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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 

China / Kina         CN 
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Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 

Hungary / Hungaria        HU 
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Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 

 

Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 
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Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 

Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 
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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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(111)  27334 

(151)  16/03/2021 

(181)  25/08/2023 

(210)  KS/M/ 2012/1097 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike 

16 Gjëra të shtypura, pamfleta, revista, botime periodike, gazeta, libra, material 

instrukcionale dhe mësuese (përpos aparateve) nga lëmia e mjeksisë dhe kujdesit 

shëdetësor 

 

 

 

(111)  27337 

(151)  16/03/2021 

(181)  08/02/2023 

(210)  KS/M/ 2012/1098 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   Previcur 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   "Substanca për konzervimin e ushqimit, preparate për përdorim në bimët e 

konzervuara."   

5   "Barna, produkte kimike për pëdorim medicinal dhe sanitarë, droga farmaceutike, 

leukoplaste, fashime kirurgjike, pesticide dhe herbicide, preparate për përdorim 

nëkonzervimin e bimëve, dezinfektues."   
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(111)  27123 

(151)  03/12/2020 

(181)  11/02/2023 

(210)  KS/M/ 2012/1107 

(300)  672420  20/03/1997  IR 

(732)  MERIAL 29, avenue Tony Garnier F-

69007 Lyon, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  MERIAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte veterinarike   

9   Pajisje që mvishen apo implantohen për të lexuar dhe/apo shënuar, për identifikimin apo 

menaxhim, për gjurmim të kafshëve, senzorë dhe pajisje për lexim dhe/apo shënim të 

këtyre pajisjeve.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinarike   

16   Gjëra të shtypura, gazeta, botime periodike, libra dhe broshura   

31   Bagëti, gjëra ushqimore për kafshë   

 

 

 

(111)  27318 

(151)  15/03/2021 

(181)  25/01/2023 

(210)  KS/M/ 2012/1116 

(732)  Covestro Deutshcland AG Kaiser-

Wilhelm-Allee 60, 51373 Leverkusen , DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  PERGUT 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate industrial, rëshqirë, material të papërpunuara për përdorim në teknikë, të 

bëra nga goma dhe zëvëndësues gome, si dhe kimikate të përdorura në industrinë e gomës.   

17   Lëndë e pare dhe mallërat e prodhura për përdorim në teknikë, të bëra nga goma dhe 

zëvendësues gome.    

 

 

 

(111)  26785 

(151)  22/10/2020 

(181)  12/08/2023 

(210)  KS/M/ 2013/790 

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

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

9700, Shqipëria, AL 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. RENOa Rr. 

(540)   
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UCK, nr. 28 - Prishtine  

 
 

     

 
 

 

(511) 4   gaz (gaz i lëngshëm)   

39   sherbime te shperndarjes dhe ambalazhimit të gazit.   

 

 

 

(111)  26788 

(151)  22/10/2020 

(181)  12/08/2023 

(210)  KS/M/ 2013/791 

(591)  Ngjyre kafe, ngjyre bezhë/krem   - 

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

9700, Shqipëria, AL 

(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.   

 

 

 

(111)  26783 

(151)  22/10/2020 

(181)  12/08/2023 

(210)  KS/M/ 2013/792 

(591)  blu, e bardhë- 

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

(540)   
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9700, Shqipëria , AL 

(740)  Qazim Hasanaj - N.SH. RENOa Rr. 

UCK, nr. 28 - Prishtine 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   gaz (gaz i lëngshëm)   

39   sherbime te shperndarjes dhe ambalazhimit të gazit.   

 

 

 

(111)  27524 

(151)  14/04/2021 

(181)  30/01/2024 

(210)  KS/M/ 2014/50 

(591)  Kaltër, Argjend, Bardhë- 

(732)  N.P.SH." Paradiso" Shpk Prishtinë, 

KS  

(740)  N.P.SH " Paradiso Sh.p.k. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Parket, laminat, linolium, tepiha.   

2   Paisje sanitare, bateria (rubineta), kada(vaska), tush kada.   

3   Ngjitësat, silikona, izolime, fuga.   

 

 

 

(111)  26802 

(151)  23/10/2020 

(181)  27/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/176 

(732)  N.P.T."ADA PRODUCT" Dardania, 

PRIZREN, KS 

(740)  Dardan Shala Dardania, PRIZREN 

 
 

(540)  ADA 

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

14 

 

(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   

 

 

 

(111)  26746 

(151)  19/10/2020 

(181)  26/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/110 

(591)  Bardhe dhe zi 

(732)  Ekrem Elshani Aktiv Sh.P.K 

 Rr.Nene Tereza,Prishtine, KS 

(740)  Besnik Kluna Fsh.Poklek,Drenas 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit; 

ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë.    

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre;materiali ndërtimor prej metali;konstruksionet e 

transportueshme metalike;materialet metalike për binarë treni;kabllot jo elektrikë dhe telat 

prej metaleve të thjeshta;hekurishtet, artikuj të vegjël metali;gypa dhe tuba 

metalikë;kasaforta;mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera;xehet   

7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve tokësore të 

transportit); komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet bujqësore 

përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve    

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e paperkulshëm jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike    

20   Mobilet, pasqyrat, kornizat e fotografive; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat 

tjera) prej drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit 

të balenës, guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre 
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materialeve, ose prej plastike    

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi    

 

 

 

(111)  27704 

(151)  18/05/2021 

(181)  20/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/166 

(591)  E kaltert, e bardhe, e kuqe 

(732)  Afrim Osmani- Arberia Group ShPK 

Zona Industriale p.n.10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish nga shpezet  peshqit dhe  loje   ekstrakte  mishi      fruta dhe perime dhe 

perime te konzervuara te ngrira te thata  dhe te gatuara   Qumeshte  dhe produktet te 

qumshtit  vjarave dhe yndyrave   

32   Birra, minerale dhe ujrat e gazuarë, thjeshtë dhe pije të tjera të buta(soft) me gaz 

karbonik;pije energjike , pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të 

bërë pije.   

 

 

 

(111)  27703 

(151)  18/05/2021 

(181)  20/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/167 

(591)  E kuqe, e bardh, e kaltert. 

(732)  Afrim Osmani- Arberia Group ShPK 

Zona Industriale p.n.10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   
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(511) 29   Mish nga shpezet  peshqit dhe  loje   ekstrakte  mishi      fruta dhe perime dhe 

perime te konzervuara te ngrira te thata  dhe te gatuara   Qumeshte  dhe produktet te 

qumshtit  vjarave dhe yndyrave .   

32   Birra, minerale dhe ujrat e gazuarë, thjeshtë dhe pije të tjera të buta(soft) me gaz 

karbonik;pije energjike , pije frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe preparate të tjera për të 

bërë pije.   

 

 

 

(111)  26781 

(151)  22/10/2020 

(181)  30/12/2029 

(210)  KS/M/ 2018/318 

(732)  Krapi Com Sh.p.k. Garibaldi Nr.21/5 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)  Krapi Com 

 
 

     

 
 

 

(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 komercilale 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 hapsirës, kohës dhe mediave të 

reklamave; shërbime të rekruitimit dhe menaxhimit të burimeve njerëzore; shërbime 

klerikale;dhënie 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 finaciare;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 finaciare dhe monetare, 

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

të vlerësimit   

37   Ndëtime të ndërtesave;shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxerrje të burimeve natyrore; instalime, mirëmbajtje, 

dhe riparim të alarmeve, drynave dhe kasafortave; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

harduerit kompjuterik dhe aparateve të telekomunikimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

të HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit); mirëmbajtje dhe riparim të 

ndërtesave;shërbime të riparimit, mirëmbajtjes dhe rimbushjeve me karburantë të 

automjeteve;lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamit, dritareve dhe grilave të 

dritareve;instalim, mirëmbajtje dhe riparim të sistemit hidraulik;instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të liftave;asgjësim, dezinfektim dhe kontrollim të kafshëve dhe insekteve të 

dëmshme   
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(111)  27450 

(151)  31/03/2021 

(181)  27/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/373 

(732)  L-Fashion Group Oy  Tiilimaenkatu 9, 

15680 LAHTI, FI 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  LUHTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Çadra;Çanta dore;Çanta te supeve;Çanta për blerje;çanta 

shpine;portofol;Kuleta;Çanta sportive;kuti për makijazh,  jo të përshtatura   

25   Veshje;këpucë;kapelë;Pajisje qe nuk rrëshqasin për këpucë;Shtresa te brendshme.   

 

 

 

(111)  26737 

(151)  14/10/2020 

(181)  06/01/2030 

(210)  KS/M/ 2018/525 

(732)  The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd. 

4-31, Minami-Aoyama 5-chome, Minato-ku, 

Tokyo, JP 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Uiski, musht i fortë, konjak, vodkë;likere;xhin;ithtësi alkoolike;pije alkoolike, 

përveç birrave.   

 

 

 

(111)  27468 

(151)  31/03/2021 

(181)  24/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/675 

(526)  DEPO 

(591)  Bardhë, e zezë 

(732)  Bajrush Kajtazi Rr. Muharrem 

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

KS 

(740)  Bajrush Kajtazi Rr. Muharrem 

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

 
 

(540)   
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(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   

 

 

 

(111)  27560 

(151)  27/04/2021 

(181)  24/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/676 

(526)  DEPPO MARKET  

(591)  Bardhë, e zezë 

(732)  Bajrush Kajtazi Rr. Muharrem 

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

KS 

(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   

 

 

 

(111)  27469 

(151)  31/03/2021 

(181)  24/05/2028 

(210)  KS/M/ 2018/677 

(526)  DEPO WW 

(591)  Bardhë, e zezë 

(732)  Bajrush Kajtazi Rr. Muharrem 

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

KS 

(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   
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(111)  27344 

(151)  16/03/2021 

(181)  25/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/818 

(732)  Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k, Ul. 

Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, PL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  VERTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Qikrik, shirit bartes, pompa (makina), pompa ajri (instalime garazhi), pompa 

lubrifikuese, pompa me ajr të kompresuar, pompa për instalime ngrohëse, Ventilator 

thithës, makina mprehëse me rrip, shara (makina), shara zingjirore, aparate dhe makina 

elektrike për pastrim, makina për kompresim të ajrit, prerëse (makina), aparate për prerje, 

makina për prerje dhe gdhendje, makina shpimi, shpuese elektrike dore, shpuese që 

operojne me bateri, shpuese goditëse, çekiç elektrik, çekiç pneumatik, çekiç i rëndë, çekiç 

goditës, ashensor (lift), aparate ashensorësh, aparate lifti, makina për punim të qelqit, 

makina për thyerje, makina ngarkimi dhe shkarkimi, makina etiketimi, korrëse, vegla 

makina, makina për përzierje, makina për ngjyrosje, makina planifikimi, valvula për 

zvoglim të shpypjes (pjesë të makinave), mikserë, makina gozhdimi, makina për mprehje 

me rrip, makina për spërkatje, makina për përpunim të gurrit, aparate për përpunim, aparate 

për saldim (që operojne me gaz), kaçavidha që operojne me bateri, makina për regullim 

preciz, shara me prerje vertikale, zdrukth (makina), makina qepëse, larës me presion, 

thumbues (makinë), pompa kopshti (makina), pompa zhytëse (makina), shara për vrima 

çelësi (pjesë e makinave), aprate nivelizimi, shpatulla (makina); Vegla, vegla dore, të 

ndryshme nga ato që operojnë me dorë, brisqe (pjesë të makinave), brusha (pjesë të 

makinave), brush që operojnë me rrymë, dalta për makina, shpueseve (pjesë e makinës), 

koka shpuesesh, lloje kokash për shpim (pjesë të makinave), filtra (pjesë të makinave ose 

motorëve), gëzhoja për filtrim të makinave, rrota për mprehje (pjesë të makinave), çekiç 

(pjesë të makinave), paisje mbajtëse për vegla makinash, thika (pjesë të makinave), thika 

për kositëse, thika elektrike, pistoleta për graso (pjesë të makinave), turjela xeheroresh, 

unaza grasosh (pjesë të makinave), segmente psitoni, tavolina sharash (pjesë të makinave), 

brisqe sharash (pjesë të makinave), gërshërë elektrike, gërshër kositëve elektrike, aprate për 

saldim që operojne me gaz, tube fryrëse për saldim që operojnë me gaz, tavolina për 

makina, disqe (pjesë të makinave), coptues gurrësh (pjesë të makinave), brisqe (pjesë të 

makianve), mbajtëse (pjesë të makinave), vegla pneumatike (makina); Pistoleta pneumatike 

për ndalje, pistolet për ngjitëse, elektrike, psitoleta spërkatëse,  për ngjyrosje, psitoleta për 

ngjitëse, makina spërkatëse për ngjyrosje, montime pistoletash; pompa për ajr të 

kompresuar, lëvizës kryesor, të ndryshëm nga ato për automjete toksore, filtra për pastrim 

dhe ftohje të ajrit, për motorë, kuti ingrenazhi të ndryshëm nga ato për automjete toksore, 

kompresor (makina), pistoleta për nxehe, mekanizma për ngritje, aparate saldimi, elektrike, 

hekura elektrik për saldim, aparate elektrike për saldim, elektroda saldimi   
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(111)  27441 

(151)  31/03/2021 

(181)  28/06/2028 

(210)  KS/M/ 2018/848 

(732)  Fresh & Co fabrika za preradu voća 

d.o.o. Beograd  Batajnički drum 14-16, 

11080 Beograd (Zemun), RS, Serbia, RS 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  NEXT 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të prodhuar pije. 

 

  

 

 

 

(111)  27586 

(151)  05/05/2021 

(181)  11/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/913 

(591)  E kuqe, E bardhe, E kaltert 

(732)  Besfort Lulaj Tai Sweets Shpk 

 Kalabri, Kater Krykat nr 11, 10000 

Prishtine, KS 

(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 qajim, Waffle, Jogurt i ngrire   

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

   Sirupa per pije 
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(111)  26699 

(151)  12/10/2020 

(181)  26/07/2028 

(210)  KS/M/ 2018/1007 

(591)  E kuqe, E Zezë, E bardhë 

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

Bajgora, 40000 Mitrovicë, KS 

(740)  Fatos Zeqiri Berrnice e Eperme 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

36   Sigurimet;çështjet financiare;çështjet monetare;çështjet e 

Patundshmërisë   

37   Konstruksione ndërtimi;riparim;shërbime instalimi   

 

 

 

(111)  26718 

(151)  13/10/2020 

(181)  06/08/2028 

(210)  KS/M/ 2018/1071 

(591)  E bardhë, E zezë, E hirit 

(732)  Ergen Berisha Ulpianë rruga Imzot 

Nik Prelaj, Prishtinë, KS 

(740)    

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 15 Instrumentet muzikore 

41 Arsimim;ofrim trajnimesh;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore 

 

 

 

(111)  27339 

(151)  16/03/2021 

(181)  22/08/2028 

(210)  KS/M/ 2018/1138 

  

(540)  D3BASE 
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(732)  ABIOGEN PHARMA S.p.A.  Via 

Meucci, 36 – 56121 Ospedaletto, Pisa (PI), 

IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare.   

 

 

 

(111)  26952 

(151)  09/11/2020 

(181)  25/09/2028 

(210)  KS/M/ 2018/1253 

(732)  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   

 

 

 

(111)  27550 

(151)  21/04/2021 

(181)  21/11/2028 

(210)  KS/M/ 2018/1544 

(526)  ,,PUNSOHU.EU’’SH.P.K 

(591)  ZEZË 

(732)  ,,PUNSOHU.EU,, SHPK  Lagja 

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

(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    

 

 

 

(111)  27444 

(151)  31/03/2021 

(181)  27/11/2028 

(210)  KS/M/ 2018/1573 

(591)  e gjelbër, e bardhë,  e zezë, e kaltër, 

kafe 

(732)  Pivovarna Laško Union d.o.o. 

Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

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

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat, përzierjet e birrës se ndritshme dhe birrës se errët; birrat pa alkool, birrat  

me pak kalori dhe me pak alkool; pijet e bëra me ekstraktet e hopit; përzierjet e birrës dhe 

lëngjeve te frutave ose ekstrakteve të frutave dhe/ose aromatizues të frutave të; përzierjet e 

birrës me limonade ose pijeve me bazë portokalli; përzierjet e birrave dhe pijeve pa alkool; 

ujërat mineral; ujërat e tryezës, ujërat e pijës; uji i  gazuar, ujërat e burimit; ujërat e gazuar; 

limonadat; pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e frutave; 

pijet e frutave; lëngjët e frutave; nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe përgatitjet tjera 

për përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me  shtojca të qumështit, 

produktet qumështit ose desertët me bazë qumështi; pijet perimeve dhe lëngjet e perimeve; 

pijet jo-alkoolike me bazë të perimeve  ose me shtojca të perimeve; pijet jo alkoolike të 
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fermentuara   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave); rum; rum me alkool të ulët; pije me bazë rum;  

pije frutash me alkool të shtuar; spiritët; konjak; konjak i frutave; raki e dardhës, në  

veçanti rakia e dardhës William; rakite e kumbullave; gjin; birrë (pije) e hidhur që nuk janë  

përfshirë në klasa të  tjera; verë me bazë konjaku; konjak i bërë nga barishtat; likeret dhe  

spiritët  me lëngje të shtuara të frutave, perime dhe barishte, gjithashtu që përmbajnë  

ekstrakte frutash, ekstrakte të perimeve, bimëve dhe frutave të freskëta; pije alkoolike të  

fermentuara   

35   Shitja me shumicë dhe pakicë e birrave, ujërave mineral dhe ujërave te gazuar  

dhe pijeve te tjera jo alkoolike, lengjet e futave dhe pijet me bazë të frutave, shurupeve dhe   

preparateve tjera për përgatitjen e pijeve,  ujërave të tryezës, ujërave për pije me  aditivë  

(pijet jo alkoolike); reklamimi; marketingu, reklamimi; menaxhimi i biznesit; administrimi  

i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; shitje me  

ankand; shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materiale të shtypura,  

mostra); publikimi i teksteve reklamuese; qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim  

online në rrjetin kompjuterik; demonstrimi i produkteve; shpërndarja e materialeve  

reklamuese; reklamimi përmes porosisë me postë;  agjencitë e reklamimit; reklamimi;  

reklamimi në radio; prodhimi i reklamimeve në televizion; relacionet me publikun; studimi  

i tregut, hulumtimi i tregut; publikimi dhe botimi i teksteve dhe mediave të regjistruara që  

përmbajnë zëra dhe imazhe për qëllime komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi  

dhe mbajtja e panaireve tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe tubimeve për qëllime  

komerciale ose reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja (deponimi) e pijeve, në veçanti e birrës,  

përzierjeve të birrës, birrave të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujërave mineral, ujërave  

të pijes, ujërave të tryezës, ujërat me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me  

lëngje, pijeve alkoolike; transporti, organizmi i udhëtimit, shërbimet me autobusë,  

transporti me veturë, furnizimi (shpërndarja) e mallrave, shpërndarja e mallrave të  

porositura me postë, shpërndarja e postës, ruajtja e informatave, bartje e informatave;  

qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e vagonëve, qiradhënie  e  

automjeteve, shërbime kurieri (mesazheve apo mallërave); transporti me barkë; qiradhënie  

e frigoriferit, qiradhënie e depove, broker i mallërave, broker i transportit, bartje e  

udhëtarëve; ruajtje e mallrave; magazinimi, shërbime të shoferëve, përcjellje e ngarkesave  

të mallrave, tërheqje (bartje), transport ajror, transport hekurudhor 

   

 

 

 

(111)  27523 

(151)  14/04/2021 

(181)  05/12/2028 

(210)  KS/M/ 2018/1612 

(732)  ISUF CACAJ N.T.SHT.P GOGAJ AG 

RR. LUAN HARADINAJ NR.23 DEÇAN, 

KS 

(740)  ISUF CACAJ N.T.SHT.P GOGAJ AG 

RR. LUAN HARADINAJ NR.23 DEÇAN 

(540)  ALUPEX - SWISS 
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(511) 11   Aparatet për ndriçim, ngrohje, gjenerimin avull, gatim, frigoriferike, tharje, 

ventilating, furnizimi me ujë dhe qëllime sanitare   

16   Letra, kartoni dhe mallrat e bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat e tjera   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallrave të bëra nga këto materiale dhe nuk janë 

përfshirë   

20   Mobilje, pasqyra, korniza foto; mallrat (që nuk përfshihen në klasat e tjera) prej druri, 

tape   

 

 

 

(111)  26890 

(151)  02/11/2020 

(181)  20/12/2028 

(210)  KS/M/ 2018/1699 

(591)  E verdhë, zezë, kaltër, bardhë 

(300)  1385914  28/11/2018  BX 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  26805 

(151)  26/10/2020 

(181)  14/01/2029 

(210)  KS/M/ 2019/21 

(591)  E bardhë, E Hirit,E Zezë,dhe Vishnje. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Ismet Mustafa 

fshati Gurëz Ferizaj , KS 
 

 
 

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

 

 

 

(111)  27552 

(151)  21/04/2021 

(181)  04/02/2029 

(210)  KS/M/ 2019/98 

(526)  9+pH; active+ alkaline water 

(591)  Ngjyrë e Bardhë, Blu, Purpurtë. 

(732)  " BIBITA " SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore.   

32   Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje frutash dhe lëngje frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije   

33   Pijet alkoolike përveç birrës.   

 

 

 

(111)  26852 

(151)  28/10/2020 

(181)  08/02/2029 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2019/129 

(591)  Ngjyra e  zezë, dhe ngjyra e hirit. 

(732)  "Fingermarket Corporation" - Kosovo 

Branch Rr. “Josip Rela” 5, Prishtinë, KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.   

38   Sërfshin kryesisht shërbimet që lejojnë të paktën një person të komunikojë me një tjetër 

me anë të një ndjesori. Këto shërbime përfshijnë ato të cilat:   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimi dhe dizajni në lidhje me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; dizajnimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe 

programeve kompjuterike.   

 

 

 

(111)  27383 

(151)  22/03/2021 

(181)  14/02/2029 

(210)  KS/M/ 2019/148 

(591)  E zezë    

(732)  SHENZHEN MEETION TECH CO., 

LTD  3F/2A of Third Phase, Yangbei 

Industrial Park, Huangtian, Xixiang Street, 

Bao'An District, Shenzhen,, CN 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Mbulesa për telefona te mençur (smartphones), çanta për telefona te mençur 

(smartphones), shkopinj selfije (mbajtës dore për selfi), syze, mbushës i baterisë elektrike, 

lidhëse (pajisjet e përpunimit të të dhënave), pajisje kompjuterike periferike, tastierë 

kompjuteri, set telefonie, dëgjuese (kufje).   

 

 

 

(111)  27508 

(151)  07/04/2021 

(181)  26/02/2029 

(210)  KS/M/ 2019/196 

(591)  Kaltërt e errët, kaltërt e qelur, Hiri e 

errët dhe Hiri e qelur. 

(732)  Kosbit L.L.C. Florent Sllamniku 

 St. Dr. Shpetim Robaj, nn, Gërmia, Prishtinë 

10000, KS 

 

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

38   Telekomunikacione   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë 

   

 

 

 

(111)  27137 

(151)  22/01/2021 

(181)  26/02/2029 

(210)  KS/M/ 2019/198 

(526)  ELIT INSTITUTE 

(732)  Shkelzen Zenelaj Fshati Gjinoc, 

Komuna Suhareke, KS 

 
 

(540)  ELIT INSTITUTE 

 
 

     

 
 

 

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

41   Arsimim; shkollim; aftësim Profesional; aktivitete kulturore dhe edukative; organizimi 

dhe mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe mbajtja e 

seminareve dhe punëtorive; wordshop; masterclass; informacione arsimore; mentorim.   

44   Shërbimet që kanë të bëjnë me higjienën personale dhe kujdesin për bukurinë; 

shërbime të bukurisë për njerzit; konsulencë për bukuri; sigurimi i informacionit në lidhje 

me bukurinë; konsulencë në lidhje me trajnimet e bukurisë; shërbimet e trajtimit të bukurisë 

se fytyrës; trajtime bukurie; trajtimet kozmetike të fytyrës;trajtime kozmetike për trupin; 

shërbime në sallone të floktarisë(frizerit), sallone të estetikës, sallone të manicure/oedicure, 

sallone të grimit/makeup.   

 

 

 

(111)  27138 

(151)  22/01/2021 

(181)  26/02/2029 

(210)  KS/M/ 2019/199 

(732)  Shkelzen Zenelaj Fshati Gjinoc, 

Komuna Suhareke, KS 

 
 

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

41   Arsimim;shkollim;aftësim Profesional;aktivitete kulturore dhe edukative;organizimi 

dhe mbajtja e trajnimeve;organizim dhe mbajtja e konferencave;organizim dhe mbajtja e 

seminareve dhe punëtorive;wordshop;masterclass;informacione arsimore;mentorim.   

44   Shërbimet që kanë të bëjnë me higjienën personale dhe kujdesin për bukurinë;shërbime 

të bukurisë për njerzit;konsulencë për bukuri;sigurimi i informacionit në lidhje me 

bukurinë;konsulencë në lidhje me trajnimet e bukurisë;shërbimet e trajtimit të bukurisë se 

fytyrës;trajtime bukurie;trajtimet kozmetike të fytyrës;trajtime kozmetike për 

trupin;shërbime në sallone të floktarisë(frizerit), sallone të estetikës, sallone të 

manicure/oedicure, sallone të grimit/makeup.   

 

 

 

(111)  27136 

(151)  22/01/2021 

(181)  26/02/2029 

(210)  KS/M/ 2019/200 

(732)  Shkelzen Zenelaj Fshati Gjinoc, 

Komuna Suhareke, KS 

 

 
 

(540)  XSALLON 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; admistrim biznesi; funksione zyre.   

41   Arsimim; shkollim; aftësim Profesional; aktivitete kulturore dhe edukative; organizimi 

dhe mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe mbajtja e 

seminareve dhe punëtorive; workshop; masterclass; informacione arsimore; mentorim.   

44   Shërbimet që kanë të bëjnë me higjienën personale dhe kujdesin për bukurinë; 

shërbime të bukurisë për njerëzit; konsulencë për bukuri; sigurimi i informacionit në lidhje 

me bukurinë; konsulencë në lidhje me trajtimet e bukurisë; shërbimet e trajtimit të bukurisë 

së fytyrës; trajtime bukurie; trajtimet kozmetike të fytyrës; trajtime kozmetike për trupin; 

shërbime në sallone të floktarisë(frizerit), sallone të estetikës, sallone të manicure/pedicure, 

sallone të grimit/makeup.   

 

 

 

(111)  27135 

(151)  22/01/2021 

(181)  26/02/2029 

(210)  KS/M/ 2019/201 

(732)  Shkelzen Zenelaj Fshati Gjinoc, 

Komuna Suhareke, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; admistrim biznesi; funksione zyre.   

41   Arsimim; shkollim; aftësim Profesional; aktivitete kulturore dhe edukative; organizimi 
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dhe mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe mbajtja e 

seminareve dhe punëtorive; workshop; masterclass; informacione arsimore; mentorim.   

44   Shërbimet që kanë të bëjnë me higjienën personale dhe kujdesin për bukurinë; 

shërbime të bukurisë për njerëzit; konsulencë për bukuri; sigurimi i informacionit në lidhje 

me bukurinë; konsulencë në lidhje me trajtimet e bukurisë; shërbimet e trajtimit të bukurisë 

së fytyrës; trajtime bukurie; trajtimet kozmetike të fytyrës; trajtime kozmetike për trupin; 

shërbime në sallone të floktarisë(frizerit), sallone të estetikës, sallone të manicure/pedicure, 

sallone të grimit/makeup.   

 

 

 

(111)  27055 

(151)  17/11/2020 

(181)  07/03/2029 

(210)  KS/M/ 2019/232 

(732)  Industrija piva i sokova "Trebjesa" 

d.o.o. Nikšić  Ul. Njegoševa br. 18   

Nikšić, ME 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat, stout, lager, porter dhe ale; ujërat minerale dhe gazuar dhe pije të tjera jo-

alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije.   

 

 

 

(111)  27054 

(151)  17/11/2020 

(181)  07/03/2029 

(210)  KS/M/ 2019/233 

(732)  Industrija piva i sokova "Trebjesa" 

d.o.o. Nikšić  Ul. Njegoševa br. 18   

Nikšić, ME 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 32   Birrat, stout, lager, porter dhe ale; ujërat minerale dhe gazuar dhe pije të tjera jo-

alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije.   

 

 

 

(111)  27332 

(151)  16/03/2021 

(181)  07/03/2029 

(210)  KS/M/ 2019/236 

(732)  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 

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  27122 

(151)  03/12/2020 

(181)  18/03/2029 

(210)  KS/M/ 2019/282 

(300)   88330536  07/03/2019  US 

(732)  CPS Technology Holdings LLC 250 

Vesey Street, 15th Floor, New York, New 

York 10281, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Bateri; Bateri galvanike; Bateri polimerike me jone-litiumi; Qelizat e 

karburanteve; Bateri që mbushen për automjetet elektrike; Pjesët dhe pajisjet për bateri; 

Mbushës për bateri; Voltmetër për bateritë elektrike për automjetet në tokë, ajër dhe ujë; 

Vëzhgues baterish për automjetet në tokë, ajër dhe ujë; Rrjet për bateri, kryesisht, rrjetet 

përcuese për bateri;  Pjesët përbërëse për bateri, kryesisht, kornizat e brendshme për 

qëllime të ofrimit të qëndrueshmërisë strukturore; Pjesët përbërëse të baterive, kryesisht, 

celsat e ajrosjes; Softuer i aplikacionit që shkarkohet në telefonë për përdorimin të 

vëzhgimit të baterive, diagnostifikimin e baterive, dhe  pajsijet e sigurisë së vëzhgimit të 

performancave të baterive; Softuer i aplikacionit të shkarkueshëm në mobilë për edukimin 

në lidhje me teknologjinë e baterive.”   
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37   “Instalimet, mirëmbajtja, dhe riparimi i automjeteve me bateri; mbushja e automjeteve 

me bateri.”   

 

 

 

(111)  27139 

(151)  22/01/2021 

(181)  19/03/2029 

(210)  KS/M/ 2019/288 

(591)  #4B4B4D E zezë e hapur 

#282829 E zezë e mbyllur 

(732)  Extra Delikates Sh.p.k Burim Krenzi  

 Rr, Gursel&Bajram Sulejmani, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e 

papërpunuara prej plastike; plehrat organikë; përzierjet për shuarjen e 

zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit 

industrialë   

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e 

drurit; ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; 

metalet në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe 

artistë.   

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, pasta per dhembe.   

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   

17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 
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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   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë 

   

 

 

 

(111)  27140 

(151)  22/01/2021 

(181)  19/03/2029 

(210)  KS/M/ 2019/289 

(591)  #005432 E gjelbërt e hapur 

#008349 E gjelbërt e mbyllur 

(732)  Extra Delikates Sh.p.k Burim Krenzi 

Rr, Gursel&Bajram Sulejmani, KS 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e 

papërpunuara prej plastike; plehrat organikë; përzierjet për shuarjen e 

zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit 

industrialë   

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e 

drurit; ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; 

metalet në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe 

artistë.   

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, pasta per dhembe. 
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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 

 17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë 

   

 

 

 

(111)  27141 

(151)  22/01/2021 

(181)  19/03/2029 

(210)  KS/M/ 2019/290 

(591)  #006CB5 E kaltërt e hapur 

#133B5C E kaltërt e mbyllur 

(732)  Extra Delikates Sh.p.k Burim Krenzi  

Rr, Gursel&Bajram Sulejmani, KS 

 
 

(540)  
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(511) 1   Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e 

papërpunuara prej plastike; plehrat organikë; përzierjet për shuarjen e 

zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit 

industrialë   

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e 

drurit; ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; 

metalet në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe 

artistë.   

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, pasta per dhembe.   

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   

17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

36 

 

   

 

 

 

(111)  27142 

(151)  22/01/2021 

(181)  19/03/2029 

(210)  KS/M/ 2019/291 

(591)  #ED3237 E kuqe e hapur 

#632B2B E kuqe e mbyllur 

(732)  Extra Delikates Sh.p.k 

Burim Krenzi  Rr, Gursel&Bajram 

Sulejmani, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e 

papërpunuara prej plastike; plehrat organikë; përzierjet për shuarjen e 

zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit 

industrialë   

2   Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e 

drurit; ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; 

metalet në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe 

artistë.   

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, pasta per dhembe.   

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   

17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike në formë të shtrydhur për 

përdorim industrial; materialet për ambalazhim, mbushje dhe izolim; 

gypat e lakueshëm që nuk janë prej metali   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 

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

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim 
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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   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë 

   

 

 

 

(111)  27143 

(151)  22/01/2021 

(181)  19/03/2029 

(210)  KS/M/ 2019/292 

(732)  Extra Delikates Sh.p.k 

Burim Krenzi  Rr, Gursel&Bajram 

Sulejmani, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese 
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33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

 

 

 

(111)  27134 

(151)  22/01/2021 

(181)  01/04/2029 

(210)  KS/M/ 2019/385 

(591)   e kuqe, e gjelber dhe e kafte 

(732)  “ Ferma Kodra e Diellit ” Sh.P.K. 

Gjilan, Gumnishtë, Kosovë, KS 

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

 Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna   

31   Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.   

 

 

 

(111)  27133 

(151)  21/01/2021 

(181)  01/04/2029 

(210)  KS/M/ 2019/386 

(732)  “ Ferma Kodra e Diellit ” Sh.P.K. 

Gjilan, Gumnishtë, Kosovë, KS 

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

 Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 
 

 
 

(540)  OSHAF 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna   

31   Produkte bujqësore; fruta dhe perime të freskëta.   

39   Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.   
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(111)  27016 

(151)  13/11/2020 

(181)  19/04/2029 

(210)  KS/M/ 2019/493 

(732)  ANEA  "N.P.T" 249 Nëna Terezë, 

Fushë Kosovë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Naim Berisha 249 Nëna Terezë, Fushë 

Kosovë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  MATRIX 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisje dhe instrumente optike, posaçërisht syze dielli, syze për lexim, syze 

zmadhimi, xham  optikë, thjerrëza për  syze, syze për lexim në largësi dhe në afërsi, syze 

për gjueti, syze mbrojtëse dhe dylbi, kuti e syzave , korniza për syza, këllëf për syze, këllëf 

për telefonat e menqur, mbështjellëse dhe paketime tjera mbrojtëse për mbajtjen dhe 

mbrojtjen e syzeve, syzeve te diellit, syze për lexim, syze zmadhimi, syze për gjueti, dhe 

syze mbrojtëse   

35   Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Funksione në zyrë; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë, importi – eksporti i pajisjeve dhe instrumenteve optike, 

posaçërisht syze dielli, syze për lexim, syze zmadhimi, xham  optikë, thjerrëza për  syze, 

syze për lexim në largësi dhe në afërsi, syze për gjueti, syze mbrojtëse dhe dylbi, kuti e 

syzave , korniza për syza, këllëf për syze, këllëf për telefonat e menqur, mbështjellëse dhe 

paketime tjera mbrojtëse për mbajtjen dhe mbrojtjen e syzeve, syzeve te diellit, syze për 

lexim, syze zmadhimi, syze për gjueti, dhe syze mbrojtëse   

 

 

 

(111)  27017 

(151)  13/11/2020 

(181)  19/04/2029 

(210)  KS/M/ 2019/494 

(591)  E bardhë, e zezë, kafe  

(732)  ANEA  "N.P.T" 249 Nëna Terezë, 

Fushë Kosovë, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Naim Berisha  249 Nëna Terezë, 

Fushë Kosovë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisje dhe instrumente optike, posaçërisht syze dielli, syze për lexim, syze 

zmadhimi, xham  optikë, thjerrëza për  syze, syze për lexim në largësi dhe në afërsi, syze 

për gjueti, syze mbrojtëse dhe dylbi, kuti e syzave , korniza për syza, këllëf për syze, këllëf 

për telefonat e menqur, mbështjellëse dhe paketime tjera mbrojtëse për mbajtjen dhe 
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mbrojtjen e syzeve, syzeve te diellit, syze për lexim, syze zmadhimi, syze për gjueti, dhe 

syze mbrojtëse   

35   Reklamim; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Funksione në zyrë; shërbimet e 

shitjes me shumicë dhe pakicë, importi – eksporti i pajisjeve dhe instrumenteve optike, 

posaçërisht syze dielli, syze për lexim, syze zmadhimi, xham  optikë, thjerrëza për  syze, 

syze për lexim në largësi dhe në afërsi, syze për gjueti, syze mbrojtëse dhe dylbi, kuti e 

syzave , korniza për syza, këllëf për syze, këllëf për telefonat e menqur, mbështjellëse dhe 

paketime tjera mbrojtëse për mbajtjen dhe mbrojtjen e syzeve, syzeve te diellit, syze për 

lexim, syze zmadhimi, syze për gjueti, dhe syze mbrojtëse   

 

 

 

(111)  27510 

(151)  07/04/2021 

(181)  19/04/2029 

(210)  KS/M/ 2019/498 

(526)  EKSPERTIZA 

(732)  " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Ahmet Krasniqi, Veranda C2.7, H-2, Lokali 

7 Prishtine, KS 

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

 Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

 

 

 

(111)  27509 

(151)  07/04/2021 

(181)  19/04/2029 

(210)  KS/M/ 2019/499 

(526)  EKSPERTIZA 

(732)  " Gjirafa, inc " - Dega në Kosovë 

Ahmet Krasniqi, Veranda C2.7, H-2, Lokali 

7 Prishtine, KS 

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

 Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 
 

 
 

(540)  EKSPERTIZA 

 
 

     

 
 

 

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

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   
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(111)  27540 

(151)  20/04/2021 

(181)  01/08/2028 

(210)  KS/M/ 2019/510 

(591)  E portokallte dhe e kaltër. 

(732)  Enver Berisha (Drejtor) 

TELKOS L.L.C Ukshin Hoti nr: 75, 10000 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Instrumente dhe aparate për komunikim elektrik dhe elektronik, si dhe 

telekomunikimet; aparate dhe isntrumente te komunikimit dhe telekomunikimit; aparate 

dhe isntrumente elektrike dhe elektronike të gjitha këto për procesim, regjistrim, ruajtje, 

transmision, kthimin apo pranimin e të dhënave; aparate dhe instrumente për regjistrim, 

transmisionin, zmadhimin apo riprodhimin e zërit, fotografisë, informatës apo shifrimin e të 

dhënave; kamera aparate, instrumente dhe pajisje fotografike; aparate, instrumente dhe 

pajisje për procesimin e fotografisë (pamjës); aparate dhe istnrumente për televizor dhe 

radio; dhënës dhe pranues i radio dhe transmetimit televiziv; aparate për qasjen në 

transmetim apo programet e transmetuara; holograme; kompjuterë; paisje periferike për 

kompjuterë; qarqe elektronike për mbajtjen e të dhënave të programuara; programe 

kompjuterike; souftver kompjuterik; disqe, shirit dhe tela të gjithë bartës të dhënash 

magnetike; kartela magnetike të zbrazta dhe të regjistruara; kartela të dhënash; kartela 

regjistruese; kartela smart; kartela që përmbajnë mikroprocesor; kartelat me qarqe të 

integruara; kartela elektronike të identifikimit; kartela telefoni; kartela për mbushjen e 

telefonit; kartelat kreditore; kartelat debitore; kartelat për lojra elektronike tëdizejnuara për 

përdorim në telefonë; CD-romët; bartësit e të dhënave magnetike, digjitale dhe optike; 

regjistrues të dhënash digitale, magnetike dhe optike si dhe ruajtja e mjeteve të 

komunikimit (të zbrazëta dhe të regjistruara më parë); souftver kompjuterik të pajisur nga 

interneti; publikime elektronike (të mundshme që të shkarkohen) të siguruara nga baza e të 

dhënave apo nga interneti; souftver kompjuterik dhe aparate telekomunikuese (përfshirë 

modemet) që mundësojnë lidhjen me bazën e të dhënave, në rrjetet lokale dhe në internet; 

softuver kompjuterik që mundësojnë mbajtjen e telekonferencave, videokonferencave dhe 

shërbimet e video telefonit; softuver kompjuterikë që mundësojnë kërkimin dhe kthimin e 

të dhënave; softuver komjuterikë që mundësojnë për qasjen në bazën e të dhënave, 

shërbimet e telekomunikacionit, rrjetet kompjuterike dhe tabelat e buletinit elektronik; 

softuver i lojërave kompjuterike; muzikë digjitale (e shkarkueshme) e mundësuar nga baza 

e të dhënave kompjuterike apo nga interneti; muzikë digjitale (e shkarkueshme) e 

mundësuar nga MP3 ëeb faqet në internet; mjetet e lëshimit të muzikës të mara nga 

interneti; MP3 aparat; programe për fotografi, pamje, grafika, bartjet e zërit, filmave, 

videove dhe audio-visuele (të shkarkueshme) që mund të sigurohen on-line apo nga baza e 

të dhënave kompjuterike apo në internet nga ëeb-faqet e internetit; aparate dhe instrumente 

të monitorimit nga distanca; softuver kompjuterikë për përdorim në monitorimin nga 

distanca; transmetues dhe pranues satelitor; satelitë për telekomunikim dhe transmetim; 

radio telefonë sinjalizues dhe telefona direkt; tela elektrikë dhe kaballa; kabllo optike; tela 

rezistues; elektroda; sisteme telekomunikimi dhe instalimet e tyre; terninalet e rrjetit 

telefonikë; komutator (sëitchboard) telefonikë; aparate pë dhënjen, ruajtjen, shëndrrimin 
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dhe procesimin e signaleve të telekomnukimit; paisjet telefonike; paisjet për telefonat fiks, 

transportues, mobilë, dore apo me aktivizim zëri; terminalet multimediale; terminale 

ndërvepruese për ekspozimin dhe porositjen e mallërave shërbimeve; aparate dhe 

isntrumentet për ekspozimin dhe porositjen e mallërave dhe shërbimeve; aparate dhe 

instrumentet për numërimin, radio numërimin dhe radio-telefon; telefonët, mobil telefonët 

dhe receptorët e telefonëve; makina faksimile; paisje shtesë për telefonë dhe receptorë 

telefoni; reduktor për përdorim me telefonë, mbushës baterie për telefona; tavolinë apo 

njësi e caktuar automobili, e cila përfshinë autoparlantë që mundësojnë përdorimin e 

receptorëve telefonik të përdoren pa e kapur me dorë; mbështetës telefoni për veturë; qanta 

dhe kuti të ndërtuara posaqërisht për të mbajtur apo bartur telefonat e dorës dhe paisjet e 

telefonit dhe pjesët shtesë; kompjuter për organizm personal; ajror; bateri, mikro processor; 

tastiera; modemi; kalkulatorë; ekrane; sistemet elektronike globale të pozicionimit; aparate 

dhe instrumente për navigacion, percjellje dhe pozicionim; aparatura dhe isntrumente 

monitorimi (ndryshe nga in-vivo monitorim); radio aparate dhe instrumente, aparate dhe 

instrumente për kontrollim elektrik; testim (ndryshe nga in-vivo testimi), sinjalizim, 

kontrollim (mbikqyrja) dhe mësim; aparate instrumente optike dhe elektro- optike; video 

filmat; aparate dhe paisje audio-visuale; paisjet aparatet e lojërave elektronike; pjesët shtesë 

elektrike dhe elektronike dhe paisjet periferike të dizajnuara dhe të bëra enaks për përdorim 

në kompjuterë, aparate audio-visuale dhe aparate dhe paisje të lojërave elektronike; pjesët 

dhe paisjet për të gjitha mallërat e lartëpermenduara   

38   Shërbimet telekomunikative; shërbimet e komunikimit; telefoni fikse, telefona mobil, 

mbledhja dhe transmetimi i mesazheve; numërimi i radios, shkëmbimi i thirrjes, numërator 

telefonik dhe shërbimet e postës elektronike; transmetimi, dërgimi dhe pranimi i zërit, të 

dhënave, pamjeve, muzikës dhe informacioneve, shërbimet e dërgimit të mesazheve 

elektronike; shërbimet on-line për informim rreth telekomunikimit; shërbimet e shkëmbimit 

të të dhënave; bartja e të dhënave me anë të telekomunikimit; shërbimet komunikimit me 

anë të satelitit; shërbimet e emetimit; emetimi apo transmetimi i programeve të radios ose 

televizionit dhe i filmave, programeve të tele shopping dhe për blerja nga web faqet, 

shërbimet e video-teksteve, teletekst dhe shikimit të të dhënave; emetimi dhe dërgimi i 

përmbajtjeve multimediale përtej rrjetit elektronik të komunikimit; shërbimet e video 

mesazheve; shërbimet e video konferencave; shërbimet e video telefonit; telekomunikimi i 

informatave (përfshirë web-faqet), programeve kompjuterike dhe çfarëdo të dhëne tjetër; 

dhënia e mundësisë të kyqjes së përdoruesve ë internet; ofrimin e lidhjeve telekomunikuese 

apo lidhjen me internet apo me bazën e të dhënave; ofrimin e qasjes në internet për 

përdoruesit (ofruesit e shërbimeve); përgatitjen dhe operimin e konferencave elektronike, 

grupeve të diskutimit dhe dhomave komnukiuese (chat-rooms); ofrimin e qasjes në web 

faqet e muzikës digjitale në internet; mundësimin e qasjes në MP3 web-faqet në internet; 

shpërndarja e muzikës digjitale me anë të telekomunikimit; ofrimin e qasjes në 

infrastrukturat telekomunikative për operatorët e tjerë; udhëheqjen dhe ofrimin e mjeteve 

kërkuese; shërbimet e qasjes në telekomunikim; transmetues ndihmës kompjuterik për 

mesazhe dhe pamje; komunikimi me anë të kompjuterëve; shërbimet e agjensionit të 

lajmeve; transmetimi i lajmeve dhe informatave rreth çështjeve aktuale; marrja, lizingu apo 

dhënja me qira i aparaturave, instrumenteve, instalacioneve apo komponentëve për 

përdorim në përgatitjen e shërbimeve të lartpërmendura; shërbimet e konsultimit, 

informimit dhe këshillimit në lidhje me të gjitha lartpërmendurat   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike si dhe kërkimet dhe dizajnet në lidhje me këto; 
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shërbimet e kërkimeve në laboratorë; menagjimi i kërkimeve, dizajnëve dhe zhvillimit të 

projekteve; kërkimi i produkteve, dizjenimi dhe zhvillimi; kërkimi teknik; shërbimet e 

kërkimit, dizajnimit dhe zhvillimit të kompjuterëve, programet kompjuterike, sistemet 

kompjuterike, softuverët kompjuterik për aplikimin e zgjedhjeve, sistemet e procesimit të të 

dhënave, menagjimi i të dhënave, sistemet e procesimit të informatave kompjuterike, 

shërbimet e komunikimit, zgjidhjet komunikuese, sistemet e komunikimit dhe lidhja e 

rrjetit; shërbimet kompjuterike; komunikuese, sistemet e komunikimit dhe lidhja e rrjetit; 

shërbimet kompjuterike; mirëmbajtja, formatizimi dhe dizejnimi i harduerëve 

kompjuterikë, programet kompjuterike të përhershme, softuer kompjuterikë dhe programe 

kompjuterike; shërbimet e programit kompjuterik; përgaditja dhe pajimi i informatave rreth 

kompjuterëve dhe pajisjeve të rrjetit kompjuterik; konsultimet teknike dhe shërbimet 

këshilluese nga fusha e teknologjisë informatave dhe telekomunikative; dizajnimi dhe 

zhvillimi i sistemeve kompjuterike dhe i sistemeve dhe paisjeve telekomunikuese ; 

shërbimet e menagjimit të kompjuterëve; shërbimet e mbështetjës operative për rrjetët 

kompjuterike, rrjetet telekomunikative dhe rrjetet e transmetimit të të dhënave, shërbimet 

on-line për kompjuterë; shërbimet e programimit të ofruar on-line; përgatitja e qasjes në 

rrjetin elektronik on-line për gjetjen e informatave; dhënien me qera të kompjuterëve; 

dizejnimin, vizatimin dhe shkresat mandatore, të gjitha për përpilimin e web faqeve në 

internet; shërbimet e bazës të të dhënave, intrante dhe web-faqeve; drejtimi i ëeb-faqeve për 

të tjerët; instalimi dhe mirëmbajtja e softuverit kompjuterik; lëshimi me qera i qasjes për 

një kohë në bazën e të dhënave kompjuterike; lëshimi me qera i qasjes për një kohë në 

buletinin komjuterik dhe tabelat e mesazheve dhe rrjetit komjuterikë; shërbimet e ofrimit të 

shërbimeve komjuterike (IPS); përpilimi, krijimi dhe mirëmbajtja e regjistrave të emrave të 

territoreve (domain); krijimi, operimi dhe mirëmbajtja e web-faqeve, web faqet dhe hyrjet 

për tekstin kyqës, pamjet dhe ofrimin muzikës qoftë me anë të kompjuterit apo me anë të 

telefonit mobil; ofrimin e inforamtave dhe shërbimeve konsultuese on-line nga baza e të 

dhënave kompjuterike apo nëpërmes internetit; parashikimi i motit; shërbimet e informimit 

mbi motin; shërbimet e dizjenimit interier (të brendshëm); shërbimet informative dhe 

konsultuese në lidhje me të gjitha shërbimet e lartpërmenduara.   
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(511) 5   Ushqime për bebe dhe ushqim bebesh; pije për foshnjet; substanca dietetike për 

fëmijë dhe invalid, të adaptuara për perdorim mjekësor; ushqime dietike të adaptuara për 

përdorim mjeksor; pije dietike për bebe të adaptuara për qëllime mjeksore; artikuj 

ushqimorë për qëllime specifike mjeksore; preparate farmaceutike; substanca diabetike për 

foshnje, bebe, të vegjël dhe fëmijë; qumësht pluhur [artikuj ushqimorë për bebe]; qumësht 
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pluhur për foshnje; të mira mjeksore për konsumim dhe përdorim të brendshëm; 

suplemente ushqyese; pluhur, losione, kremëra dhe preparate dushi për qëllime mjeksore, 

dhe të destinuara në veçanti për bebe dhe të vegjël; ilaçe faramaceutike dhe natyrale; jastëk 

të gjirit për infermiere;  artikuj absorbues për higjienën personale; pelena për bebe dhe ata 

të cilët nuk mund të vetëpërmbahen; pelena një përdorimëshe; pelena lecke; preparate për 

lehtësim gjatë daljes së dhëmbëve; faculeta të lagura të impregnuara me losion farmaceutik.    

29   Mish, peshk, shpezë dhe produkte mishi; ekstrakte mishi; mish, peshk, xhelatinë nga 

pemët dhe perimet; xhem; peme dhe perime të ngrira dhe të thata; kompostë; vezë, qumësht 

dhe produkte qumështi në veçanti gjalpë, djath, krem, jogurt, kuark, qumësht i terur, 

qumësht pluhur; copëza frutash, të përbërë kryesisht nga frutat dhe/ose arrat, duke i 

përfshirë edhe ato me drithëra të shtuara, muesli, drithëra, pseudodrithëra, preparate të bëra 

nga drithërat, preparate të bëra nga pseudodrithërat dhe/ose sheqerërat; pulpë perimesh; 

pulpë frutash; pure perimesh; pure frutash; pure dhe pulpë të përbërë kryesisht nga mishi, 

peshku, shpezët, kafshët e egra, pemë dhe/ose perime; qoftë veçanta (të ndara) apo në 

kombinuara; ushqime të lehta (copëza) të bëra nga pemët dhe/ose perimet; ushqime të lehta 

(copëza) të bazuara në fruta dhe/ose perime; ëmbëlsira, puding dhe pjatë me embëlsira, 

kryesisht nga qumështi, produktet e qumështit dhe/ose frutat; ushqime të gatshme dhe 

gjysmë të gatshme, të përbëra kryesisht nga mishi, shpendët, kafshët e egra, peshku, pemët, 

perimet, vezët, produktet e qumështit, bishtajore dhe/ose patate; supa; mish, peshk, shpezë, 

kafshë të egra, perime, fruta dhe konzervime qumështi; vajra dhe yndyrëra ushqimore; 

ushqime dietike, jo të adaptuara për përdorim mjeksor, bazuar në proteina, yndyrëra 

dhe/ose acidet yndyrore, të gjitha përmbajnë vitamina të shtuara, minerale, trace elementë 

të shtuara, qoftë veçmas apo në kombinim.    

30   Çaj; pije çaji; infuzione, jo mjeksore; kakao; sheqer rrushi; oriz; tapiokë; sago; miell; 

bollgur;  thekon nga drithërat dhe thekon nga pseudodrithërat dhe preparate tjera të bëra 

nga drithërat dhe preparate tjera të bëra nga pseudodrithërat (përveç ushqimit të kafshëve); 

bukë; biskota; ëmbëlsira; tortë; ëmbëlsira dhe torte jetëgjatë; produkte thekoni (cereal 

snakes), në veçanti të lartëpërmendurat që përmbajnë kryesisht drithëra, pseudodrithëra, 

drithëra misri, tërshërë, preparate drithërash, preparate pseudodrithërash, biskota, 

ëmbëlsira, torte, pasta, çokolladë, ëmbëlsirë sheqeri, muesli, drithëra, qoftë të ndara apo në 

kombinim, duke përfshirë të lartëpërmendurat me fruta shtesë dhe/ose arra; produkte 

ëmbëltoreje; ushqime të miellëzuara; çokolladë; ëmbëlsira; preparate glukoze; preparate 

bletësh, dezerte, puding dhe pjata me ëmbëlsira me bazë karbohidratesh; ushqime të 

përgaditura dhe gjysmë të përgaditura, duke përfshirë kryesisht drithëra, pseudodrithëra, 

preparate të bëra nga drithërat, preparate të bëra nga pseudodrithërat, orizi dhe/ose pastat; 

erëza; dresing për ushqime; artikuj ushqimorë të gatshëm në formë të salcave; muesli, 

kryesisht të përbëra nga pemët, kokrrat (farërat), drithërat, pseudodrithërat, preparate të 

bëra nga drithërat dhe/ose preparate të bëra nga pseudodrithërat, duke përfshirë fruta të 

shtuara, arra dhe/ose sheqerëra; copëza drithërash dhe pseudodrithërash, kryesisht të 

përbëra nga kokrrat, muesli, preparate të bëra nga drithërat, preparate të bëra nga 

pseudodrithërat, të gjitha duke përfshirë fruta, arra dhe/ose sheqerëra; copëza muesli, të 

përbëra kryesisht nga pemët, kokrrat, preparatet e bëra nga drithërat, preparatet e bëra nga 

pseudodrithërat, drithërat dhe/ose pseudodrithërat, të gjitha duke përfshirë fruta, arra 

dhe/ose sheqerëra; drithëra dhe/ose ushqime pseudodrithërash të gatshëm për ngrënje; 

ushqime dietike, jo te adaptuara për përdorim mjeksor, në veçanti të bazuara në 

karbohidrate dhe/ose ushqime të forta, të gjitha duke përfshirë vitamina, acide yndyrore, 
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minerale, trace elements të shtuara, qoftë të ndara apo në kombinim.    

32   Ujë dhe pije tjera joalkoholike, posaçërisht lëngje frutash, pije freskuese lëngjesh nga 

frutat, lëngje frutash të gazuara; shurupe frutash dhe preparate tjera frutash për bërjen e 

pijeve joalkoholike freskuese.   
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(511) 5   Ushqime për bebe dhe ushqim bebesh; pije për foshnjet; substanca dietetike për 

fëmijë dhe invalid, të adaptuara për perdorim mjekësor; ushqime dietike të adaptuara për 

përdorim mjeksor; pije dietike për bebe të adaptuara për qëllime mjeksore; artikuj 

ushqimorë për qëllime specifike mjeksore; preparate farmaceutike; substanca diabetike për 

foshnje, bebe, të vegjël dhe fëmijë; qumësht pluhur [artikuj ushqimorë për bebe]; qumësht 

pluhur për foshnje; të mira mjeksore për konsumim dhe përdorim të brendshëm; 

suplemente ushqyese; pluhur, losione, kremëra dhe preparate dushi për qëllime mjeksore, 

dhe të destinuara në veçanti për bebe dhe të vegjël; ilaçe faramaceutike dhe natyrale; jastëk 

të gjirit për infermiere;  artikuj absorbues për higjienën personale; pelena për bebe dhe ata 

të cilët nuk mund të vetëpërmbahen; pelena një përdorimëshe; pelena lecke; preparate për 

lehtësim gjatë daljes së dhëmbëve; faculeta të lagura të impregnuara me losion farmaceutik.    

29   Mish, peshk, shpezë dhe produkte mishi; ekstrakte mishi; mish, peshk, xhelatinë nga 

pemët dhe perimet; xhem; peme dhe perime të ngrira dhe të thata; kompostë; vezë, qumësht 

dhe produkte qumështi në veçanti gjalpë, djath, krem, jogurt, kuark, qumësht i terur, 

qumësht pluhur; copëza frutash, të përbërë kryesisht nga frutat dhe/ose arrat, duke i 

përfshirë edhe ato me drithëra të shtuara, muesli, drithëra, pseudodrithëra, preparate të bëra 

nga drithërat, preparate të bëra nga pseudodrithërat dhe/ose sheqerërat; pulpë perimesh; 

pulpë frutash; pure perimesh; pure frutash; pure dhe pulpë të përbërë kryesisht nga mishi, 

peshku, shpezët, kafshët e egra, pemë dhe/ose perime; qoftë veçanta (të ndara) apo në 

kombinuara; ushqime të lehta (copëza) të bëra nga pemët dhe/ose perimet; ushqime të lehta 

(copëza) të bazuara në fruta dhe/ose perime; ëmbëlsira, puding dhe pjatë me embëlsira, 

kryesisht nga qumështi, produktet e qumështit dhe/ose frutat; ushqime të gatshme dhe 

gjysmë të gatshme, të përbëra kryesisht nga mishi, shpendët, kafshët e egra, peshku, pemët, 
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perimet, vezët, produktet e qumështit, bishtajore dhe/ose patate; supa; mish, peshk, shpezë, 

kafshë të egra, perime, fruta dhe konzervime qumështi; vajra dhe yndyrëra ushqimore; 

ushqime dietike, jo të adaptuara për përdorim mjeksor, bazuar në proteina, yndyrëra 

dhe/ose acidet yndyrore, të gjitha përmbajnë vitamina të shtuara, minerale, trace elementë 

të shtuara, qoftë veçmas apo në kombinim.    

30   Çaj; pije çaji; infuzione, jo mjeksore; kakao; sheqer rrushi; oriz; tapiokë; sago; miell; 

bollgur;  thekon nga drithërat dhe thekon nga pseudodrithërat dhe preparate tjera të bëra 

nga drithërat dhe preparate tjera të bëra nga pseudodrithërat (përveç ushqimit të kafshëve); 

bukë; biskota; ëmbëlsira; tortë; ëmbëlsira dhe torte jetëgjatë; produkte thekoni (cereal 

snakes), në veçanti të lartëpërmendurat që përmbajnë kryesisht drithëra, pseudodrithëra, 

drithëra misri, tërshërë, preparate drithërash, preparate pseudodrithërash, biskota, 

ëmbëlsira, torte, pasta, çokolladë, ëmbëlsirë sheqeri, muesli, drithëra, qoftë të ndara apo në 

kombinim, duke përfshirë të lartëpërmendurat me fruta shtesë dhe/ose arra; produkte 

ëmbëltoreje; ushqime të miellëzuara; çokolladë; ëmbëlsira; preparate glukoze; preparate 

bletësh, dezerte, puding dhe pjata me ëmbëlsira me bazë karbohidratesh; ushqime të 

përgaditura dhe gjysmë të përgaditura, duke përfshirë kryesisht drithëra, pseudodrithëra, 

preparate të bëra nga drithërat, preparate të bëra nga pseudodrithërat, orizi dhe/ose pastat; 

erëza; dresing për ushqime; artikuj ushqimorë të gatshëm në formë të salcave; muesli, 

kryesisht të përbëra nga pemët, kokrrat (farërat), drithërat, pseudodrithërat, preparate të 

bëra nga drithërat dhe/ose preparate të bëra nga pseudodrithërat, duke përfshirë fruta të 

shtuara, arra dhe/ose sheqerëra; copëza drithërash dhe pseudodrithërash, kryesisht të 

përbëra nga kokrrat, muesli, preparate të bëra nga drithërat, preparate të bëra nga 

pseudodrithërat, të gjitha duke përfshirë fruta, arra dhe/ose sheqerëra; copëza muesli, të 

përbëra kryesisht nga pemët, kokrrat, preparatet e bëra nga drithërat, preparatet e bëra nga 

pseudodrithërat, drithërat dhe/ose pseudodrithërat, të gjitha duke përfshirë fruta, arra 

dhe/ose sheqerëra; drithëra dhe/ose ushqime pseudodrithërash të gatshëm për ngrënje; 

ushqime dietike, jo te adaptuara për përdorim mjeksor, në veçanti të bazuara në 

karbohidrate dhe/ose ushqime të forta, të gjitha duke përfshirë vitamina, acide yndyrore, 

minerale, trace elements të shtuara, qoftë të ndara apo në kombinim.    

32   Ujë dhe pije tjera joalkoholike, posaçërisht lëngje frutash, pije freskuese lëngjesh nga 

frutat, lëngje frutash të gazuara; shurupe frutash dhe preparate tjera frutash për bërjen e 

pijeve joalkoholike freskuese.   

 

 

 

(111)  27146 

(151)  22/01/2021 

(181)  25/04/2029 

(210)  KS/M/ 2019/522 

(591)  e gjelbërt, e zezë. 

(300)   017975971   29/11/2018  EU 

(732)  VALEO SERVICE 70 rue Pleyel 

93200 Saint Denis FRANCE, FR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 9   Aparate dhe instrumente, shkencore, fotografike, kinematografike, optike, 

peshues, matje, sinjalizues, kontroll (mbikqyrje) dhe jete-shpetuese;Aparate dhe 

instrumente për furnizim, kuqje, transformim, akumulim, regullim ose kontroll të rrymes 

(elektricitetit);Aparate për inçizim, transmetim ose reprodukim të zërit ose 

imazheve;Incizim substratesh (magnetic);Makina kalkuluese, paisje për procesuim të 

dhënash, kompjuterë;softuer kompjuterik;Aktuatorë (aktiviues) elektrik dhe 

elektromagnetik për asistencë në vozitje dhe drejtimin e automjeteve toksore;Aparate 

elektronike për transmetim të sinjaleve optike për automjete toksore 

(alarme);Alarme;Alarme, ndër të tjera me detector ultrasonic;Aparate dhe instrumente, 

detare, optike, tregues pozicioni, detektim dhe sigurie;Aparate për kontroll nga larg, 

monitorim, identifikim dhe pozicionimi për atumjete;Aparate dhe instrumente, mates, 

sinjalizues, tregues pozicioni, detektimi, kontrollimi (mbikqyrje), jete shpëtues, dhe 

sigurie;aparate për drejtim sateliti;aparate drejtimi për automjete (në bordin e 

kompjuterit);Aparate elektronike për ndihmë në drejtim të timonit të automjeteve;Aparate 

dhe instrumente elektrike dhe elektronike, telekomunikimi dhe komunikimi;Aparate për 

shuarjen e zjarit;Paisje mbrojtese, për përdorim personal kundër aksidenteve;Aparate për 

matje distancash;Aparate diagnostifikimi, jo për qëllime mjeksore;Aparate për incizim të 

kohës;Aparate për kontroll të efektivitetit paisjeve për frenim të automjeteve;Aktuatorë 

(aktivizues) elektronik për sistencë, për vozitje dhe drejtim të automjeteve toksore;Aparate 

diagnostifikimi që përmbajnë sensor sensor për testim dhe sinjalizim të gjendjes aktuale të 

veturës, aksidente dhe incidente dhe për diagnostifikim të problemeve elektrike, elektronike 

dhe mekanike;sensor mates;sensor për nivel të lëngjeve;Sensor për nivelin e vajit;Sensor 

për pozicionim, kënde, kumplug (lidhje) dhe sensorë të shpejtësisë së rotullimit;Sensor 

digjital;Sensor të shtypjes;Sensor temperature;Sensor endometrial;Sensor rotullues 

multidrejtues (shumë drejtues);Sensor lëvizjeje;Sensor për asistim, vozitje dhe drejtim të 

automjeteve toksore;Detektor;Detektor të lëvizjeve dhe analizë të lëvizjes;Detektor të 

prezencës;Aparrate dhe softuer kompjuterik për aparate diagnostifikimi të 

automjeteve;Goma (indikatorë automatic për shtypje të ulët  në automjete);Alarme 

zjari;Indikatorë të prizave për shtypje të valvuleve;Kalkulatorë diagnostifikimi në fushën e 

bordit (tabelë);Kontroll elektrike për asistim, vozitje dhe drejtim të automjeteve 

toksore;Aparate për kontroll të shpejtësisë për automjete, regullues shpejtësie;Matës 

shpejtësie;Indikatërë shpejtësie;Kamera filmi;Lidar – detektues lazerik  (në bazë lazeri 

detektor pengesash);Aparate radari;Sonar;Decelerometër (paisje per ngadalsimin e 

shpejtesise);Radio transmetues (telekomunikim);Transmetues të sinjaleve 

elektronike;Regjistrues miljesh për automjete;Paisje bordi (tabele) elektrike, paisje 

elektronike ose optike për automjete, përfshi automjetet toksore, për drejtimin, sinjalizimin, 

kontollin, informacion dhe siguri, dhe procesuim të informative dhe sinjaleve (zërit, 

imazheve dhe të dhënave) lidhur me këto;Paisje elektronike dhe softuer kompjutori për 

lokalizim të automjeteve;Tregues të humbjeve të rrymës;Aparate tregues të 

temperatures;Softuer kompjeteri për komunikim ndërmjet automjetit toksor dhe stacionit 

fiks (statik);Softuer kompjuterik për komunikim ndërmjet automjetit motorik dhe telefonit 

cellular;Softuer kompjuterik për lidhje të shoferit të automjetit dhe udhëtarët në rrjetin 

global kompjuterik;Softuer kompjuterik për detektim dhe njoftim të vazhdueshëm ose 

ndërprerje të kalimit të vijave me automjet;Softuer kompjuterk për detektim të 
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pengesave;Softuer për drejtim të automjetit;Softuer komjuterik për analizë të 

imazheve;Softuer për detektim të pengesave për automjete autonome (vetvozitëse);Softuer 

kompjuterik për automjete autonome (vetvozitëse);Softuer për njohje modeli;Softuer 

komjuteri për module bordi për dërgimin, transmetimin, pranimin, procesimin, 

diagnostifikimin, analizimin dhe korigjimin e informative lidhur me gjendjen funksionale të 

veturës;Module elektronike bordi për dërgimin, transmetimin, pranimin, procesuimin, 

diagnostifikimin, analizimin dhe korigjim të informative lidhur me gjendjen funksionale të 

veturës;Paisje elektrike, elektronike ose optike për asistim në vozitje, drejtim dhe sigurisë 

aktive të atuomjeteve toksore, posaqërsiht aparate dhe kamera për detektim dhe lëvizje të 

shoferëve të automjeteve toksore;Paisje dhe aparate elektrike, elektronike ose optike për 

asistim në vozitje, drejtim dhe sigurisë aktive të automjeteve toksore, posaqërisht kamerave 

të pultit, montime pulti për paisjet e drejtimit (navigimit), ekrane me prekje për pultin e 

automjeteve, ekrane dixhitale për pultet e automjeteve, ekrane me prekje të instaluara në 

timon të automjeteve;Paisje dhe harduer elektrik, elektronik ose optik për asistencë në 

vozitje, drejtim dhe sigurimin aktiv të automjeteve toksore, posaqërisht aparate elektronike 

në tabele për sinjalizim të aksidenteve ose incidenteve në tabelen e veturave, aparate 

elektronike në tabelë për dërgim automatic të thirjeve gjeolokuese (gjeografikisht 

lokalizuese) në raste të aksidenteve serioze, aparate elektronike ne tabelë të cilët mund të 

shkaktohen manualisht nga vozitësi në rast aksidenti;paisje elektronike dhe harduer për 

asistencë në vozitje, drejtim, siguri active, manovrimeve evasive dhe frenave emergjent të 

veturave toksore, posaqërisht lazerëve skanues për detektim të rekuizitave dhe/ose 

pengeseve lëvizëse;Harduer kopjuterik për procesuim të dhënash;Modem;Matës 

benzine;Kompjuter në tabelë për automjete;Pjesë periferike të përshtashme për përdorim 

me kompjuterë;Pranues GPS, telefonë;Rrjet komunikimi në tabelë për automjete, 

mikrofonë;Rrejt komunikimi në tabelë për automjete, posaqërsiht rrjet i shumfishtë dhe 

posqërisht aparate dhe instrumente për telefonë cellular të cilët janë të lire nga dora vegla 

që përmbajnë mikrofon dhe air fone (me tela ose pa tela);Sisteme komunikimi ndërmjet 

motorit të automjetit dhe telefonit cellular;Sisteme komunikimi ndërmjet motorit të 

automjetit dhe nje stacioni fiks;Sisteme komunikimi ndërmjet automjetit dhe 

infrastrukturave rrugore;Sisteme rrjeti pa tel për aparate elektronike;Komunikime pa tel, 

komandë, regullim, sisteme kontrolli ndërmjet aparateve elektronike dhe automjeteve 

toksore;Sisteme paralajmërimi për largim nga korsia;Sisteme 3D hartash;GPS 

sisteme;sisteme elektronike në tabelë në automjete toksore për vozitje të pavarur dhe 

parking;Sisteme të itegruara për shmangie të rezikut dhe përplasjeve për 

automobile;Telefonë;trekandesh iluminishente për automjete.   

37   Informata dhe konsulta lidhur me zëvendësimin e pjesëve reserve për automobile; 

Mirmbajtje e veturave dhe konsulta riparimi; Informata riparimi për automjete; Informata 

për mirmbajtje të automjeteve.   

38   Telekomunikime; Sigurim i qasjes në internet për automjete; Komunikim me terminale 

kompjuteri ose nëpërmjet rrjeteve të fibrave optike; Komunikim nëpermjet radios ose 

telefonit; Sigurim i qasjes së përdoruesit në rrjetin global kompjuterik; Ofrim i on-line 

forumeve; Ofrim i qasjes në data bazë; Shërbime të tabelave të buletinëve elektronik 

(shërbime telekomunikimi); Sigurim i lidhjeve të telekomunikimit në rrjetin global 

kompjuterik; Mesazhe elektronike; Transmetim i informative nëpërmjet internetit; Mesazhe 

elektronike; Transmetim  i informative me teleprinter, dërgim i mesazheve, transmetim i 

telegrameve, të gjitha shërbimet e lartëpërmendura për shoferët e automjeteve motorike; 
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Telekomunikim dhe komunikim për vozitje të automjeteve, detektim dhe paralajmërim të 

aksidenteve, kalim i vazhdueshëm ose i ndërprerë të linjave për automjete në kuptim të 

receptorit telefonik ose telefonit, telefonit cellular kompjuterit të dorës ose aparateve 

elektronike të agjendave ditore, për mbledhjen e informatave të automjetit nëpërmjet 

telefonit, telefonit cellular, kompjuterit të dorës ose aparateve elektronike të agjendave 

ditore; Telekomunikim dhe komunikim për drejtim të automjeteve, kominikim ndërmjet 

automjeteve dhe infrastrukturës rrugore në kuptim receptroit telefonik ose telefonëve tjerë, 

telefonit cellular, kompjuterit të dorës ose aparateve elektronike të agjendave ditore, për 

grumbullimin  e të dhënave të automjetit nëpërmjet telefonit, telefonit cellular, kopjuterit të 

dorës ose aparateve elektronike të agjendave ditore; Telekomunikim ose komunikim për 

detektim të pengesave në kuptim të receptorit telefonik, ose telefoni tjetër, telefonit cellular, 

kompjuterit të dorës ose aparateve elektronike të agjendave ditore, për grumbullimin e të 

dhënave nëpërmjet telefonit, telefonit cellular, kompjuterit të dorës ose aparateve 

elektronike të agjendave ditore; Shërbimi telekomunikimi, posaqërisht SMS-e, mesazheve 

te njoftimit për shoferë.   

39   Asistence në pozicionimin e automjetit.   

42   Auditim teknik për motorë të automjeteve; Testim (inspekcion) të gjendjes teknike të 

automjetit; Konsulenca në lëmin e kursimit të energjisë; Grumbullim i të dhënave 

kompjuterike; Monitorim i sistemeve kompjuterike për të zbuluar prishjet; Monitorim i 

produkteve elektronike për detektim të prishjeve; Monitorim i sitemeve kompjuterike për 

zëvendësimin e pjesëve reserve për automobilit; Monitorim të produkteve elektronike 

zëvendësimin e pjesëve rezerv për automobilit; Monitorim i produkteve elektronike për 

zëvendsim të pjesëve rezerv për automobile.   

 

 

 

(111)  26857 

(151)  02/11/2020 

(181)  06/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/565 

(591)  C 0 

M 0 
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C 75 

M 68 

Y 67 

K 90 

000000 e zezë, 
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M 26 
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(732)  “TROKIT” shpk, O.P. Rruga  “Sadik 
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Zeneli”, Dardani SU 3/1, Lam C2, numër 3, 

10000 Prishtinë, , KS 

(740)    

 
 

(511) 43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  27566 

(151)  27/04/2021 

(181)  07/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/585 

(591)   E Kuqe, E Zeze, E Vjollce, E Kaltert 

 E Portokallte 

(732)  Xhevdet Duka Prishtinë, Kodra e 

diellit, rr. Hyzri Talla, hyrja 14, 1/A, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitjet bakterialogjike për përdorime mjekësore dhe veterinare, përgatitjet 

biologjike për qëllime veterinare, shtesa dietike për kafshët,shtesa të proteinave për kafshët 

31 Nënproduktet e përpunimit të drithërave, për konsumin e kafshëve / produktet e mbetura 

të drithërave për konsum të kafshëve, ushqimet e kafshëve,mish të ngrënshëm për 

kafshët,nen produktet shtazore për konsum të kafshëve,biskota per qen, perpunim I peshkut 

ne ushqim per konsum te kafshëve,drithërat për konsum të kafshëve, ushqim per kafshet 

   

 

 

 

(111)  27446 

(151)  31/03/2021 

(181)  07/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/586 

(591)  E Kuqe, E Zeze, E Vjollce, E Kaltert 

E Portokallte 

(732)  Xhevdet Duka Prishtinë, Kodra e 

diellit, rr. Hyzri Talla, hyrja 14, 1/A, KS 

 
 

(540)   
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(511) 5   Përgaditja bakterialogjike për përdorime mjekësore dhe veterinare, përgaditjet 

biologjike për qëllime veterinare, shtesa dietike për kafshët, shtesa të proteinave për kafshët   

31   Nënproduktet e perpunimit të drithrave, për konsumin e kafshëve/ produktet e mbetura 

te drithërave për konsum të kafshëve, ushqimet e kafshëve,mish të ngrënshëm për 

kafshët,nen produktet shtazore për konsum te kafshëve,biskota për qen,perpunim i peshkut 

ne ushqim pë konsum te kafshëve, drithëra per konsum te  kafshëve,ushqim për kafshët   

 

 

 

(111)  27565 

(151)  27/04/2021 

(181)  10/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/592 

(732)  McCroft Tobacco Kosovo L.L.C 

Nrb. 810516883 Rr.Muharem Gashi 

p/n,(FabrikaeDuhanit) 

60000, Gjilan, Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati, Përfaqësues Ligjor 

McCroft Tobacco Kosova L.L.C 60000, 

Gjilan, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  KING 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i papërpunuar ose i fabrikuar; produkte të duhanit; cigare; artikuj për 

duhanxhinj; letër për cigare; tuba (mbështjellës) të cigareve, shkrepësa ( çakmak), qibrit.   

 

 

 

(111)  27360 

(151)  17/03/2021 

(181)  10/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/594 

(526)  ALI PASHA, LUANI I EPIRIT ALI 

PASHA, LION OF EPIRUS 

(540)  ALI PASHA, LUANI I EPIRIT ALI 

PASHA, LION OF EPIRUS 
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(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

 

(511) 32   Birra dhe pije të tjera jo-alkoolike, përjashto ujërat minerale dhe të gazuar; pije 

frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; pije aloe vera, jo-

alkoolike; aperitivë, jo-alkoolike; verë elbi [birrë]; birrë; kokteje me bazë birre; përgatitjet 

për të bërë pije; musht, jo-alkoolike; kokteje, jo-alkoolike; pije energjike; esenca për të bërë 

pije ; lëngje frutash / lëng frutash; nektar frutash, jo-alkoolike; lëng i rrushit, i 

pafermentuar; pije isotonike; limonadat; përgatitjet për të bërë likerna; musht; ekstrakte jo-

alkoolike të frutave; pije jo alkoolike me lëng frutash; pije joalkoolike; pije joalkoolike me 

mjaltë; pije joalkoolike të përziera me kafe / pije joalkoolike me kafe; pije joalkoolike të 

përziera me çaj / pije joalkoolike me çaj; pije; esenca/pluhurat për pije freskuese;  sherbete; 

smuthe; ujë me sodë; pije te lehta; shurup për pije; shurup për limonadë; lëng domate [pije]; 

lëngje perimesh [pije].   

33   Pije alkoolike (përveç birrës); brandy (distilat i verës), brendi, pije alkoolike të 

distiluara; likere (të bëra nga distilimi); pije dixhestive (likeret dhe pije të destiluara që 

nxisin tretjen), aperitivë, biter, cider, (musht i zier); kokteje; xhin (raki e manave të 

dëllinjës); likere; rum; vodka; uiski; verë; hidromel (pije alkoolike nga mjalti), përzierjet e 

përgatitura paraprakisht të pijeve alkoolike, të cilat nuk janë të bazuara në birrë; ekstrakte 

alkoolike.   

35   Agjencitë e eksportit dhe importit; Promovimi, reklamimi, shitja me pakicë, shërbimet 

e shitjes me shumicë; Shërbimet e menaxhimit të biznesit; Shërbimet e administrimit të 

biznesit; shërbimet Franchising e konsulencës, Promovimet e shitjeve; Shpërndarja e 

mostrave; Shpërndarja dhe shfaqja e materialeve reklamuese dhe promovuese; Marketing; 

Marketingu i produkteve; Marketingu promovues; Reklamim on-line në rrjetin 

kompjuterik; Reklamimi, marketingu dhe shitja e shërbimeve promocionale në dyqane dhe 

/ ose permes rrjeteve te komunikimit në mbarë botën.   

 

 

 

(111)  27584 

(151)  28/04/2021 

(181)  13/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/602 

(732)  Richter Gedeon Nyrt  1103 Budapest, 

Gyömrői út 19-21. Hungary, HU 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MILDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   
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(111)  26724 

(151)  14/10/2020 

(181)  17/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/626 

(591)  Gold 

(732)  Burim Çitaku Bajçinë, p.n. 11000 

Podujevë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3    Kozmetikë, Parfumeri dhe preparate tjera te tualetit   

 

 

 

(111)  27507 

(151)  07/04/2021 

(181)  17/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/627 

(591)  E verdhë: Pantone 108C;  

E kuqe: Pantone 187C; 

E Gjelber: Pantone 3292C 

(300)  018002218  19/12/2018  EU 

(732)  RAUCH Fruchtsäfte GmbH  

Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29    Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; Ekstraktet e mishit; Mishi; Pemët 

dhe perimet e konservuara, të thara, të ziera, të ngrira dhe të ngrira thellë; Pemët dhe 

perimet e përpunuara; Fruta të ngrira, në veçanti për prodhimin ose përpunimin e 

mëtejshëm të lëngjeve te trasha; Përzierjet e frutave; Rriska te frutave te ngrira, Përzierje e 

ushqimeve te imta (snaks), që përbëhet kryesisht ose vetëm nga pemët dhe perimet; 

Desertët e frutave; xhem frutash; Ushqim me baze te snaks te frutave; Sallatë frutash; Pulpë 

frutash; Rriska te frutave; Pastë frutash; Pure frutash; Pluhur frutash; Reçele frutash; Fruta 

te aromatizura; Fruta turshi; Produkte te frutave te thata; Fruta te fermentuara; Fruta te 

konservuara; Fruta te prera;  Fruta të kristalizuara; Përgatitjet e frutave të përpunuara; 

Përgatitjet e frutave të përpunuara; Fruta në rriska; Fruta të kristalizuara; Fruta në shishe; 

Fruta në rriska ne shishe; xhelatinat, reçelet, kompostot; Vezë; Qumështi dhe produktet e 

qumështit; Gjalpë, Jogurt, djathë dhe produkte djathi; Vajra dhe yndyrna ushqimore; Pure 

frutash; Koncentrate te frutave; Përgatitjet e frutave; Sallatë frutash; Pure të frutave; Purée 
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e mollës; Paste domate; Qumështi dhe produktet e qumështit me kafe ose shije kafeje; Pije 

të përziera me bazë qumështi; Pije të përziera me përmbajtje të lartë të qumështit; Pije të 

përziera me përmbajtje kryesisht të qumështit; Pije të përziera me bazë qumështi; Lëngje 

frutash për gatim; Pije qumështi që përmbajnë pemë; Pijet me bazë qumështi që përmbajnë 

lëng frutash   

30    Kafja, çaji, kakao dhe kafe artificiale; Pijet me bazë kafeje; Pije çaji; Çokolatë për 

pirje; Pijet me bazë kakao; Pijet me bazë kafeje, me bazë çaji dhe/ose me bazë kakao; Pije 

kafeje me qumësht; pije me bazë kafe me qumësht; Kapuqino; Makiato; Late-makiato; 

Kafe e ftohte; Orizi; Tapioka dhe sagu; Mielli dhe preparatet e bëra nga drithërat; Ushqime 

të buta; Bukë, brumëra dhe ëmbëlsira; Ëmbëlsira; Ëmbëlsira; Pralina dhe ëmbëlsirat; 

Çokolata dhe produkte çokollate; Akujt për ushqim; Akullore; Sheqeri, mjalti, melasë; 

Tharmi, pluhur për pjekje; Kripë; Mustardë; Uthull, Salcat (melmesat); Mëlmesa për 

marinim; Salcat e frutave; Salcat e domates; Erëza; Akulli; Sanduiçët; Sushi; Maki; 

Aromatizues për ushqim; Çaj i ftohte; pije të bëra në bazë të çajit, çokollatës, kakaos ose 

kafes; Pijet me bazë çaji me aromatizues të frutave ose aromë frutash; Çajra frutash; Çajra 

të frutave që përmbajnë limon dhe /ose aromatizuan me lulelakër; Çajra me fruta që 

përmbajnë pjeshkë dhe /ose aromatizohen me mjaltë; Pije me aromë të bazuar në ujë dhe 

çaj; Pijet me aromë të çajit; Pijet me bazë çaji   

32   Birra; Shendi; Ujërat minerale dhe ujërat e gazuar; Pije jo alkoolike; Pijet  

joalkoolike që përmbajnë lëng molle; Lëngjet; Pije frutash dhe lëngje frutash; Lëng molle; 

Nektarët; Nektarë frutash; Pijet e nektarit të frutave; Lëngjet e perimeve, pije të perimeve 

dhe lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe preparate të tjera për të bërë pije; Pije Energjike; 

Pije  Energjike; Limonatat; Pijet joalkoolike, në veçanti të aromatizuara me fruta; Pije jo 

alkoolike, në veçanti pije të aromatizuara me fruta; Pije ose fruta te përziera me qumësht, 

jogurt ose akullore; Pijet e aromatizuara në bazë të ujit dhe/ose ekstrakteve të çajit; Pije me 

bazë uji; Lëng kokosi; Ujë kokosi; Lëng domatesh; Pije jo alkoolike me lëng frutash; 

Ekstrakte frutore jo-alkoolike; Koncentrate të lëngjëve të frutave; Koktej, jo-alkoolike; Pije 

izotike; Pijet sportive; Pijet që përmbajnë vitamina (jo për qëllime mjekësore); Pije jo 

alkoolike me përbërës të kafesë ose aromatizues kafeje, pije joalkolike energjike me 

përbërës të kafesë ose aromatizues kafeje; Must (lëng frutash te prera); Aperitivë 

joalkoolikë; Pijet jo alkoolike të përbërë nga lëngu i kokosit ose uji i kokosit ose që 

përmbajnë lëngë të aromatizuar të kokosit ose aromatizues të kokosit; Pije nga hirra; Pije jo 

alkoolike me aromë frutash; Pijet joalkoolike që përmbajnë pemë ose ekstrakte frutash; 

Shurupe për pije; Shurupe frutash dhe preparate të tjera jo-alkoolike të frutave për të bërë 

pije joalkolike; Verë me gaz joalkoolike; Pije jo alkoolike të aromatizuara me çaj; Pije jo 

alkoolike te aromatizuara me kafe; Pijet joalkoolike që përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji; 

Pijet joalkoolike që përmbajnë kafe ose ekstrakte kafeje; Pije jo alkoolike që përmbajnë 

aromatizues çaji ose kafeje 
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(111)  26975 

(151)  10/11/2020 

(181)  20/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/640 

(591)  Kuq, Bardh. PANTONE 185C 

WHITE; CMYK C0-M100-Y100-K0; 

CMYK C0-M0-Y0-K0; RGB R234-G0-B41 

RGB R255-G255-B255. 

(732)  ‘Europrinty shpk’ Blloku A1 – Lagjia 

Kalabria – Prishtinë, KS 

(740)  Hajriz Zabeli  Blloku A1 – Lagjia 

Kalabria – Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe mjete mekinerie , pjese motorike ( perveq , mejte te transporitit 

tokesore) komponente  makineri lidhjeje dhe transmetimi ( perveq mjeteve te transportit 

tokesor), vegla bujeqesore qe nuk ne pune me dore , inkububatore per prodhim vezesh   

8   Mjete bujqësore,kopshtarisë dhe peizazhit të drejtuar nga dora; mjete të dorës për 

zdrukthëtarët, artistët dhe artizanët e tjerë, për shembull, cekicët,daltë dhe gravers; vegla 

dore për mjete dore të përdorura me dorë,të tilla si thika dhe thika; vegla dore elektrike dhe 

jo elektrike për trajtimin personal dhe artin e trupit, për shembull, maklina rroje, vegla për 

flokë kacurrela, tattooing, dhe për manikyr dhe pedikyr; pompat e drejtuara me dorë; të tilla 

si thika, forks dhe lugë, duke përfshirë ato të bëra me  metale të cmuara   

9   Peshkim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencore, detare, matëse, 

fotografike, kinematografike, optike, aparate dhe instrumente për kursimin e jetës dhe 

mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit; 

disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizmat për aparatet me 

funksion të monedhës; regjistrat e keshit, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të 

dhënave, kompjuterët; software kompjuterik; aparat shuarjen e zjarrit   

16   Leter karton dhe mallrat e prodhuara prej ketyre materialve qe nuk jane perfshir ne 

klasa tjera, materiale të shtypura, material per lidhje librash, fotografi, artikuj shkrimi, 

gjites per qellime kancelarie ose shtepie, materiale artistësh, furqa bojrash, makina shkrimi 

dhe artikuj te nevojshem per zyre (perveq orendive), materiale udhëzuese dhe mësimdhënie 

(perveq aparateve) materiale plastike per paketim( qe nuk perfshihen në klasa tjera,) 

modele stampuese, kallëpe stampimi   

 

 

 

(111)  26974 

(151)  10/11/2020 

(181)  20/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/641 

(591)  Gjelbert, Bardh. PANTONE 375C 

WHITE; CMYK C47-M0-Y100-K0 CMYK 

C0-M0-Y0-K0; RGB R147-G213-B0 RGB 

(540)   
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R255-G255-B255. 

(732)  ‘Europrinty shpk’ Blloku A1 – Lagjia 

Kalabria – Prishtinë, KS 

(740)  Hajriz Zabeli  Blloku A1 – Lagjia 

Kalabria – Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 7   Makineri dhe mjete mekinerie , pjese motorike ( perveq , mejte te transporitit 

tokesore) komponente  makineri lidhjeje dhe transmetimi ( perveq mjeteve te transportit 

tokesor), vegla bujeqesore qe nuk ne pune me dore , inkububatore per prodhim vezesh   

8   Mjete bujqësore,kpshtarisë dhe peizazhit të drejtuar nga dora; mjete të dores për 

zdrukthëtarët, artistët dhe artizanët e tjerë, për shembull,cekicët,daltë dhe gravers; vegla 

dore për mjete dore të përdorura me dorë,të tilla si thika dhe thika; vegla dore elektrike dhe 

jo elektrike për trajtimin personal dhe artin e trupit, per shembull, makina rroje, vegla për 

flokë kacurrela, tattooing,dhe për manikyr dhe pedikyr; pompat e drejtuara me  dorë; të tilla 

si thika, forks dhe lugë, duke përfshirë ato të bëra me metale të cmuara   

9   Peshkim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencore, detare, matëse, 

fotografike, kinematografike, optike, aparate dhe instrumente për kursimin e jetës dhe 

mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose 

riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave magnetike, disqet e regjistrimit; 

disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi; mekanizmat për aparatet me 

funksion të monedhës; regjistrat e keshit, makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të 

dhënave, kompjuterët; software kompjuterik; aparat shuarjen e zjarrit   

16   Leter karton dhe mallrat e prodhuara prej ketyre materialve qe nuk jane perfshir ne 

klasa tjera, materiale të shtypura, material per lidhje librash, fotografi, artikuj shkrimi, 

gjites per qellime kancelarie ose shtepie, materiale artistësh, furqa bojrash, makina shkrimi 

dhe artikuj te nevojshem per zyre (perveq orendive), materiale udhëzuese dhe mësimdhënie 

(perveq aparateve) materiale plastike per paketim( qe nuk perfshihen në klasa tjera,) 

modele stampuese, kallëpe stampimi   

 

 

 

(111)  26858 

(151)  02/11/2020 

(181)  27/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/674 

(591)   E Zeze e Mbyllet 

(732)  "TROKIT " SH.P.K. Dardani SU 3/1 

Lam.C2 Nr.3, KS 

 
 

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

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnet që ka të bëjë me to, 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit, dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterik    

 

 

 

(111)  26677 

(151)  12/10/2020 

(181)  28/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/681 

(591)  E zezë 

(732)  METTON REKLAMA N.SH.T. Rr. 

Skënderbeu, p.n.; 11000 Podujevë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6    Dizajnimi, projektimi dhe punimi i reklamave 3 D, konstruksione metalike te 

gjitha llojet dhe profilet duke filluar nga dizajnimi, prerja dhe saldimi   

16   Dizajnimi dhe projektimi i materiale të shtypura; afishe; broshura; katalogje; produkte 

të printerit; gazeta; revista; reklamë; publikime të shtypura, revista; magazina(revista); 

buletine informative, shtypi në tapeta murale   

25   Dizajnimi dhe projektimi i të gjitha llojet e rrobave për meshkuj dhe femra duke 

përshirë edhe ato të punës, Shtypi ne te gjitha llojet e rrobave për meshkuj dhe femra   

 

 

 

(111)  26678 

(151)  12/10/2020 

(181)  28/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/682 

(591)  E zezë 

(732)  METTON REKLAMA N.SH.T. Rr. 

Skënderbeu, p.n.; 11000 Podujevë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6    Dizajnimi, projektimi dhe punimi i reklamave 3 D, konstruksione metalike te 

gjitha llojet dhe profilet duke filluar nga dizajnimi, prerja dhe saldimi   

16    Dizajnimi dhe projektimi i materiale të shtypura; afishe; broshura; katalogje; produkte 

të printerit; gazeta; revista; reklamë; publikime të shtypura, revista; magazina(revista); 

buletine informative, shtypi në tapeta murale   

25    Dizajnimi dhe projektimi i të gjitha llojet e rrobave për meshkuj dhe femra duke 

përshirë edhe ato të punës, Shtypi ne te gjitha llojet e rrobave për meshkuj dhe femra   
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(111)  26903 

(151)  03/11/2020 

(181)  28/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/683 

(300)  728733/2019  20/03/2019  CH 

(732)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  EVRYSDI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   ''Preparate Farmaceutike"   

 

 

 

(111)  26714 

(151)  13/10/2020 

(181)  28/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/684 

(591)  E Gjelbërt, E Zezë, Ngjyra Ari 

(732)  Star Hill SH.P.K Lagja 

Veternik,Komplekso Banesor EXDC 

3,Blloku 12 Nr.1, KS 

(740)  Petrit Prapashtica  Rr.Shaqir Igrishta 

Hy.2 Nr.8 Prishtinë Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshem   

 

 

 

(111)  27484 

(151)  06/04/2021 

(181)  29/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/685 

(591)  E KALTER 

-EVERDHE 

-E KUQE 

-E BARDI-IE 

-E GJELBER 

-VJOLLCE 

(732)  FlTIM ISTOGU Adresa e 

plotevtRBOVC GLLOGOC, KS 

 

(540)   
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(511) 29   Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut; ekstraktet e mishit, pemet dhe 

perimet e konservuara, te ngrira, te thara dhe te ziera; xhelatinat, re9elet, kompostot; vezet, 

qumeshti dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat per ushqim   

30   Kafja, 9aji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e dritherave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret; n,ialta, melasa; thanni, pluhuri per 

pjekje, laipa, mustarda; uthulla, salcat (melmesat); erezat; akulli   

 

 

 

(111)  26902 

(151)  03/11/2020 

(181)  30/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/687 

(591)  E kaltër, e bardhë 

(732)  IFFCO ITALIA S.R.L. Via Volterra, 

9, 20146 Milano, Italy, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Qumësht, produkte qumështi dhe zëvëndësues qumështi; kremë e rrahur (shllak 

ëmbëlsire), krem kosi, krem frutash, krem i pluhurzuar, krem Chantilly; salcë beshamel; 

gjalpë bajamesh”   

 

 

 

(111)  26830 

(151)  26/10/2020 

(181)  30/05/2029 

(210)  KS/M/ 2019/690 

(732)  ITALFARMACO SPA Viale Fulvio 

Testi, 330, 20126 Milano ( MI)- ITALY, IT 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LEGOFER 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike, në veqanti specialitete farmaceutike që përmbajnë hekur   
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(111)  26742 

(151)  14/10/2020 

(181)  05/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/695 

(732)  AVISTA OIL AG Bahnhofstraße 82 

31311 Uetze-Dollbergen Germany, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  AVISTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Media (mjet) filtruese e substancave kimike dhe jo-kimike të përfshira në 

klasë;preparatet dhe materialet kimike për film, fotografi dhe shtypje;plastika të 

papërpunuara;ngjitëse për qëllime industriale;media për rritje;detergjentet për përdorim në 

prodhim dhe industri;substancat kimike, materialet kimike dhe preparatet kimike;kripërat 

për qëllime industriale;rrëshira të papërpunuara sintetike dhe artificiale;niseshte për 

përdorim në prodhim dhe industri;allçi, mbushëse dhe xhel për përdorim në 

industri;kompozime kimike dhe organike për përdorim në prodhimin e ushqimit dhe pijeve   

4    Vajra dhe yndyrna industriale; lubrifikantë; kamponime për thithjen e pluhurit, 

lagështisë dhe lidhëse; karburantet (duke përfshirë karburantet motorike) dhe ndriçuesit; 

qirinj dhe fitila për ndriçim   

40    Shërbimet e fabrikimit dhe përgatitjes specifike të klientëve, në veçanti printimi 3D, 

përfundimin akrilik të automjeteve, gravurë, prodhimin me porosi të bio preparateve 

farmaceutike, prodhime metalike dhe shërbimet e përfundimit, trajtimin e derdhjeve të 

naftës, punimin e plumbit, derdhja e betonit, punimi i kaldajave, prodhimin me porosi të 

harduerit metalik, prodhimi me porosi i shabllonëve për përdorim në industri, ndërtimi me 

porosi i makinave, komponimi i ngjyrave me porosi të ngjyrave, vulosje metalike, farkëtari, 

prodhimin me porosi të komponentëve të formuar, prodhimi i energjisë, trajtimin dhe 

transformimi i materialeve, në veçanti trajtimi i tekstil, lëkurës dhe gëzofëve (lëkurë 

kafshësh); riciklimi dhe trajtimi i mbeturinave; shtypa dhe zhvillimin fotografik dhe 

kinematografik; dyfishimi i regjistrimeve audio dhe video; kondicionimi dhe pastrimi i ajrit 

dhe ujit; therja e kafshëve; marrja me qira, dhënien me qira dhe lizingu i objekteve në lidhje 

me ofrimin e shërbimeve të përmendura më lart, për aq sa përfshihen në këtë klasë; 

informacion dhe konsulencë në lidhje me shërbimet e lartpërmendura, për aq sa përfshihen 

në këtë klasë   

 

 

 

(111)  26736 

(151)  14/10/2020 

(181)  05/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/701 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

(540)  COLGATE TOTAL 
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(511) 3    “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarëse të gojës jo-mjekësore”   

21   “Brusha të dhëmbëve”   

 

 

 

(111)  26738 

(151)  14/10/2020 

(181)  05/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/702 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  PLAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 3    “Shpërlarëse të gojës jo-mjekësore”     

 

 

 

(111)  26739 

(151)  14/10/2020 

(181)  05/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/703 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  KOLYNOS FLUOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 3    “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore”   

5   “Pasta dhëmbësh mjekësore”   

21   “Brusha të dhëmbëve”   

 

 

 

(111)  26712 

(151)  13/10/2020 

(181)  05/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/705 

(591)  kaltër, bardhë dhe e  kuqe 

(732)  PHARMASCIENCE INC. 6111 

Royalmount Avenue Suite#100 Montreal 

Quebec H4P 2T4, CA 

(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) 5    Preparate farmaceutike dhe veterinere; preparate sanitare për përdorim ne 

mjekësi;  ushqim dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim në mjekësi ose për 

përdorim veteriner, ushqim për foshnje; shtesa dietike (shtesa ushqimi)për njerëz dhe 

kafshë; leukoplaste, material për lidhje-mbështjellëje; material për mbushje të dhembit, 

rrëshira dentare; mjete dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e demtuesëve; fungicide, 

herbicide;    

 

 

 

(111)  26907 

(151)  03/11/2020 

(181)  06/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/711 

(732)  NESLI MOBILYA KOLTUK 

ORMAN URUNLERI SANAYI VE 

TICARET LIMITED SIRKETI    Inegol 

Ankara Karayolu 2. Km. No: Bila Inegol 

Bursa, TR 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

     

 
 

 

(511) 35     Duke sjellë së bashku, për të mirën e të tjerëve, të një shumëllojshmërie të 

mallërave  (duke përjashtuar transportin e tyre), duke berë të mundur  dhe sa me të 

përshtatshme  konsumatorëve që të shikojnë dhe blejnë ato mallëra; shërbime  të shitjës me 

pakicë   

 

 

 

(111)  26645 

(151)  06/10/2020 

(181)  07/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/716 

(591)  Ngjyra e gjelbër, Ngjyra e bardhë 

(732)  "Te Pema" SHPK Rr. "Rexhep Mala", 

Nr:28/A, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Gent Morina Rr; Agim Ramdani, Hy; 

B, Nr:20, 10000 Prishtinë-Kosovë 

 
 

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

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

44    Pemë për qëllimin e mënjanimit të karbonit   

 

 

 

(111)  27006 

(151)  12/11/2020 

(181)  07/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/717 

(300)  2019-327  01/05/2019  LI 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(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 

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 
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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 (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; 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; makna 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 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 controller për kondicionuesit e ajrit, nxehtësisë 

dhe sistemet dhe pajisjet e ventilimit; aparate për rregullimin elektrik; rregullatorët e dritave 
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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”   

42   “Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike, software, pjesëve periferike dhe 

kompjuterw dhe video lojëra; shërbimet e konsulencës së pajisjeve kompjuterike dhe 

software; 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, software, 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 në internet që lejon përdoruesit të shikojnë dhe shkarkojnë libra 

elektronikë, botime dhe dokumente të tjera; ofrimi i një portali në internet që lejon 

përdoruesit të shikojnë dhe shkarkojnë libra elektronikë, botime dhe dokumente të tjera; 

shërbimet shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; analiza industriale 

dhe shërbime kërkimore; kërkime mjekësore; laboratore mjekësore; shërbime informacioni, 

këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha ato që u përmendën më sipër   

 

 

 

(111)  27004 

(151)  12/11/2020 

(181)  07/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/718 

(300)  2019-271  12/04/2019  LI 

(732)  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)  QUICKPATH 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Softuer kompjuterik, gjegjësisht softuer kompjuterik për futjen e të dhënave, 

softuer kompjuterik për futjen e tekstit, softuer kompjuterik për futjen e të dhënave duke 

përdorur ekranët e ndjeshëm në prekje, softuer kompjuterik për futjen e tekstit të 

parashikueshëm dhe korrigjues, softuer kompjuterik për njohjen e gjesteve, softuer 

kompjuterik për futjen e të dhënave me bazë në gjeste, softuer kompjuterik për parashikim 
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kontekstual, softuer kompjuterik për përpunim të gjuhës natyrale, softuer për aplikacion 

kompjuterik për pajisje mobile dhe tablet kompjutera”   

 

 

 

(111)  26741 

(151)  14/10/2020 

(181)  07/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/719 

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, 

SI 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DUTRYS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  26615 

(151)  05/10/2020 

(181)  07/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/722 

(732)  PEDIATRICA S.r.l. Via A. Nicolodi, 

28/A- 57121  LIVORNO , IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Preparate farmaceutike; prepárate sanitare për përdorim në medicinë; supstanca 

dietike të adaptuara për përdorim në medicinë; formula qumështi për bebe; shtesa 

vitaminash për ushqim; leukoplast, materijal për fashim (mbështjellje); pajisje 

dezinfektuese; sedativ (qetësues); shurup për përdorim farmaceutik; anagjetik; antipiretik; 

dekolestiv; antiseptik; preparate antiparazitore; pije medicinale; qaj nga bimët për qëllime 

medicinale; krem i ftohët për përdorim në medicinë   
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(111)  26616 

(151)  05/10/2020 

(181)  07/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/723 

(732)  PEDIATRICA S.r.l. Via A. Nicolodi, 

28/A- 57121 LIVORNO , IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Preparate farmaceutike; prepárate sanitare për përdorim në medicinë; supstanca 

dietike të adaptuara për përdorim në medicinë; formula qumështi për bebe; shtesa 

vitaminash për ushqim; leukoplast, materijal për fashim (mbështjellje); pajisje 

dezinfektuese; sedativ (qetësues); shurup për përdorim farmaceutik; anagjetik; antipiretik; 

dekolestiv; antiseptik; preparate antiparazitore; pije medicinale; qaj nga bimët për qëllime 

medicinale; krem i ftohët për përdorim në medicinë    

 

 

 

(111)  26614 

(151)  05/10/2020 

(181)  07/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/724 

(732)  PEDIATRICA S.r.l. Via A. Nicolodi, 

28/A- 57121 LIVORNO , IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Preparate farmaceutike; prepárate sanitare për përdorim në medicinë; supstanca 

dietike të adaptuara për përdorim në medicinë; formula qumështi për bebe; shtesa 

vitaminash për ushqim; leukoplast, materijal për fashim (mbështjellje); pajisje 

dezinfektuese; sedativ (qetësues); shurup për përdorim farmaceutik; anagjetik; antipiretik; 

dekolestiv; antiseptik; preparate antiparazitore; pije medicinale; qaj nga bimët për qëllime 

medicinale; krem i ftohët për përdorim në medicinë   
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(111)  26901 

(151)  03/11/2020 

(181)  11/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/728 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex, Arteixo (A 

Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Kozmetikë jo-mjekësore dhe preparate toaleti; paste dhëmbësh; produkte 

parfumerike, vajëra esencial, preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në 

lavenderi; preparate pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapun jo-mjekësor; 

kozmetikë jo-mjekësore, losione për flokë jo-mjekësore; shkëlqyes të këpucëve, krema dhe 

dyll; dyll për rrobaqepës; dyll për këpucëtar; dyll për lëkurë; dyll (depilues); dyll për 

lavenderi; dyll për parket të dyshemeve; shampon; çantë kozmetike; preparate për depilim; 

preparate për heqjen e grimit; deodorant për përdorim nga njerzit apo kafshët; buzëkuq, 

lapsa për përdorim në kozmetikë; sprej për flokë dhe llak për thonj; preparate për heqjen e 

llakut; faculeta që përmbajnë losione kozmetike; faculeta që përmbajnë detergjent për 

pastrim; losione për përdorim pas rrojës; losione për qëllime kozmetike; preparate për grim; 

krema për  qëllime kozmetike; pastrues njollash; qese për materiale të parfumosura; 

preparate per kujdesin ndaj thonjëve; preparate zbardhuese (dekoloruese) për qëllime 

kozmetike; ekstrakte të luleve (parfume); temjan; dru I aromatizuar; transfere dekoruese për 

qëllime kozmetike, qerpikë dhe thonj falso; gurë shtuf (pumice); aromatizues nga lule të 

thara dhe erëza; preparate kozmetike për qëllim dobësimi; preparate kozmetike për larje; 

preparate për valëzim të flokëve; preparate për larje; artikuj toaleti; preparate për larjen e 

gojës jo për qëllime medicinale; kripë për larje; jo për qëllime medicinale; vajëra për 

përdorim higjenik; preparate për rrezitje në diell (kozmetike); kolonjë; sapunë deodorant; 

pudër talk për përdorim në tualet; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyrëra për qëllime 

kozmetike; gërryes; preparate për rrojë; kemikale për ndriçimin e ngjyrave për qëllim të 

mirëmbajtjes shtëpiake (lavenderi); shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; maska 

bukurie; dyll për mustaqe; ngjyrë të kaltër që përdoret për ngjyrosje në lavenderi; ngjyra të 

flokëve; kozmetikë për vetulla; shkumës për pastrim; shampon për kafshë shtepiake; 

kozmetikë për kafshë; krema kozmetik; torte nga sapuni; sapunë që përdoret kundër 

djersitjes së këmbëve; detergjentë tjerë jo për përdorim në operimet e prodhimit dhe jo për 

qëllime medicinale; niseshte që përdoret në lavenderi; qumësht pastrues për përdorim 

tualeti; ujë javelle, preparate për pastrim me tharje; ujë I aromatizuar; parfume; preparate 

kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike për kujdes ndaj lëkurës; pudër për grim; ngjitës 

për ngjitjen e flokëve falso; materiale zbutës të materialeve për përdorim në lavenderi; 

ngjyrosës kozmetik; preparate për heqjen e ngjyrave; ujë tualeti”   

9   “Aparate dhe instrumente shkencore, detare, matëse, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese, (mbikqyrëse), aparate dhe instrumente 

për për shpëtimin e jetës dhe për mësim; aparate dhe instrumente  për dhënien, kalimin, 
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transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit të zërit; disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale 

regjistrimi; mekanizma për aparatët me kundër-operim; regjistrat e parave kesh, makinat 

llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe kompjuterët; fikese zjarri; periferikët e 

përshtatur për përdorim me kompjuterë; syzet anti-shkëlqim; syze dielli; lentet optike; 

zinxhirët e syzeve; lente (thjerrëza); lidhëse për syze; syze (optike); syze; mbajtëse të 

syzeve; korniza të syzeve dhe syzeve të diellit; syze dielli; mbajtëse të thjerrëzave/lenteve; 

mbathje për këmbë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje antiplumb; 

veshje per shpetim; doreza për mbrojtje nga aksidentet; kostume zhytjeje; kartat magnetike 

të koduara; veshje për mbrojtje nga aksidentet dhe rrezatimi; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; agjenda elektronike; aparate telefonike; peshore matëse; kompas drejtues; makina 

llogaritëse; helmeta mbrojtëse; teleskopa; kronografe (aparatet për regjistrimin e kohës); 

lugë matese; pedometër; kompakt disqe (memorie vetëm për lexim); pasqyra (optike); 

dylbi; treguesit e temperaturës; softuerë për lojëra; kaseta me lojtarë; lexues te barkodeve; 

fanarë sinjalizues, magjik dhe optik;  syze zmadhuese (optikë); makina diktuese; 

mekanizma për aparatët kundëroperues; peshore; bateri elektrike, galvanike dhe diellore; 

programet kompjuterike (të regjistruara); përkthyes elektronikë xhepi; tranzistorë 

(elektronikë); termometra, jo për qëllime mjekësore; aparat ndërlidhës; videokaseta; filma 

vizatimor; radio-telefona të lëvizshëm (walkie-talkies); publikime elektronike (të 

shkarkueshme në mënyrë elektronike); kohëmatësit e vezëve (syze për rërë); alarme 

akustike (të zërit); aparat paralajmërues kundër vjedhjes; alarmet e zjarrit; shtresa për maus; 

zmadhues zëri; përforcues; antena; mbrojtës anti-shkëlqyes (hije anti-shkëlqim); marrës 

telefonikë; kufje muzikore; makina përgjigjëse; detektorë për monedha të rreme; mbrojtës 

të dhëmbëve; makineri të numërimit dhe klasifikimit të parave; aparate për matjen e 

trashësisë së lëkurës së trupit dhe lëkurës; etiketa elektronike për mallra; syze për sport; 

magnet; tregues elektronike që përqojnë dritë; telefonat bartës; aparat zgjerues (për 

fotografi); aparate dhe instrumente për astronomi; valvulat termionikë (radio); automata 

muzikore me monedhë (kuti juke); peshore; barka për  shpëtimin e jetës; regjistruesit e 

kasetave; shirita për pastrimin e kokës (regjistrimi); videokaseta; kaseta magnetike; aparat 

demagnetizues për kaseta magnetike; barometër; shpërndarësit e biletave; aparat rregullues 

të ngrohjes; kamera (fotografi); kamera kinematografike; kamera incizuese; karta për video 

lojëra; kodues magnetike; sportele të revolucionit; diapozitivë (fotografitë); projektorë 

rrëshqitës; dinamometër; që  reflektojnë disqe për veshje, për parandalimin e aksidenteve të 

trafikut; shënues të linjave; dozimetër; mbulesa për priza elektrike; sete radiotelefonike; 

skaner (pajisje për përpunimin e të dhënave); poç me flesh (fotografi); fotokopje 

(fotografike, elektrostatike, termike); hologram; paisje për kompakt disk; shenja ndriçuese; 

shenja neoni; regjistrues për video; tuba folës; memorie kompjuterike; mikrofonë; 

mikroprocesorë; modem; aparat frymëmarrje për notim nënujor; objektivat (lentet) (optika); 

ozonizues; ekranet e projektimit; çelës elektrik; fishkëllues për qenë; butonat e shtytjes për 

këmbanat; radio; marrësa audio dhe video-marrës; pushues dore për përdorim me 

kompjuterë; shkallët levë (steelyards); aparat televiziv;  paisje për lojëra incizuese; 

përpunues të fjalëve; telefona video; mbajtëse për kompjuterë mobil, kompjutera tabletë, 

telefona celularë, celular të menqur (smart), lexues elektronikë librash dhe pajisje dixhitale 

elektronike; syze smart; ora dore smart; telat magnetike; aparate radiologjike për qëllime 

industriale; paisje personale stereo”   
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18   “Lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë nga kafshët; kofer, valixhe dhe çanta për udhëtim; 

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

për shalëbërës dhe sarac, çanta, çanta për kamping dhe ngjitje si dhe çanta plazhi; çanta për 

sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella për shi apo ombrellat për mbrojtje nga 

dielli; shkopinj për bjeshkatari; çanta të vogla dore, çanta dore; set udhëtimi dhe mbajtëse 

të qelësave (nga lëkura); mbajtëse që ngjiten; çanta për bartjen e rrobave gjatë udhëtimit; 

kuti për kapele nga lëkura; çanta lidhëse për bartjen e fëmijëve; çanta me rrota që përdoren 

për blerje; kuti nga lëkura apo tabela nga lëkura; kuti nga fibrat e vullkanizuara; kuleta 

xhepi; valixhe të vogla, çanta shpine për shkollë  dhe mbajtëse të lëkurës nga materiali I 

lëkurës; çanta për shkollë; çanta për gjëra të vogla (vanitete); (jo të paisura); qafore për 

kafshë; rrip nga lëkura; zinxhir nga lëkura; litar nga lëkura; mbulesë për ombrella; veshje 

për shalë të kuajve; çantë shpine; çantë krahu; çantë shpine; mbatjëse të artikujve për 

muzikë; kapistër, çantë (zarfa, kuletë) nga lëkura, për paketim; artikuj nga lëkura, fije të 

lëkurës, mbajtëse të valixheve, shkopinj për ecje dhe mbajtëse të ombrellave; batanije për 

kuaj; mbulesa të mobiljeve nga lëkura; veshje për kafshë; shtresa për shalë të kuajve; unaza 

të ombrellave; blinker (dritë), paisje ndriçuese montuese për shalëbërës, ulëse për shkopinj 

për ecje; rripa krahu (shirit); nga lëkura; çantë veglash nga lëkura; ( të zbrazëta); çantë  me 

zixhir rrjetë; tytë (grykë), frena, (mallëra për shalëbërës), kapistër, artikuj nga lëkura; shirit 

nga lëkura; valixhe për udhëtim; çantë që përdoret për blerje; rripa që përdoren për paisjet e 

ushtarëve; rrip për shalë; shirita nga lëkura (mallëra për shalëbërës), rripa për patina 

(rrëshqitëse); imitim lëkure; prerje nga lëkura për mobilje; shirita nga lëkura; shenja (pjesë 

të valixheve); material nga lëkura e çarë; bisht lëkure të macës I përbërë nga 9 fije që 

përdoret për kamzhik; mbulesa të lëkurës (gëzof); lëkurë që përdoret nga yzengjitë; pjesë 

nga kaucuku që përdoret nga yzengjitë; copa lëkure për kafshët (mallëra për shalëbërës), 

kapistër, valixhe, moleskine (imitim lëkure); gëzof; lëkurë nga dhia e egër; tjera jo për 

qëllime pastrimi; çantë nuhatëse (çantë ushqimi); çantë   rrjet që përdoret për blerje; 

mbajtëse nga lëkura; që përdoret nga kalorësit; shtresa për gjunjë për kuaj; shalë për 

kalërim; shtrëngues për shalë; mbajtëse të kartelave (notesa);rrip (mallëra për shalëbërës), 

valvula nga lëkura”   

25   “Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe çiklistë, 

përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), robdeshambër, mbathje për larje, kapele 

për larje dhe sandale; qafore (përparëse); mbrojtëse të jakës, qizme për sport dhe këpucë 

për plazh; kapele (mbathje); shall, rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); bikine të 

lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për mbathje; shall i 

madh gëzofi, shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje); mbathje rezistente ndaj 

ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof (mbathje); pizhama, 

lidhëse për këpucë; këpucë me take; rroba për foshnje të porsalindura; (mbathje), xhaketa, 

kravata (mbathje); dorëza pa gishta, veshore (mbathje për veshët), thembra të brendshme, 

pranga; manzheta (mbathje), mbulesë mbrojtëse për fustan, mbathje për plazh; xhepa për 

mbathje; llastik për qorape; llastik për qorape të gjata; zhupon, shtrëngues, përparëse, 

(mbathje), kostume për maskaradë; uniforma; kaçketë me kapak, qizme llastiku, këpucë 

nga druri, llastik për qorape, pallto, këpuca apo sandale esparto; paisje kundër rrëshqitjes 

për qizme dhe këpucë; veshje për banjo; pantofla për banjo, pantollona të gjëra, kominoshe 

(mbathje të brendshme), bereta (kapele); mbathje për këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë 

elektrike; qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për qizme, kopsa për qizme futbolli, 

gjysmë-qizme, paisje nga metali për këpucë; mbajtëse për këpucë; anësore për këpucë, taka 
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për këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të bluzave; bluza me mëngë të 

shkurtëra; bluza, korset (të brendshme), brekë, jelekë, bluza, xhaketa (veshje), veshje për 

peshkim, xhaketa të mbushura (veshje), konbinime (veshje),  mbathje të lirshme ( të 

brendshme), veshje të gatshme, kravatë që mund të ndahet; veshje nga lëkura; veshje nga 

imitimi I lëkurës; kapela për larje; funde; veshje të lirshme të gatshme (pjesë të veshjeve), 

pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine (veshje), këpucë për gjimnastikë, fanellë (veshje), 

xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri (veshje), mbulesa dore nga 

gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, gëzof me kapuç, pelerina, 

peliçe, pantollona, geta, geta deri të nyja e këmbës, tuta të ngushta, artikuj nga trikotazhi, 

artikuj nga leshi (veshje), bluza, pantollona të shkurtëra, veshje për gjimnastikë, veshje të 

sipërme, veshje të brendshme, sandale, saris (material aziatik), fustana, mbathje të 

brendshme, kapele, shami koke, togë (veshje zyrtare), shirita për rroba, shirita për 

pantollona, kapele grash, kostume, pantofla; këpucë, këpucë sportive”   

35   “Shërbime reklamimi, menaxhimi i biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e 

zyrës; shërbimet e asistencës për menaxhimin e biznesit ose funksionet komerciale për një 

kompani industriale ose komerciale; organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamuese; shërbimet e promovimit të ofruara nga një kompani 

tregtare duke lëshuar karta shërbimi për klientët; administrimi i programeve të besnikërisë 

së konsumatorit; shërbime modelimi për promovime të shitjeve ose qëllime reklamimi; 

botimi i teksteve reklamuese; rrobaqepësi; shërbimet e asistencës për operimin e një 

kompanie tregtare në bazë të franshizës; demonstrim i produktit; promovimi i shitjeve (për 

palët e treta); shitjet në ankandet publike; promovimin e qendrave tregtare dhe shërbimet e 

menaxhimit; shërbimet e asistencës për funksionet komerciale të një biznesi që përbëhet 

nga urdhrat e përpunimit nëpërmjet rrjeteve të komunikimit global; shërbimet e importit 

dhe eksportit të agjencisë; shërbimet e agjencisë së punësimit; reklamim on-line në një rrjet 

kompjuterik; ofrimi i shërbimeve me palët e treta (blerja e produkteve dhe shërbimeve për 

kompanitë e tjera); shpërndarja e mostrave; menaxhimi i kompjuterizuar i dosjeve; 

marrëdhëniet me publikun; shërbimet e agjencisë së informacionit tregtar; shërbimet e 

agjencive reklamuese; dhënia me qira e makinave shitëse; dhënia me qira e hapësirës 

reklamuese; shpërndarja e materialit reklamues; ndihmë për menaxhimin e biznesit; 

kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike (për të tjerët); përpilimi i informacionit në 

bazat e të dhënave kompjuterike; transkriptimit; përgatitja e kolonave publicitare; ndihmë 

për menaxhimin tregtar ose industrial; menaxhimin e biznesit të artistëve interpretues; 

reklamim me postë direkte; përtërirja e materialit reklamues; riprodhimi i dokumenteve; 

studimet e tregut; reklamimi i faturës, reklamimi i jashtëm; sondazhi i opinionit; sistemimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; publikimi i teksteve reklamuese; 

shërbimet e zhvendosjes për bizneset; kontabiliteti; shitjet e agjencive dhe rregullimin e 

shërbimeve të shitjes; shërbime me shumicë dhe pakicë me çdo mjet; duke sjellë së bashku, 

për të mirën e të tjerëve, një shumëllojshmëri të mallrave (duke përjashtuar transportin e 

tyre), duke u mundësuar konsumatorëve që t'i shikojnë dhe blejnë ato mallra”   

 

 

 

(111)  26720 

(151)  13/10/2020 

(181)  11/06/2029 

(540)  IP2START 
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(210)  KS/M/ 2019/729 

(300)  MT-2018-2055  17/12/2018  RS 

(732)  Slobodan Petošević Kozjačka 15, 

11040 Belgrade, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

 
 

 

(511) 16   “Letër, karton dhe mallëra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat 

e tjera;gjëra të shtypura;material për lidhjen e librave;fotografi;letër shkrimi;ngjitës për 

letër apo për përdorim shtëpiak;material për artistë;brusha për pikturim;makina shkrimi dhe 

gjëra për zyre (përpos mobiljeve);manuale apo material për mësim (përpos 

aparateve);materiale plastike për paketim (jo të përfshira në klasat e tjera);lloje të 

printimit;blloqe të printimit”   

35    “Reklamim; menaxhim biznesi; admnisitrim biznesi; funksionimin e zyrës, shërbimet 

e ofruara nga kompanitë e reklamimit në emër të tjerëve për të komunikuar me publikun 

duke i pajisur informacione për mallërat dhe shërbimet dhe duke ju dhënë konsumatorëve 

mundësitë që të ekzaminojnë këto mallëra dhe shërbime; futjen, organizimin, procesimin, 

modifikimin apo sistemimin e informatave dhe të dhënave të hyra; shërbimet e 

agjensioneve të reklamimit; shpërndarjen e reklamave dhe mostrave direkt apo përmes 

postës; gjenerimin dhe përdorimin e të dhënave matematikore dhe statistikave; organizimin 

e ekspozitave dhe panaireve për qëllime komerciale dhe reklamuese”   

38    “Shërbimet e telekomunikimit, kryesisht shërbimet e telekomunikimit në lidhje me 

rrjetin kompjuterik të telekomunikimit global”   

42   “Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe dizajnimi në lidhje me të 

njejtat;analizat industriale dhe shërbimet hulumtuese;dizajnimin dhe zhvillimin e harduerit 

dhe softuerit kompjuterik”   

45   “Shërbimet ligjore dhe avokatie;të gjitha llojet e shërbimeve nga lëmia e mbrojtjes së 

pronësisë intelektuale, shërbimet e konsultimit nga lëmia e mbrojtjes së pronësisë 

intelektuale”   
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(511) 1     “Pleh; Pleh organik; Tokë e lartë; Tokë për rritje; Ushqyes për bimë; Preparate 

për forcim të bimëve; Lëngje për rritjen e bimëve; Tokë e për rritjen-e bimëve në mënyrë 

artificiale; Kemikate për mbrojtjen e bimëve (të ndryshme nga fungicide, herbicide, 

insecticide dhe apraziticide), Alkohol, Sodium bikarbonati”   

3     “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për dysheme; 

Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru për 

fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e 

dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj 

nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate 

pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial; 

Kozmetikë; Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Terpenes (vajë esencial); 

Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për 

përdorim personal; preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim 

sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për përkujdesjen 

e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal; 

Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo pastrues; Letra 

të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal”   

4     “Qiri i hollë; Qirinjë për absorbimin e tymit; Qirinjë të parfumosur; Qirinjë tavoline; 

Qirinjë dhe shkopinjë për ndricim; Vaj për lubrifikim; Vaj lubrifikimi në formë të vajit 

hidraulik; Vajë për marsh; Substanca kundër mbylljes (vajëra); Vajë lubrifikues; Vaj me 

përmbajtje të shtojcave që e pranadalojnë ndryshkun; Vajëra lubrifikues me përmbajtje të 

shtojcave të cilat e mbrojnë metalin nga gërryerja e fërkimit, dhe lëndëve djegëse; 

Karburante; Avullimin e përzierjeve të karburanteve; Biokarburante”   

5     “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim 

medicinal; Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; 

Aromatizues ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen ng amolët; Shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë; Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura 

për qëllime medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit ; Letër (mbrojtës ng amolët); 

Qafore antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo 

kafshëve; Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; Dezinfektues 

për përdorim higjenik; Fibra (Dietale); Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; 

pastrues goje; Pantollona; absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena për 

beba; Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura 

antikbakteriale; Shtojca dietare nga peletet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insecticide]’ 

Solucion për lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; Kollare antiparazit për kafshë”   

6    “Letër alumini për mbështjellje”   

8     “Mbulesë e flakshme tavioline (takëm) e bërë nga plastika; Takëm i biodegradueshëm; 

Lugë për çaj; Takëm; Garuzhdë (vegël dore); Gërshëra të shpendëve”   

9    “Bateri, elektrik, bateri elektrike që mbushen, Bateri elektrike, Bateri elektrike që 

mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Furnizues rryme për bateri; Adapter elektrikë; 

Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; Kordon zgjatës për 

energji elektrike; Komponentët elektrikë dhe elektronikë”   

10   Doreza nga qimet e kalit per qellime masazhi, prezervativ,aparate jo-medicinale, 

pajisje dhe artikuj per biberon te bebeve, biberon (thithke, unaze dhembi, shiringa jo-

klinike, shtroja krevati jo-klinik per mospermbajtje, thermometer jo-medicinal per perdorim 

medicinal.   
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11    “Aparate ndriçimi; poç llambe.”   

16    “Letër kartoni; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Pamfleta, material manual dhe mësimor 

(përpos aparateve); Letër shkrimi; Ditarë personal; Organizues; Instrumente shkrimi, Gomë 

fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-kimik, Markera për 

nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim argjile; Kuti shkrimi 

[letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng aletra; Bileta; Kartolina 

që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; Bllok shënimesh për skica; 

Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta gjeografike; Dosje për letra; 

Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; Stilolapsa; Shami nga letra; Letër 

higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra për një përdorim; Facoleta 

absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë, Peshqirët e letrës, Peshqirët e 

fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse letrash; Libra për shkrim dhe 

vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; Materiale plastike për paketim; Çanta 

letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për paketim; Çanta frigoriferi; Letër për 

përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli 

(fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; 

Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash 

dhe brusha; Akuarel, Temperë (material për pikturë).”   

20   “Jastakë; Dyshekë; Shtretër; Mbështetëse; Dyshek sfungjeri për kamping; Rrogoz që 

ndërrohet; Rrogoz për fjetje për kamping [dyshekë]; Dyshekë; Rrogoz për dremitje [jastak 

apo dyshek]”   

21     “Furca për larjen e enëve: Leckë për pastrimin e dyshemesë; Legen [vazo]; 

Mbështetëse për brushat e rrojes; Brusha për rruajtje; Pluhur komzetikë kompakt; Doreza 

për përdorim shtëpiak; Konteiner për përdorim shtëpiak apo kuzhinë; Doreza për polirim; 

Doreza për banjo (kryesisht për higjienë personale); Doreza dhe pajisje dhe lecka për 

pastrimin e veturës; Sfungjer; Sfungjerë të parfumosur; Sfungjerë toaleti; Sfungjerë fytyre 

për vënien e makiazhit; Lesh gjami për pastrim; Mbajtës për sfungjerë; Krehër; Leckë 

pastrami; Vata gërryese për përdorim kuzhine; Luge ushqimi; Fshesë; Kovë; Furca; Varëse 

rrobash për tharje; Brusha dhëmbësh; Kunjë për varje të rrobave; Sapun për pastrimin e 

enëve; Bombolë me vrimë nxjerrëse për sapun; Pajisje toaleti; Pajisjr shtëpiak; Avullues 

parfumesh; Lëkurë nga dhia e egër për pastrim (chamois); Kuti toaleti; Brusha për 

pastrimin e rezervareve dhe konteinerëve; Sfungjerë për përdorim shtëpiak; Brushë për 

flokë; Materiale [rroba] për lustrim; Materiale [rroba] për lyerje; Enë për kozmetikë; 

Lëkurë për lustrim; Leckë për marrjen e pluhurit; Doreza për lustrim; Lecka për dysheme; 

Shandanë; Makine automatike nga e cila nxjirren picetat; Rafte për peshiqrë; Mbajtës 

peshqiri; Shportë për pluhur; Leckë pastrami; Sfungjer pastrami; Brusha për heqjen e 

pluhurit; Brusha për larjen e enëve; Thes-pluhur; Brusha për buzë; Kuti për brushat e 

dhëmbëve; Brusha për pastrimin e enëve; Fshesë me pupla; Gërryes shpine; Shkopinjë 

aplikues për aplikimin e makiazhit; Brusha për rroba; Brusha kozmetike; Containers for pot 

pourri;  Brushë për sy (maskarë); Materiale [pëlhurë] për lustrim; Leckë kove me anësore të 

përfshira; Pajisje spreji (nebulizer) për përdorim shtëpiak; Aromatizues [kuti]; Pëlhura për 

këpucë; Burshë për thonjë; pllaka tavoline për një përdori; Gota të bëra nga plastika; Pjata 

tavoline për një përdorim; Kuti të vogla letre për një përdorim që përdoren gjatë pjekjes; 

Kapak për një përdorim për kutitë për përdoim shtëpiak; Takëm, të tjera nga thikat, pirunjë 

dhe lugë, Tigan për zierje për përdorim në furrat me mikrovalë; Tenxhere për zierje dhe 
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tigan [jo-elektrik]; Enë gatimi [jo lodra]; Kuti për ruajtjen e suhqimeve; Set I tiganeve të 

gatimit; Set I tenxjereve të gatimit; Lugë e madhe për kafe; Lugë për përzierje [pajisje 

kuzhine].”      

24    “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled 

(skoceze) për krevat, Carcafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira ng atekstili; Peshqira 

tekstili, Mbulesë për krevat, Jorgana, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që vishen; Peshqirë nga 

tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku; Mbështjellëse; Mbulesa 

dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e tavilinave; Perde nga tekstili apo 

plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; 

Rogoz, jo ng aletra; Faculeta nga tekstilu; Pëlhurë; Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga 

tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga tekstili; Material pëlhure të endure.”   

25     “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, pantollona, 

farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto deri te beli, 

xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, pantollona të 

shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të shkurtër, 

kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, pantollona 

sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper (pullover), 

xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të ngushta; kollare 

dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela grash, kapelë që 

vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; Shami koke, 

shami, shallë; Pixhama, veshje nate, Robdishambër, Veshje e rehatshme për shtëpi, Të 

brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), Jelek i shkurtër Jelek (që vishet 

përfundi), Korset, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Veshje për ngushtim, Jelek 

grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme [rroba të brendshme]; Bikini; 

Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; këpuçë, Sandale, Çizme, Shapka, 

Papuqe grash dhe Mbathje sportive.”   

28    “Lojëra dhe gjëra për të luajtur; mallëra dhe pajisje sportive; Zbukurimet për pemën e 

vitit të ri; Aparate të video lojërave; Velë e sipërme; Biçikleta, lodra që lëshojnë-balona; 

Letra loje; Shtëpi kukullash; Gjëra për të luajtur për fëmijë; tabela të lojërave; Lojëra 

unazë; Lojëra ndërtimi; Kontrollues [lojëra]; Domino; Lojëra shahu; Lojëra parolur; Lojëra 

portative me shfaqjen e kristalit të lëngshëm; pajisje skelesh model [lojëra]; Topa për lojë; 

Topa për lojëra; Puzzle; Pjesë që rrotullohen [lojëra]; Vetura lodër; Vetura lodra që 

kontrollohen-me telekomandë; Veshje për kukulla.”   

29     “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mishë (në përgjithësi, 

pa ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga perimet e 

freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime të prera; 

Perime të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; Qumsht 

tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht 

bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, 

të thara apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; 

vajëra; vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i 

konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem, 

produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të 

qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo 

djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; 

Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo 
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gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra 

ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra 

ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme  për konsumin me proteina të perimesh; 

Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve; 

Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve.”   

30    “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota 

të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të 

mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus); 

Akull, akullore, jogurt I ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të 

ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa, 

Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe 

mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada; 

Miell nga perimet; Miell.”   

31    “Fruta  dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë 

natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra 

ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë 

[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve.”   

32     “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me 

aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; 

Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje 

(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë 

molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga 

perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-

orizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë 

e përgaditur me fruta të freskëta dhe qumsht apo jogurt apo akullore (smoothies).”   

33     “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë.”   

35    “Reklamime; administrim biznesi; shërbime franshize; konsulencë dhe ndihmë në 

menaxhimin, organizimin dhe promovimin e biznesit; konsulencë dhe ndihmës në lidhje 

me organizimin dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive, 

restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; shitje me pakicë apo shumicë përmes 

internetit ose përmes mënyrës së porosive të postës elektronike të të gjitha llojeve dhe 

përmes e-komercës, mallrave të ardhshme, përkatësisht preparateve shtëpiake, pastrimit të 

ajrit dhe lavanderisë , preparateve të higjienës personale, kozmetikës, përgatitjes së 

higjienës dhe sanitarit, përgatitjes së bukurisë dhe kujdesit personal, ushqimit për gjërat, 

përgatitjen e dietave dhe preparateve për fëmijë, shtesat dietale dhe ushqimore, pijeve alko- 

hike dhe jo-alkoolike, mineraleve të ujit, veshjeve dhe aksesorëve për veshje , preparateve 

të bukurisë dhe kujdesit, artikujve apo enëve të kuzhinës apo shtëpisë, letrës së kuzhinës, 

facoletave të letrës, letrës së tualetit, fshirësit e letrës, letrës së gatimit, qeseve të letrës, 

mallrave unpërdorimshe nga letra, revistave, mallrave absorbuese nga le artikujt e shkrimit 

dhe artikujt për zyre, materialet për shkrim, materialet për paketim, tekstilet e mallrave, 

shtëpitë e duhanit, kinkaleri, baterive, aparateve për ndriçim, dritare, lojra, lodra, pajisje 
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elektrike, pleh organik dhe preparateve për bimë, qirnë dhe karburante; bashkimi dhe vėnia 

nė dispozicion pėr pėrfitimin e tė tjerave, tė mallrave vijuese duke u mundėsuar 

konsumatorėt qė, nė mėnyrė tė përshtatshme, tė shohin, zgjedhin dhe blejnë ato mallra nė 

dyqane, supermarkete dhe hipermarkete: preparateve shtëpiake, pastrimit preparatet e 

higjienës personale, kozmetikës, përgatitjes së higjienës dhe sanitarit, përgatitjes së 

bukurisë dhe kujdesit personal, ushqimeve të gjërave, preparateve dietale dhe preparateve 

për fëmijë, shtesave dietale dhe ushqimore, pijeve alkoholike dhe jo-alkoolike, mineraleve 

të ujit, veshjeve dhe aksesorë për veshje, preparateve të bukurisë dhe kujdesit, artikujve ose 

enëve të kuzhinës apo shtëpisë, letrës së kuzhinës, letrës së letrës, letalla e tualetit, fshirësit 

e letrës, letrës së gatimit, qeseve të letrës, mallrave njëpërdorimshe nga letra, re materialet 

për paketim, tekstileve të mallrave, llamarinave, kinkalerisë, baterive, aparateve për 

ndriçim, llamba, lojra, lodra, pajisje elektrike, pleh organik dhe preparateve për bimë, 

qirinjë dhe karburante   

43   “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime bar, kafeterive, restoraneve, 

picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve.”   
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(511) 1   “Pleh; Pleh organik; Tokë e lartë; Tokë për rritje; Ushqyes për bimë; Preparate për 

forcim të bimëve; Lëngje për rritjen e bimëve; Tokë e për rritjen-e bimëve në mënyrë 

artificiale; Kemikate për mbrojtjen e bimëve (të ndryshme nga fungicide, herbicide, 

insecticide dhe apraziticide), Alkohol, Sodium bikarbonati”   

3   “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për dysheme; 

Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru për 

fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e 

dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj 

nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate 

pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial; 

Kozmetikë; Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Terpenes (vajë esencial); 

Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për 

përdorim personal; preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim 

sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për përkujdesjen 

e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal; 

Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo pastrues; Letra 
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të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal.”   

4   “Qiri i hollë; Qirinjë për absorbimin e tymit; Qirinjë të parfumosur; Qirinjë tavoline; 

Qirinjë dhe shkopinjë për ndricim; Vaj për lubrifikim; Vaj lubrifikimi në formë të vajit 

hidraulik; Vajë për marsh; Substanca kundër mbylljes (vajëra); Vajë lubrifikues; Vaj me 

përmbajtje të shtojcave që e pranadalojnë ndryshkun; Vajëra lubrifikues me përmbajtje të 

shtojcave të cilat e mbrojnë metalin nga gërryerja e fërkimit, dhe lëndëve djegëse; 

Karburante; Avullimin e përzierjeve të karburanteve; Biokarburante.”   

5     “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim 

medicinal; Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; 

Aromatizues ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen ng amolët; Shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë; Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura 

për qëllime medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit ; Letër (mbrojtës ng amolët); 

Qafore antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo 

kafshëve; Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; Dezinfektues 

për përdorim higjenik; Fibra (Dietale); Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; 

pastrues goje; Pantollona; absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena për 

beba; Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura 

antikbakteriale; Shtojca dietare nga peletet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insecticide]’ 

Solucion për lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; Kollare antiparazit për kafshë.”   

6   “Letër alumini për mbështjellje.”   

8    “Mbulesë e flakshme tavioline (takëm) e bërë nga plastika; Takëm i biodegradueshëm; 

Lugë për çaj; Takëm; Garuzhdë (vegël dore); Gërshëra të shpendëve.”   

9     “Bateri, elektrik, bateri elektrike që mbushen, Bateri elektrike, Bateri elektrike që 

mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Furnizues rryme për bateri; Adapter elektrikë; 

Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; Kordon zgjatës për 

energji elektrike; Komponentët elektrikë dhe elektronikë.”   

10    “Shiringa hipodermike dhe gjilpërat e tyre; Gota ushqimi për përdorim medicinal; 

Ndihma ortopedike dhe e mobilitetit; Mbrojtës së veshit; Vata kreveti për mospërmbajtje; 

Fleta për mospërmbajtje; Mbrojtës dysheku për mospërmbajtje; Aparate për trajtimin e 

bukurisë dhe aparate për masazha për përdorim shtëpiak; Dorashka për masazhin e qimeve 

të kalit; Ndihmë seksuale, Pajisje kontraceptive; Aparate, pajisje dhe artikuj për foshnje, 

Shishe për ushqim; Biberon [thithkë] për foshnje; Unazë dhëmbi, Pajijse infermierie, 

Ndihmesa ushqimi dhe biberon;  Thithka (Shishe ushqimi); Valvula (Shishe ushqimi); 

Pajisje për terapi fizike për përdorim personal; Aparatë për matjen e tensionit të gjakut 

arterial për përdorim shtëpiak; Pajisje për larjen e kavitetit të trupit (hundës, veshëve) 

inhalatorë, Avullues, Aspirator nazal; Artikuj ortopedik për përdorim personal dhe 

shtëpiak; Ngjitje ortopedike me rrypa, akull për veshje; Jastëk për përdorim medicinal, 

Çanta uji për përdorim medicinal; Çorape penti me kompresim; monitor zemre që duhet të 

vishen gjate ushtrimeve, për përdorim personal dhe shtëpiak; Fashat e ftohta/të nxehta 

kimikisht të aktivizuara për përdorim medicinal; Pajisje terapeutike të përshtatura për 

personat me aftësi të kufizuar për përdorim shtëpiak; Çanta dushi; Kufje veshi, Kufje veshi 

për mbrojtje kundër zhurmës, Përforcues akustik [aparat dëgjimi] për personët gjysëm të 

shurdhër; Thika të misrit për përdorim shtëpiak; Gota për administrimin e barnave për 

përdorim shtëpiak); Termometër për përdorim medicinal.”   

11   “Aparate ndriçimi; poç llambe.”   

16     “Letër kartoni; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 
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tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Pamfleta, material manual dhe mësimor 

(përpos aparateve); Letër shkrimi; Ditarë personal; Organizues; Instrumente shkrimi, Gomë 

fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-kimik, Markera për 

nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim argjile; Kuti shkrimi 

[letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng aletra; Bileta; Kartolina 

që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; Bllok shënimesh për skica; 

Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta gjeografike; Dosje për letra; 

Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; Stilolapsa; Shami nga letra; Letër 

higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra për një përdorim; Facoleta 

absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë, Peshqirët e letrës, Peshqirët e 

fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse letrash; Libra për shkrim dhe 

vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; Materiale plastike për paketim; Çanta 

letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për paketim; Çanta frigoriferi; Letër për 

përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli 

(fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; 

Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash 

dhe brusha; Akuarel, Temperë (material për pikturë).”   

20    “Jastakë; Dyshekë; Shtretër; Mbështetëse; Dyshek sfungjeri për kamping; Rrogoz që 

ndërrohet; Rrogoz për fjetje për kamping [dyshekë]; Dyshekë; Rrogoz për dremitje [jastak 

apo dyshek]”   

21    “Furca për larjen e enëve: Leckë për pastrimin e dyshemesë; Legen [vazo]; 

Mbështetëse për brushat e rrojes; Brusha për rruajtje; Pluhur komzetikë kompakt; Doreza 

për përdorim shtëpiak; Konteiner për përdorim shtëpiak apo kuzhinë; Doreza për polirim; 

Doreza për banjo (kryesisht për higjienë personale); Doreza dhe pajisje dhe lecka për 

pastrimin e veturës; Sfungjer; Sfungjerë të parfumosur; Sfungjerë toaleti; Sfungjerë fytyre 

për vënien e makiazhit; Lesh gjami për pastrim; Mbajtës për sfungjerë; Krehër; Leckë 

pastrami; Vata gërryese për përdorim kuzhine; Luge ushqimi; Fshesë; Kovë; Furca; Varëse 

rrobash për tharje; Brusha dhëmbësh; Kunjë për varje të rrobave; Sapun për pastrimin e 

enëve; Bombolë me vrimë nxjerrëse për sapun; Pajisje toaleti; Pajisjr shtëpiak; Avullues 

parfumesh; Lëkurë nga dhia e egër për pastrim (chamois); Kuti toaleti; Brusha për 

pastrimin e rezervareve dhe konteinerëve; Sfungjerë për përdorim shtëpiak; Brushë për 

flokë; Materiale [rroba] për lustrim; Materiale [rroba] për lyerje; Enë për kozmetikë; 

Lëkurë për lustrim; Leckë për marrjen e pluhurit; Doreza për lustrim; Lecka për dysheme; 

Shandanë; Makine automatike nga e cila nxjirren picetat; Rafte për peshiqrë; Mbajtës 

peshqiri; Shportë për pluhur; Leckë pastrami; Sfungjer pastrami; Brusha për heqjen e 

pluhurit; Brusha për larjen e enëve; Thes-pluhur; Brusha për buzë; Kuti për brushat e 

dhëmbëve; Brusha për pastrimin e enëve; Fshesë me pupla; Gërryes shpine; Shkopinjë 

aplikues për aplikimin e makiazhit; Brusha për rroba; Brusha kozmetike; Containers for pot 

pourri;  Brushë për sy (maskarë); Materiale [pëlhurë] për lustrim; Leckë kove me anësore të 

përfshira; Pajisje spreji (nebulizer) për përdorim shtëpiak; Aromatizues [kuti]; Pëlhura për 

këpucë; Burshë për thonjë; pllaka tavoline për një përdori; Gota të bëra nga plastika; Pjata 

tavoline për një përdorim; Kuti të vogla letre për një përdorim që përdoren gjatë pjekjes; 

Kapak për një përdorim për kutitë për përdoim shtëpiak; Takëm, të tjera nga thikat, pirunjë 

dhe lugë, Tigan për zierje për përdorim në furrat me mikrovalë; Tenxhere për zierje dhe 

tigan [jo-elektrik]; Enë gatimi [jo lodra]; Kuti për ruajtjen e suhqimeve; Set I tiganeve të 

gatimit; Set I tenxjereve të gatimit; Lugë e madhe për kafe; Lugë për përzierje [pajisje 
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kuzhine].”      

24   “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled 

(skoceze) për krevat, Carcafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira ng atekstili; Peshqira 

tekstili, Mbulesë për krevat, Jorgana, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që vishen; Peshqirë nga 

tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku; Mbështjellëse; Mbulesa 

dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e tavilinave; Perde nga tekstili apo 

plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; 

Rogoz, jo ng aletra; Faculeta nga tekstilu; Pëlhurë; Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga 

tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga tekstili; Material pëlhure të endure.”   

25    “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, pantollona, 

farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto deri te beli, 

xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, pantollona të 

shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të shkurtër, 

kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, pantollona 

sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper (pullover), 

xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të ngushta; kollare 

dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela grash, kapelë që 

vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; Shami koke, 

shami, shallë; Pixhama, veshje nate, Robdishambër, Veshje e rehatshme për shtëpi, Të 

brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), Jelek i shkurtër Jelek (që vishet 

përfundi), Korset, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Veshje për ngushtim, Jelek 

grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme [rroba të brendshme]; Bikini; 

Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; këpuçë, Sandale, Çizme, Shapka, 

Papuqe grash dhe Mbathje sportive.”   

28    “Lojëra dhe gjëra për të luajtur; mallëra dhe pajisje sportive; Zbukurimet për pemën e 

vitit të ri; Aparate të video lojërave; Velë e sipërme; Biçikleta, lodra që lëshojnë-balona; 

Letra loje; Shtëpi kukullash; Gjëra për të luajtur për fëmijë; tabela të lojërave; Lojëra 

unazë; Lojëra ndërtimi; Kontrollues [lojëra]; Domino; Lojëra shahu; Lojëra parolur; Lojëra 

portative me shfaqjen e kristalit të lëngshëm; pajisje skelesh model [lojëra]; Topa për lojë; 

Topa për lojëra; Puzzle; Pjesë që rrotullohen [lojëra]; Vetura lodër; Vetura lodra që 

kontrollohen-me telekomandë; Veshje për kukulla.”   

29    “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mishë (në përgjithësi, 

pa ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga perimet e 

freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime të prera; 

Perime të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; Qumsht 

tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht 

bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, 

të thara apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; 

vajëra; vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i 

konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem, 

produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të 

qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo 

djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; 

Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo 

gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra 

ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra 
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ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme  për konsumin me proteina të perimesh; 

Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve; 

Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve.”   

30   “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota 

të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të 

mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus); 

Akull, akullore, jogurt I ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të 

ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa, 

Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe 

mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada; 

Miell nga perimet; Miell.”   

31    “Fruta  dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë 

natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra 

ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë 

[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve.”   

32   “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me 

aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; 

Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje 

(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë 

molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga 

perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-

orizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë 

e përgaditur me fruta të freskëta dhe qumsht apo jogurt apo akullore (smoothies).”   

33     “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë.”   

35   Klasa: 35:  “Reklamime; administrim biznesi; shërbime franshize; konsulencë dhe 

ndihmë në menaxhimin, organizimin dhe promovimin e biznesit; konsulencë dhe ndihmës 

në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, 

kafeterive, restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; shitje me pakicë apo shumicë 

përmes internetit ose përmes mënyrës së porosive të postës elektronike të të gjitha llojeve 

dhe përmes e-komercës, mallrave të ardhshme, përkatësisht preparateve shtëpiake, pastrimit 

të ajrit dhe lavanderisë , preparateve të higjienës personale, kozmetikës, përgatitjes së 

higjienës dhe sanitarit, përgatitjes së bukurisë dhe kujdesit personal, ushqimit për gjërat, 

përgatitjen e dietave dhe preparateve për fëmijë, shtesat dietale dhe ushqimore, pijeve alko- 

hike dhe jo-alkoolike, mineraleve të ujit, veshjeve dhe aksesorëve për veshje , preparateve 

të bukurisë dhe kujdesit, artikujve apo enëve të kuzhinës apo shtëpisë, letrës së kuzhinës, 

facoletave të letrës, letrës së tualetit, fshirësit e letrës, letrës së gatimit, qeseve të letrës, 

mallrave unpërdorimshe nga letra, revistave, mallrave absorbuese nga le artikujt e shkrimit 

dhe artikujt për zyre, materialet për shkrim, materialet për paketim, tekstilet e mallrave, 

shtëpitë e duhanit, kinkaleri, baterive, aparateve për ndriçim, dritare, lojra, lodra, pajisje 

elektrike, pleh organik dhe preparateve për bimë, qirnë dhe karburante; bashkimi dhe vėnia 

nė dispozicion pėr pėrfitimin e tė tjerave, tė mallrave vijuese duke u mundėsuar 
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konsumatorėt qė, nė mėnyrė tė përshtatshme, tė shohin, zgjedhin dhe blejnë ato mallra nė 

dyqane, supermarkete dhe hipermarkete: preparateve shtëpiake, pastrimit preparatet e 

higjienës personale, kozmetikës, përgatitjes së higjienës dhe sanitarit, përgatitjes së 

bukurisë dhe kujdesit personal, ushqimeve të gjërave, preparateve dietale dhe preparateve 

për fëmijë, shtesave dietale dhe ushqimore, pijeve alkoholike dhe jo-alkoolike, mineraleve 

të ujit, veshjeve dhe aksesorë për veshje, preparateve të bukurisë dhe kujdesit, artikujve ose 

enëve të kuzhinës apo shtëpisë, letrës së kuzhinës, letrës së letrës, letalla e tualetit, fshirësit 

e letrës, letrës së gatimit, qeseve të letrës, mallrave njëpërdorimshe nga letra, re materialet 

për paketim, tekstileve të mallrave, llamarinave, kinkalerisë, baterive, aparateve për 

ndriçim, llamba, lojra, lodra, pajisje elektrike, pleh organik dhe preparateve për bimë, 

qirinjë dhe karburante   

43    “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; shërbime bar, kafeterive, restoraneve, 

picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve.”   
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(511) 29   “Mish; Mishi freskët gjedhi; shpezë dhe kafshëve gjahu; Këpurdha dhe Perime, 

të ziera; të ngrira; të thara apo të konzervuara; vajëra; Perime, të ziera; ullinjë; Vaj ulliri, 

Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i konzervuar; 

Ushqim deti dhe Ushqim deti i freskët dhe i Konzervuar; Qumsht; Produkte djathi; Krem 

(pordukte djathi); Produkte djathi dhe qumshti; Gjalpë; jogurt; Ëmbëlsirë të përgaditura nga 

produktet e qumshtit; Jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më bazë qumshti 

apo djathi; Mish; Mish i procesuar;  Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i 

konzervuar; Vezë të zogjve dhe produkte të vezëve; Gjëra ushqimore të gatshme për 

konsumim dhe/apo gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit; Peshk; Suxhuk; Gjëra 

ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh”   

30    “Kafe; Çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Bukë dhe mallëra nga buka e 

pjekur; Torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota të thata; Gjëra të lehta e të 

shijshme; Fara drithërash, të procesuara; Majë; Pasta; Pasta të freskëta dhe të thara; Oriz; 

Tart të ëmbëla dhe të shijshëm; Ëmbëlsirë e lehtë (mus); Akull; Akull për ngrënje; Jogurt i 

ngrirë akullore; Ëmbëlsira të pjekura; Ushqime të lehta dhe të ëmbla dhe ushqime të lehta 

kryesisht me përmbajtje të ëmbëlsirave; Brumë ëmbëlsire; Torte e butë; Çokolladë dhe 

ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa; Shije dhe erëza; Shije dhe erëza të freskëta apo konzervuara 

për pasta dhe oriz; Uthull, Uthull balsamike; Sheqer; ëmbëlsues (natyral); Smalt i ëmbël 
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dhe mbushje; Mjaltë; Karamel; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga 

çokollada”   

31    “Fruta  dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë 

natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra 

ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë 

[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve”   

32     “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat; Pije të gazuara me aromë; Birrë 

jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; Nektar frutash, 

jo-alkoolik; Limon i shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje (Preparate për 

përgaditje); Ujë i gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë molle (cider), jo-

alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh [pije]; Lëng domatesh [pije]”   

33     “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dhe liker; Verë”   

35    “Reklamime; Administrim biznesi; Shërbime franshize; Konsulencë dhe ndihmë në 

menaxhimin, organizimin dhe promovimin e biznesit; Shitje me pakicë, me porosi me anë 

të postës dhe përmes e-tregtisë, për gjëra ushqimore, pije, verë dhe liker; Konsulencë dhe 

ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, 

bareve, kafiterive, restoraneve, dyqaneve, dyqaneve e akulloreve   

43   “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bar; Kafeterive; Restoraneve; 

Picerive; Bareve me ushqim të shpejtë; Dyqanet e akulloreve”   
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(511) 3   “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për 

dysheme; Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru 

për fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e 

dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj 

nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate 

pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Sapun; parfumeri; Vajëra 

esencial; Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant 

për përdorim personal; preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për 
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përdorim sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për 

përkujdesjen e lëkurës; Preparate makiazhi; Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal; 

Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo të-paralagura; 

Pastrues goje, jo për përdorim medicinal”   

5     “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim 

medicinal; Dezinfektues; Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër 

insekteve; Aromatizues ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale 

për njerëz dhe kafshë; Fasha kirurgjike; Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; 

Alkool medicinal; Dezinfektues medicinal; Fasha, medicinale; Peshqirë sanitarë; Vata 

sanitare; Fasha për lidhje; Pije dietale të përshtatura për qëllime medicinale; Sodë bikarboni 

për përdorim farmaceutik; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit; Letër (mbrojtës nga molët); 

Qafore antiparazite për kafshë; Pastrues-për sy; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të 

njerëzve apo kafshëve; Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; 

Dezinfektues për përdorim higjenik; Eliksir [preparatë farmaceutikë]; Fibra (Dietale); 

Preparate për përkujdesjen e shëndetit; Preparate higjenike për higjienë personale; Artikuj 

absorbues për higjienë personale; Produkte higjenike femërore; Pambuk absorbues; 

Leukoplast, material për fashim; fashim medicinal dhe fasha; Pastrues goje medicinal; 

Brekë, absorbues, për mompërmbajte; Brekë sanitare; Pambuk përthithës; Mbushje për 

përdorim medicinal; Pelena për beba; Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për 

bebe; Lecka sanitare; Letra për përdorim medicinal; Peshqirë të paralagur dhe letër taleti e 

mbushur me substance medicinale apo antibakteriale; Shtojca dietare nga peletet mbretëore; 

Preparate farmaceutike për përkujdesjen e lëkurës; Pastrues të kafshëve; Solucion për lentet 

e kontaktit;Solucion për heqjen e leukoplasteve me ngjitës; Sprej për ftofje për përdorim 

medicinal; Tinkturë jodi; Letër e mbushur me llosion farmaceutik; Pompa merkuri”   

9     “Bateri, elektrik, bateri elektrike që mbushen, Bateri elektrike, Bateri elektrike që 

mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Pajisje për furnizim me rrymë [bateri];   

11     “Aparate ndriçimi; poç llambe.”   

16    “Letër kartoni; Gjëra të shtypura, libra, revista periodike; Katalogje; Ditare; Buletine; 

Karta tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Pamfleta, material manual dhe mësimor 

(përpos aparateve); Letër shkrimi; Ditarë personal; Organizues; Instrumente shkrimi, Gomë 

fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-kimik, Markera për 

nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim argjile; Kuti shkrimi 

[letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng aletra; Bileta; Kartolina 

që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; Bllok shënimesh për skica; 

Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta gjeografike; Dosje për letra; 

Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; Stilolapsa; Shami nga letra; Letër 

higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra për një përdorim; Facoleta 

absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë, Peshqirët e letrës, Peshqirët e 

fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse letrash; Libra për shkrim dhe 

vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; Materiale plastike për paketim; Çanta 

letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për paketim; Qese frigoriferi; Letër për 

përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli 

(fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine për ruajtje dhe gatim   

24    “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled 

(skoceze) për krevat, Çarcafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira nga tekstili; Peshqira 

tekstili, Mbulesë për krevat, Jorgana, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që vishen; Peshqirë nga 
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tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku; Mbështjellëse; Mbulesa 

dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e tavilinave; Perde nga tekstili apo 

plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; 

Rogoz, jo nga letra; Faculeta nga tekstili; Pëlhurë; Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga 

tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga tekstili; Material pëlhure të endure”   

25   Klasa: 25  “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, 

pantollona, farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto 

deri te beli, xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, 

pantollona të shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të 

shkurtër, kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, 

pantollona sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper 

(pullover), xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të 

ngushta; kollare dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela 

grash, kapelë që vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; 

Shami koke, shami, shallë; Pixhama, veshje nate, Robdishambër, Veshje e rehatshme për 

shtëpi, Të brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), Jelek i shkurtër Jelek (që 

vishet përfundi), Korset, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Veshje për 

ngushtim, Brekë të ngushta, Jelek grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme; 

Rrroba të brendshme; Bikini; Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; 

këpuçë, Sandale, Çizme, Shapka, Papuqe grash dhe Mbathje të rehatshme”   

29   “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Fruta, këpurdha dhe 

perime të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara 

apo të konzervuara; vajëra; vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; 

Peshk i freskët dhe i konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; 

Qumsht, djath, krem, produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me 

bazë të produkteve të qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më 

baqzë qumshti apo djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe 

mish i konzervuar; Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për 

konsumim dhe/apo gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të 

konzervuar; Gjëra ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-

patatesh; Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme  për konsumin me proteina 

të perimesh; Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të 

perimeve; Meze e lehtë me bazë të proteinave të perimeve”   

30    “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Bukë dhe mallëra nga buka e 

pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota të thata, Gjëra të 

lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Pasta; Pasta të mbushura, Vezë pasta, Oriz; 

Tart [të ëmbëla apo të shijshme], Ëmbëlsirë e lehtë (mus); Akull, akullore, jogurt i ngrirë 

dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të ëmbla; Torte e butë (sfungjer); 

Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa, Shije dhe erëza, Uthull, Uthull 

balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe mbushje, mjaltë, ëmëblsira; 

Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada”   

31    “Fruta dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë 

natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru i pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra 

ushqimore dhe foragjere për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar 

me rërë [shtrojë] për kafshë; Ushqim për kafshët shtëpiake; Shtresa dhe shtroja për kafshë”   
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32     “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me 

aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; 

Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje 

(Preparate për përgaditje); Ujë i gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë 

molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije)”   

33     “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë”   

35    “Reklamime; administrim biznesi; shërbime franshize; konsulencë dhe ndihmë në 

menaxhimin, organizimin dhe promovimin e shitjes; konsulencë dhe ndihmës në lidhje me 

organizimin dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive, 

restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të akulloreve; shitje me pakicë apo shumicë përmes 

internetit ose përmes mënyrës së porosive të postës elektronike të të gjitha llojeve dhe 

përmes e-komercës, mallrave të ardhshme, përkatësisht preparateve shtëpiake, pastrimit të 

ajrit dhe lavanderisë, preparateve të higjienës personale, kozmetikës, përgatitjes së 

higjienës dhe sanitarit, përgatitjes së bukurisë dhe kujdesit personal, ushqimit për gjërat, 

përgatitjen e dietave dhe preparateve për fëmijë, shtesat dietale dhe ushqimore, pijeve alko- 

hike dhe jo-alkoolike, ujit mineral, veshjeve dhe aksesorieve të veshjeve, prepratave të 

bukurisë dhe përkujdesit, Pajisjeve shtëpiake dhe të kuzhinës dhe kontejnerëve, mallërave t 

ëletrës, mallërave të letrës për absorbim, letër shkrimi, materiale shkrimi, materiale 

paketimi, mallërat e tekstilit, pëlhurë për përdorim shtëpiak, kordonë, bateri, aparate 

ndricimi, llamba; Bashkimin e tyre, për të mirën e të tjerëve, për mallërat e lartpërmendura 

(duke përjashtuat transportine të njejtave), mundësimin e konsumatorit për një pamje të 

përshtatshme, zgjedhje dhe blerje të atyre mallërave të shitoreve, përfshirë dyqanet, 

supermarketet dhe hipermarketet   

 

 

 

(111)  26981 

(151)  12/11/2020 

(181)  13/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/745 

(732)  Paskà S.r.l. Via Ferrante Imparato, 

501 80146– NAPOLI, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30    “Kafe; Kafe e tharë-e ngrirë; Kafe (e papjekur); Shije kafe; Kafe e përpunuar; 

Kafe pa kafeinë; Kafe e shpejtë; Kafe e ftohët; Kafe e përzier; Kafe me malt; Ektrakt kafe; 

Kafe na formë të kokrrave; Kafe artifiçiale; Shije kafesh [shije]; Kokra kafesh të pjekura; 

Zëvendësues kafe [kafe artificiale apo preperate perimesh për përdorim si kafe]; Pije me 

bazë-kafe; Pije kafesh me qumsht; Vaj i kafës; Kokërra të kafes të mbuluara me sheqer; 
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Përzierje e kafes dhe çikores; Zëvendësues kafe me bazë perimesh; Lëvore çokollade me 

përmbajtje të kokërrave të kafes së pjekur; Çaj; Kakao; Sheqer; Filtera në formë të qeseve 

të letrës të mbushura me kafe; Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet; Çokolladë e 

klasit të parë; Kafe e klasit të parë; Shurup i klasit të parë”   

 

 

 

(111)  26621 

(151)  05/10/2020 

(181)  13/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/746 

(591)  hirit, ,verdhë,  bardhë 

(732)  MAVİLİ ELEKTRONİK TİCARET 

VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ Şerifali 

Mahallesi Kutup Sokak No:27/1-2-4 

Ümraniye İstanbul TURKEY, TR 

(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  për qëllime  shkencore, 

nautike, topografike, meteorologjike, industrie dhe laboratorike, termometra për qëllime 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, 
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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, 

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)   

 

 

 

(111)  26884 

(151)  02/11/2020 

(181)  14/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/749 

(591)  E kaltër, e bardhë 

(300)  302018031104  17/12/2018  DE 

(732)  August Storck KG Waldstrasse 27 

13403 Berlin Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30    Ëmbëlsira; çokollatë; prodhime çokollate; pasta, akullore; preparate për bërjen e 

prodhimeve të lartëpërmendura, të përfshira në klasën 30   

 

 

 

(111)  26932 

(151)  05/11/2020 

(181)  14/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/750 

(591)   E kuqe, e verdhë, e kaltër, e gjelbër, 

ngjyrë portokalle.  

(732)  MOROCOLOR ITALIA S.P.A. I-

35011 Campodarsego (Padova) Italy, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2    Ngjyra (ngjyrues); vernik; ngjyra për posterë; llak; pigmentë ngjyrues; ngjyra 

vaji; ngjyra uji për përdorim në art; ngjyra; ngjyra uji (bojra); ngj yra tesktili; ngjyra akrile   

16    Letër; artikuj zyre; materiale libërllidhës; akuarele; tabela për ngjyra uji; lapsa me 
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ngjyra; libra për tu ngjyrosur; stilolapsa për ngjyrosje; shkumsa me ngjyrë; vaj pastel 

(ngjyra pastele); shkumsa pastel (krajon); lapsa; lloje lapustila (markerësh); pasta 

modelimi; brum modelimi lodër; shkumsa për të shkruar; ngjitës për nevoja shtëpiake ose 

zyre; ngjitës për përdorim zyre; brusha pikturimi; brusha për vizytim; stilolapsa (rekuzita 

zyre); pena; kanavace për pikturim; stencilë për letër muri (shabllon për tapeta); pleta për 

piktorë; takëm për pikturim; kuti lapsash; mbështetës për skica; letër për vizatim; lapustilë 

teksti (marker); takëm pikturimi për artistë; takëm pikturimi për fëmijë; dërasë e zezë e 

vogël; materiale modelimi dhe komponime për përdorim nga fëmijët; materiale artistësh; 

mbajtës lapsash; kuti stilolapsash; kuti për bojra (artikuj për përdorim në shkollë); kuti 

lapsash dhe stilolapsash; isntrumente vizatimi; tabakë (enë për ngjyra); këndmatës si 

instrument për vizatim; instrumente hartimi (përpilimi)   

28    Lojra dhe lodra   

 

 

 

(111)  26757 

(151)  20/10/2020 

(181)  14/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/752 

(732)  Pediatrica Specialist S.r.l. Via 

Nicolodi 28/A 57121 Livorno LI, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Shtesa për ushqim   

 

 

 

(111)  26756 

(151)  20/10/2020 

(181)  14/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/753 

(732)  Pediatrica Specialist S.r.l. Via 

Nicolodi 28/A 57121 Livorno LI, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

90 

 

     

 
 

 

(511) 5    Shtesa për ushqim   

 

 

 

(111)  26755 

(151)  20/10/2020 

(181)  14/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/754 

(732)  Pediatrica Specialist S.r.l. Via 

Nicolodi 28/A 57121 Livorno LI, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5     Shtesa për ushqim   

 

 

 

(111)  26842 

(151)  26/10/2020 

(181)  14/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/755 

(591)  E kuqe, e kaltër, e zezë 

(732)  Samidin Tac- Menaxher Lagja Arbanë 

-Magj. Prizren-Gjakovë, Prizren, KS 

 
 

(540)  EUROPAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 2    Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit; 

ngjyrosësit: lënët brejtëse: rreshirat e papërpunuara natyrore etj 
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8   Pajisje manuale (që operohen me dorë); pajisje që operohen me dorë për përdorim në 

bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, për ndërtimin e makinerive, aparateve dhe automjeteve 

si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi, makinë rroje, komplet 

ngrënieje, pjatanca argjendi, limë (vegla), shkëlqyes dhe zbutës thonjsh (elektrikë dhe jo 

elektrikë), qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo elektrikë), mjete për 

ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë, jo elektrikë), shtrirës flokësh, lëmues thonjsh 

(elektrikë dhe jo elektrikë), prerës thonjsh (elektrikë dhe joelektrikë), komplet pedikyri, 

mjete të përkujdesjes së këmbëve (për aq sa përfshihen në klasën 8); pinca, ondulues 

qerpikësh; makinë rroje (elektrike dhe joelektrike), çanta për makina rroje; çanta për mjete 

rrojeje, brisqe rroje, makina rroje; mjete për prerje me dorë, grrirjeje, shtypjeje ose hapjeje; 

vegla të përdorshme me duar për bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, për ndërtimin e 

makinerive, mjete dhe automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të harkëzuar (të 

vegjël), biçak të harkëzuar, vegla për kopshte (të operueshme me duar), gërshërë kopshtarie 

(të operueshme me duar), hendekhapës (vegla dore), çekiça (vegla dore), hapëse vere 

(vegla dore), pinca, sharra (vegla dore), kuadër për sharra dore, leva, mjete për 

përkufizimin e kopshteve (mjete metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte), prerës, 

vegla prerjeje, kaçavida; lëmues mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për duar); 

mjete për përdorim me duar për dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata, kazma; 

fryrëse zjarri; makinë rrojeje, krasitëse pemësh, krasitëse shkurresh; makina shpimi; kunja 

shpimi (vegël dore), hapëse vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika, hapëse kanaçesh; 

makina shpimi; kaçavida të vogla, çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për prerje të 

imët (vegël dore), prerës perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues, vaporizatorë, 

shiringa për sprucimet kundër insekteve; thikë gjuetie, shata (vegël dore); instrumenta për 

validimin e biletave; prerës djathi në feta (jo elektrikë); garuzhde (vegël dore); vegla për 

krruajtje (vegël dore), makina prerje të drurit; vegla çarjeje (vegël dore); satër; mistri; kosa; 

mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit në gjilpërë; piskatore; gozhdëheqës; 

arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e bimëve; aparate për vrasjen e parazitëve 

bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse (që operohen me duar); prerëse picash 

(joelektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për teh; mjete gdhendjeje (vegla dore), 

instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete për grirje dhe sharrim; lopata 

metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; morsa, morseta për marangozë dhe 

vozaxhi; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; lopata, kazma; punto (vegla dore), 

tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; mprehës thikash; gurë mprehës; mbajtës 

të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë elektrikë; prerës ngjitësesh   

11   Aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe destinime sanitare; instalime dhe aparate për trajtimin e mbeturinave 

dhe ujrave të zeza; sisteme për trajtimin e gazrave nga oxhaçet (tymit); sisteme për 

desulfarizimin e gazrave nga oxhaçet (tymit), objekte për ndezjen e mbeturinave, pjesë 

rezervë dhe paime për të gjitha produktet e përmendura më lartë dhe të cilat bëjnë pjesë në 

klasën 11; Akumulatorë (nxehtësie), Akumulatorë (avulli), Djegësit e acetilenit, 

Fishekzjarre acetileni, Gjeneratorë acetileni, Kondicioner ajri për automjete, Aparate për 

kondicionim ajri, Instalime për kondicionim ajri, Aparate për ftohjen e ajrit, Aparate për 

dezodorimin e ajrit, Aparate për tharjen e ajrit (tharëse), Instalime filtrimi, Aparate për 

jonizim për të trajtuar ajrin apo ujin, Aparate dhe makina për pastrimin e ajrit, Ngrohësit e 

ajrit, Sterilizues të ajrit, Valvula lëshuese për isntalimet e ngrohjes me avull, Paisje ndriçimi 

për mjete ajrore, Djegësit e alkoholit, Paisje antiverbuese për automjete, Paime 
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antireflektuese për automjete (paisje për drita), Zgjatje kundër spërkatjes për automjete, 

Aparate për filtrimin e akuarijumeve, Ngrohës të akuarijumeve, Ndriçues të akuarijumeve, 

Llampa me qark elektrik, Enë për hirin e stufave, Paime automatike për hjekjen e hirit nga 

furrat (furra elektrike me shtypje të lartë), Deponi e hirit për furra, Reaktor bërthamor, 

Autoklava (furra elektrike me presion të lartë), Drita automobili, Paime për automobila anti 

verbuese (pjesë furnizimi), Furra për pjekëje, Gurë vulkanik për shfrytëzim në zgara, Zgara, 

Paisje banjo, Paisje për banjo për ajr të ngorhtë, Instalime banjoje, Instalime për banjo dhe 

për sauna, Mbështjellës për banjo, Instalime uji për banjo, Vaska për banjo, Vaska me ulëse 

banjo, Ngrohësa për banjo, Enë për banjo sheruese termale (spa-banjo), Ngrohësa të 

shtratit, Paisje për ftohje të pijeve freskuese, Ndriques (drita) për bicikleta, Bide, Batanije 

elektrike (jo për perdorim mjekësor), Tubacione për bojlera për instalime për ngohje, 

Bojlera (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Mbajtësit e djegësve (bërnerave) të gasit, 

Paisje për pjekjen e bukës, Tostera për bukë, Makina për bërjen e bukës, Bernera (djegësa), 

Djegësit e acetilenit, Djegësit për trupa ndriçues, Djegësit për gazra, Djegësit germicidal, 

Djegësit inkandeshent, Djegësit laboartorik, Karbon për hark për llampa, Tepih ngrohës 

elektrik, Trupa ndriçues të lëshuar nga tavani, Radiator për ngrohje qendrore, Komora 

sterile (instalime sanitare), Llustera, Ventilator të oxhaçeve, Kanale oxhaçeve, Tubacione 

qelqi për llampa, Llampa kineze, Trupa ndriçuse për pemën e vitit të ri, Paisje 

kromatografike për industri, Komora sterile (instalime sanitare), Filtra për kafe (elektrik), 

Aparate (elektrike) për kafe, Paisje (elektrik) për kafe me filter, Aparat për pjekjen e kafesë, 

Gypa spiral (pjesë instalimesh për destilim, ngrohje dhe ftohje), Kondenzatorë gasi (të cilët 

nuk janë pjesë makinash), Paisje për klimatizim të ajrit, Enë për ftohje, Shporetë, Paime 

dhe instalime për zierje, Ringla për zierje, Paisje elektrike për zierje, Ftohësa për furra, 

Aparate dhe paime për ftohje, Instalime edhe makina për ftohje, Paime për ftohjen e 

lengjeve, Paisje për ftohjen e duhanit, Paisje për ftohjne e ujit, Kabina për dush, Llampa të 

përdredhura, Jastakët ngrohës eklektrik (jo për perdorim mjekësor), Trupa ndriçues për 

bicikleta, Flutur (ventialtorë) për ngrohje, Friteza elektrike, Paisje për shkrirje për 

automjete, Shkrirës i dritareve në automjete, Aparate për dehidratizim të produkteve 

ushqimore organike, Furra dentare, Paisje për dezodorim (jo për perdorim personal), 

Aparate për desalinim, Aparate për tharje, Difuzer driatash, Tuba me shkarkim elektrik për 

ndriçim, Paisje për dezinfektim, Aparate dozimi dezinfektues për tualete, Difuzer 

dezinfektus për tualete, Vitrina ftohëse, Thasë me një përdorim për sterilizim, Paisje për 

destilim, Kolona (tubacione) për destilim, Ndriçim për zhytje, Tharëse ajri, Tharëse 

flokësh, Tharëse, Filtër për ujë të pijshëm, Paisje për ujitje me pikëzim (apisje për ujitje), 

Tharëse flokësh, Tharëse ajri, Paisje për tharje, Aparate dhe instalime për tharje, Paisje për 

tharjen e foragjereve, Ekonomizues për lëndë djegëse, Paisje elektrike për prodhimin e 

jogurtit, Llampa elektrike, Tepiha elektrik ngohës,Elemente për ngrohje, Paisje për krijimin 

e avullit, Rezervuar ekspandues për instalime të ngrohjes qendrore, Mbulesa thithse për 

kuzhinë, Lampa ndriçuese dekorative për raste solemne, Ventilatorë për klimatizim, 

Ventilatorë elektrik personal, Ventilatorë (si pjesë e instalimeve për klimatizim), Rubineta 

për tubacione, Aparate për mbushje (furnizim) të rezervoareve të bojlerave të ngrohjes, 

Ngrohësit elektrik për shishe me cuclë, Filament ngrohje elektrik, Filamente për llampa, 

Filamente magneziumi për llampa ndriçuese, Filtra elektrik për kafe, Filtra per aparate 

klimatizimi, Filtra për ujë të pijshëm, Filtra (si pjesë e instalimeve në amvisni dhe 

instalimeve industriale), Rrjeta kamini, Kamina (shtëpijake), Paisje për banjo, Paisje të 

pregatitura për stufa, Paisje e pregatitur për shporet, Shkrepëtimat (ndezësit) e oxhaçeve të 
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cilat përdoren në industrinë e naftës, Shkrepëtimat, Ndriçuesit (llampat), Kanalet e 

oxhaçeve, Kanalet e kazanave për ngrohje, Paisje për avullim,Rezervoaret avullim, 

Ngrohësit elektrik të shputave, Ngrohësit e shputave (jo elektrik dhe Elektrik), Paisje për 

tharjen e foragjereve, Farkatore portative, Fontana, Fontana dekorative,Korniza metalike 

për stufa, Frigorifer me ngrirje të thelle, Shkrepësa ndezëse për ndezjen e gasit, Paisje për 

skuqjen e perimeve, Ekonomizues të lëndëve djegëse, Paisje për tymosje (jo për perdorim 

në mjekësi), Enë për hirin nga stufa, Rrjeta për stufa, Ftohësa për stufa, Enë ftohëse për 

furra, Paisje për mbushjen e furrave, Stufa (të cilat nuk janë për përdorim në laboratorium), 

Vegla të pregatitura për stufa, Paisje rregulluese dhe siguruese për paime 

me gas, Bojlera me gas, Ndezësa për gas, Mbajtësit e ndezësve të gasit, Kondenzatore 

gasi(të cilët nuk janë pjesë të makinave), Llampa me gas, Ndriçues gasi, Paimet rregulluese 

dhe siguruese të tubacioneve për gas, Aparate pastrimi (si pjesë e instalimeve të gasit), 

Paisje për pastrimin e gazrave, Gjeneratorët e acetilenit, Ndezësit e germicidit, Llampat 

germicidale për pastrimin e ajrit, Aapartet për ngrohjen e ngjitësit, Rrjeta për stufa, Zgara 

(aparate zierjeje), Grilli (aparate për zierje), Tharëse flokësh, Aparat terjen e duarëve, Farat 

(dritat) e përparme të automjeteve, Vatra, Akumulatorë nxehtësie, Shkëmbyesit e 

nxehtësisë (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Pompa të ngrohtësisë, Regjeneratorët e 

ngrohjes, Ngrohësit elektrik të shisheve me cucla, Ngrohësit për banjo, Ngrohësit për hekur 

për hekurosje, Ngrohësit automjete, Ngrohësit e zhytur, Paisje për ngrohje, Paisje elektrike 

për ngrohje, Ngrohësit elektrik për shkrirejn e dritareve të automjeteve, Paisjet për ngrohjen 

e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngshme dhe të gasta, Kazanat për ngrohje, Jastakëk 

ngrohës elektrik (jo për perdorim në mjekësi), Elemnetet ngrohëse, Filamnete ngrohëse 

(elektrike), Instalime për ngrohje, Instalime për ngrohjen e ujit të ngrohtë, Instalime për 

ngrohjen e ujit, Pllaka ngrohëse, Mbulesa thithëse për kuzhinë, Aparate për ajr të ngrohtë, 

Paisje banjosh për ajr të ngrohtë, Stufa me ajr të nxehtë, Pllaka për nxemje, Termoforë, 

Numra ndriçues shtëpijak, Aparate lagështimin e ajrit për radiatorë të ngrohjes qendrore, 

Hidrantët, Pasijet e kadave për hidromasazhë, Enë për akull, Arka për akull, Makina dhe 

paisje për krijimin e akujve, Ngrohësit e zhytur, Ndezësit me fije të djegur, Djegësit e 

mbeturinave, Paisjet jonizuese për trajtimin e ujit apo ajrit, Ngrohësit (elektrik) e ujit, 

Furniturë furre (me mbajtëse), Furrë për tharje, Stufa kuzhine, Ndezësit laboratorik, Llampa 

laboratorike, Shtëpiza për llampa, Llampa me gypa të qelqit, Llampa qelqi, Llampa me 

sfera (llustera), Mbështjellës për llampa, Llampa reflektorësh, Abazhur, Llampa, Ndezësa 

për llampa, Llampa elektrike, Llampa të automjeteve për treguesit e drejtimit, Sfera të 

qelqit për llampa, Mbajtësit e bazhurit, Fenerët për ndriçim, Paisje elektrike për tharje e 

rrobave, Kazana për larjen e rrobave, Gurë vulkanik që shfrytëzohen zgarë, Ventila për 

kontrollimin e nivelit në rezervoare, Trupa ndriçues, Trupa ndriçues elektrik, Llampa për 

treguesit e drejtimit të automjeteve, Difuzer të dritave, Dioda për emitimin e dritës (LED) të 

paisjet ndriçuese, Shkrepësa, Shkrepësat e gasit, Paisje dhe instalime për ndriçim, Pasije për 

ndriçim në automjete, Instalime për ndriçim në mjete ajrore, Drita zhytëse, Trupa ndriçues 

për pemën e vitit të ri, Drita për automobila, Drita për automjete, Paisje për mbushjen e 

furrave, Numra ndriçues shtëpiak, Gypa ndriçues për ndriçim, Fije magneziumi për 

ndrioçim, Aparat për pjekjen e maltit, Furra mikrovalore (aparat për zierje), Furra 

mikrovalore për industri, Instalime për ftohjen e qumështit, Llampa minatorësh, Rubineta 

miksazhi për gypat e ujësjellësit, Vazhdimet kundër stërpikjes për rubineta, Instalime për 

procesimin e lëndëve djegëse nukleare dhe moderatorëve nuklearë, Reaktorët nuklearë, 

Ndezësit e vajit, Llampa me vaj, Pasije për pastrimin e vajit, Fontana dekorative, Paisje për 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

94 

 

furra të punuara nga shamoti, Furra mikrovalore për industri, Furra (të cilat nuk përdoren në 

laboratoriume), Vegla të punuara për furra, Ndezësit hidro-oksigjenik, Jastakët elektrik 

ngrohës (jo për perdorim në mjekësi), Pasterizuesit, Enë elektrike për zierjen e kafesë, 

Ndezësit e petroleumit, Rubineta për përques gypor, Gypa (si pjesë e instalime sanitare), 

Ngrohësit në formë pllakash, Pllaka ngrohëse, Llampa xhepi, Ndriques elektrik xhepi, 

Ngrohës xhepi, Paime për polimerizim, Thasë me nje perdorim për setrilizim, Furra me 

presion të lartë-Autoklava (elektrike), Enë elektrike me presion për zierje, Rezervoar për 

ujë me presion, Instalime për procesim të lëndës djegëse dhe material moderatorë nuklearë, 

Llampa për projektorë, Stabilimente për pastrimin e ujërave të ndotura, Mbyllës për 

radiatorë, Radijatorë (elektrik), Radiatorë për ngrohje, Reaktorë nuklearë, Impiante për 

pastrim dhe destilim, Llampa reflektorësh, Reflektorë për automjete, Paisje ftohëse për 

makina, Paisje ftohëse dhe instalime, Dollapa ftohës, Komora ftohëse, Konteiner ftohës, 

Vitrina ftohëse, Frigorifer, Regjeneratorë të ngohjes, Paisje regulluese për aparatura dhe 

tubacione për ujë dhe gas, Mjete rreguluese dhe siguruese për paime gasi, Mjete rregulluese 

dhe siguruese për gas sjellësa, Mjete rregulluese dhe siguruese për paime për ujë, 

Rengrohësit e ajrit, Paisje për fergim, Paisje për pjekjen e kafesë, Aparatura për fergim 

(pjekëje), Paisje për rrotullimin e hellit, Helli (për pjekjen e mishit), Paisje për pjekje në 

hell, Vegla siguruese për paime dhe tubacione për ujë dhe gas, Llampa siguruese, Instalime 

dhe paime sanitare, Enë (elektrike) për zierje nën presion, Stabilimente për sauna, Aparate 

për pastrimin e gasit (skruber- si pjesë e instalimeve për gazra), Reflektorë (hjedhësa të 

dritës), Ulësa për tualetë, Stabilimente për pastrimin e ujërave të ndotura, Kabina dushi, 

Dusha, Lavabo, Vaska me ulëse, Fyta për llampa elektrikr, Pasije për zbutjen e ujit, Stufa 

solare, Kolektorë për ngrohje solare, Enë për banjo me ujëra termale,  

industriale, Akumulatorë avulli, Kazana avulli (të cuilat nuk janë pjesë makinash), Paisje 

për avullim të personave (sauna), Stabilimente për prodhimin e avullit, Hekur me avull për 

tekstill, Sterilizatorë, Enë destilueses, Stufa, Stufa për ngrohje, Llampa ndriquese rrugë dhe 

sheshe, Pllaka strukturale për stufa, Paisje për klorifikimin e bazeneve, Paisje për nxirje 

(solarium), Rubineta për tubacione përcjellëse, Rubineta, Ventila termostatik (si pjesë e 

instalemeve ngrohje), Tostera, Stabilimente për ftohjen e duhanit, Paime për pjekjen 

(ngrohjen) e duhanit, Guaca tualeti, Ulëse për tualet, Tualet portativ, Tualeti (WC), Trupa 

ndriques për ndriqim, Lllampa elektrike ndriquese xhepi, Tubacione për shkarkim elektrik 

për ndriqim, Tuba ndriquese për ndriqim, Banjo turke portative, Llampa ultraviolete (jo për 

perdorim mjekësor), Pisoarë-urinarë (paisje sanitare), Ventila (për kontrollimin e nivelit) në 

rezervoare, Ventila termostatik (si pjesë e instlimeve për ngrohje), Farat e përparmë të 

automjeteve, Reflektorët e automjeteve, Paisje klimatizimi për automjete, Paisje anti 

verbuese për automjete, Paisje për shkrirjen e automjeteve, Paisje ngrohëse për shkrirjen e 

dritareve të automjteve, Pasije për ndriqim të automjeteve, Drita për automjete, Paisje dhe 

instalime për ajrosje (klimatizim), Paisje dhe instalime për ajrosjen (klimatizimin) e 

automjeteve, Mbulesa thithes për ventilim, Mbulesa thithëse për ventilim të 

laboratoriumeve, Shabllone elektrike për ëmbëlsira, Komora ftohëse, Dyshekë ngrohës, 

Unaza për rubineta për ujë, Enë (lavabo) për pastrimine e duarve (si pjesë e instalimeve 

sanitare), Lavabo për larjen e duarve (pjese e instalimeve sanitare), Kazani për larje, 

Aparate për tharjen e duarve në tualete, Tualete (WC), Instalime ujësjellësi, Instalime për 

distribuimin e ujit, Paisje për filtrimin e uijt, Instalime për lëshuarjen e ujit, Ngrohësa uji, 

Pasije për ngrohjen e ujit, Pasije për pranimin e ujit, Mjetet rregulluese për paisjet dhe 

tubacionet e uji ose të gasit, Mjetet siguruese për paisjet dhe tubacionet e ujit ose të gasit, 
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Instalime për pastrimin e ujit, Pasije dhe makina për pastrimin e ujit, Pasije dhe aparatura 

për zbutjen e ujit, Sterilizuesit e ujit, Instalime për furnizim me ujë, Pasije automatike për 

ujitje, Makineri për ujitje për destinim bujqësinë, Tubacione ujësjellësi për instalime 

sanitare, Aparatura whiripool-i (virpul aparatura), 
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(511) 2    Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit; 

ngjyrosësit: lënët brejtëse: rreshirat e papërpunuara natyrore   

8   Pajisje manuale (që operohen me dorë); pajisje që operohen me dorë për përdorim në 

bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, për ndërtimin e makinerive, aparateve dhe automjeteve 

si dhe për industrinë e ndërtimit; komplet thikash; armë brezi, makinë rroje, komplet 

ngrënieje, pjatanca argjendi, aplikime për depilim (elektrikë ose joelektrikë), komplet 

manikyresh (elektrikë dhe jo elektrikë), limë (vegla), shkëlqyes dhe zbutës thonjsh 

(elektrikë dhe jo elektrikë), qethës flokësh për përdorim vetjak (elektrikë dhe jo 

elektrikë),mjete për ondulimin e flokëve (që kryhen me dorë, jo elektrikë), shtrirës flokësh, 

lëmues thonjsh (elektrikë dhe jo elektrikë), prerës thonjsh (elektrikë dhe joelektrikë), 

komplet pedikyri, mjete të përkujdesjes së këmbëve (për aq sa përfshihen në klasën 8); 

pinca, ondulues qerpikësh; makinë rroje (elektrike dhe joelektrike), çanta për makina rroje; 

çanta për mjete rrojeje, brisqe rroje, makina rroje; mjete për prerje me dorë, grrirjeje, 

shtypjeje ose hapjeje; vegla të përdorshme me duar për bujqësi, hortikulturë dhe pemëtari, 

për ndërtimin e makinerive, mjete dhe automjete si dhe për industrinë e ndërtimit; biçak të 

harkëzuar (të vegjël), biçak të harkëzuar, vegla për kopshte (të operueshme me duar), 

gërshërë kopshtarie (të operueshme me duar), hendekhapës (vegla dore), çekiça (vegla 

dore), hapëse vere (vegla dore), pinca, sharra (vegla dore), kuadër për sharra dore, leva, 

mjete për përkufizimin e kopshteve (mjete metalike për prerjen e gjetheve dhe për kopshte), 

prerës, vegla prerjeje, kaçavida; lëmues mekanikë ose lëmues në formë disku (mjete për 

duar); mjete për përdorim me duar për dekantimin e lëngjeve; hapëse midhjesh; sëpata, 

kazma; fryrëse zjarri; makinë rrojeje, krasitëse pemësh, krasitëse shkurresh; makina shpimi; 

kunja shpimi (vegël dore), hapëse vrimash; sqeparë; drejtues hekuri; thika, hapëse 

kanaçesh; makina shpimi; kaçavida të vogla, çekiç akulli; shpatulla; thikë hapëse; thikë për 

prerje të imët (vegël dore), prerës perimesh në copa; hanxharë; permanentë; sprucues, 

vaporizatorë, shiringa për sprucimet kundër insekteve; thikë gjuetie, shata (vegël dore); 

instrumenta për validimin e biletave; prerës djathi në feta (jo elektrikë); garuzhde (vegël 

dore); vegla për krruajtje (vegël dore), makina prerje të drurit; vegla çarjeje (vegël dore); 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

96 

 

satër; mistri; kosa; mjet për përgatitjen e llaçit; mjete për futjen e fillit në gjilpërë; 

piskatore; gozhdëheqës; arrëthyese; vjelës frutash; lopatë për zhvendosjen e bimëve; 

aparate për vrasjen e parazitëve bimorë; revole për ngjitjen e përzierjeve ngjitëse (që 

operohen me duar); prerëse picash (joelektrike); mjete për zingimin; rripë lëmimi për teh; 

mjete gdhendjeje (vegla dore), instrumenta për prerje tubash; mbajtëse sharrash; mjete për 

grirje dhe sharrim; lopata metalike; disqe grirës; çelësa anglezë (vegla dore); lima; morsa, 

morseta për marangozë dhe vozaxhi; masha; kosa; gur zmeril për kosa; çekanë; lopata, 

kazma; punto (vegla dore), tokmakë (vegla dore); pastrues nga bimët e këqija; mprehës 

thikash; gurë mprehës; mbajtës të gurëve mprehës; hanxharë; permanentë elektrikë; prerës 

ngjitësesh; të gjitha mallrat e sipërpërmëndura për aq sa përfshihen në Klasën 08   

11   Aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe destinime sanitare; instalime dhe aparate për trajtimin e mbeturinave 

dhe ujrave të zeza; sisteme për trajtimin e gazrave nga oxhaçet (tymit); sisteme për 

desulfarizimin e gazrave nga oxhaçet (tymit), sisteme për hjekjene NOX, objekte për 

ndezjen e mbeturinave, pjesë rezervë dhe paime për të gjitha produktet e përmendura më 

lartë dhe të cilat bëjnë pjesë në klasën 11; Akumulatorë (nxehtësie), Akumulatorë (avulli), 

Djegësit e acetilenit, Fishekzjarre acetileni, Gjeneratorë acetileni, Kondicioner ajri për 

automjete, Aparate për kondicionim ajri, Instalime për kondicionim ajri, Aparate për 

ftohjen e ajrit, Aparate për dezodorimin e ajrit, Aparate për tharjen e ajrit (tharëse), 

Instalime filtrimi, Aparate për jonizim për të trajtuar ajrin apo ujin, Aparate dhe makina për 

pastrimin e ajrit, Ngrohësit e ajrit, Sterilizues të ajrit, Valvula lëshuese për isntalimet e 

ngrohjes me avull, Paisje ndriçimi për mjete ajrore, Djegësit e alkoholit, Paisje antiverbuese 

për automjete, Paime antireflektuese për automjete (paisje për drita), Zgjatje kundër 

spërkatjes për automjete, Aparate për filtrimin e akuarijumeve, Ngrohës të akuarijumeve, 

Ndriçues të akuarijumeve, Llampa me qark elektrik, Enë për hirin e stufave, Paime 

automatike për hjekjen e hirit nga furrat (furra elektrike me shtypje të lartë), Deponi e hirit 

për furra, Reaktor bërthamor, Autoklava (furra elektrike me presion të lartë), Drita 

automobili, Paime për automobila anti verbuese (pjesë furnizimi), Furra për pjekëje, Gurë 

vulkanik për shfrytëzim në zgara, Zgara, Paisje banjo, Paisje për banjo për ajr të ngorhtë, 

Instalime banjoje, Instalime për banjo dhe për sauna, Mbështjellës për banjo, Instalime uji 

për banjo, Vaska për banjo, Vaska me ulëse banjo, Ngrohësa për banjo, Enë për banjo 

sheruese termale (spa-banjo), Ngrohësa të shtratit, Paisje për ftohje të pijeve freskuese, 

Ndriques (drita) për bicikleta, Bide, Batanije elektrike (jo për perdorim mjekësor), 

Tubacione për bojlera për instalime për ngohje, Bojlera (të cilët nuk janë pjesë e makinave), 

Mbajtësit e djegësve (bërnerave) të gasit, Paisje për pjekjen e bukës, Tostera për bukë, 

Makina për bërjen e bukës, Bernera (djegësa), Djegësit e acetilenit, Djegësit për trupa 

ndriçues, Djegësit për gazra, Djegësit germicidal, Djegësit inkandeshent, Djegësit 

laboartorik, Karbon për hark për llampa, Tepih ngrohës elektrik, Trupa ndriçues të lëshuar 

nga tavani, Radiator për ngrohje qendrore, Komora sterile (instalime sanitare), Llustera, 

Ventilator të oxhaçeve, Kanale oxhaçeve, Tubacione qelqi për llampa, Llampa kineze, 

Trupa ndriçuse për pemën e vitit të ri, Paisje kromatografike për industri, Komora sterile 

(instalime sanitare), Filtra për kafe (elektrik), Aparate (elektrike) për kafe, Paisje (elektrik) 

për kafe me filter, Aparat për pjekjen e kafesë, Gypa spiral (pjesë instalimesh për destilim, 

ngrohje dhe ftohje), Kondenzatorë gasi (të cilët nuk janë pjesë makinash), Paisje për 

klimatizim të ajrit, Enë për ftohje, Shporetë, Paime dhe instalime për zierje, Ringla për 

zierje, Paisje elektrike për zierje, Ftohësa për furra, Aparate dhe paime për ftohje, Instalime 
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edhe makina për ftohje, Paime për ftohjen e lengjeve, Paisje për ftohjen e duhanit, Paisje 

për ftohjne e ujit, Kabina për dush, Llampa të përdredhura, Jastakët ngrohës eklektrik (jo 

për perdorim mjekësor), Trupa ndriçues për bicikleta, Flutur (ventialtorë) për ngrohje, 

Friteza elektrike, Paisje për shkrirje për automjete, Shkrirës i dritareve në automjete, 

Aparate për dehidratizim të produkteve ushqimore organike, Furra dentare, Paisje për 

dezodorim (jo për perdorim personal), Aparate për desalinim, Aparate për tharje, Difuzer 

driatash, Tuba me shkarkim elektrik për ndriçim, Paisje për dezinfektim, Aparate dozimi 

dezinfektues për tualete, Difuzer dezinfektus për tualete, Vitrina ftohëse, Thasë me një 

përdorim për sterilizim, Paisje për destilim, Kolona (tubacione) për destilim, Ndriçim për 

zhytje, Tharëse ajri, Tharëse flokësh, Tharëse, Filtër për ujë të pijshëm, Paisje për ujitje me 

pikëzim (apisje për ujitje), Tharëse flokësh, Tharëse ajri, Paisje për tharje, Aparate dhe 

instalime për tharje, Paisje për tharjen e foragjereve, Ekonomizues për lëndë djegëse, Paisje 

elektrike për prodhimin e jogurtit, Llampa elektrike, Tepiha elektrik ngohës,Elemente për 

ngrohje, Paisje për krijimin e avullit, Rezervuar ekspandues për instalime të ngrohjes 

qendrore, Mbulesa thithse për kuzhinë, Lampa ndriçuese dekorative për raste solemne, 

Ventilatorë për klimatizim, Ventilatorë elektrik personal, Ventilatorë (si pjesë e instalimeve 

për klimatizim), Rubineta për tubacione, Aparate për mbushje (furnizim) të rezervoareve të 

bojlerave të ngrohjes, Ngrohësit elektrik për shishe me cuclë, Filament ngrohje elektrik, 

Filamente për llampa, Filamente magneziumi për llampa ndriçuese, Filtra elektrik për kafe, 

Filtra per aparate klimatizimi, Filtra për ujë të pijshëm, Filtra (si pjesë e instalimeve në 

amvisni dhe instalimeve industriale), Rrjeta kamini, Kamina (shtëpijake), Paisje për banjo, 

Paisje të pregatitura për stufa, Paisje e pregatitur për shporet, Shkrepëtimat (ndezësit) e 

oxhaçeve të cilat përdoren në industrinë e naftës, Shkrepëtimat, Ndriçuesit (llampat), 

Kanalet e oxhaçeve, Kanalet e kazanave për ngrohje, Paisje për avullim,Rezervoaret 

avullim, Ngrohësit elektrik të shputave, Ngrohësit e shputave (jo elektrik dhe Elektrik), 

Paisje për tharjen e foragjereve, Farkatore portative, Fontana, Fontana dekorative,Korniza 

metalike për stufa, Frigorifer me ngrirje të thelle, Shkrepësa ndezëse për ndezjen e gasit, 

Paisje për skuqjen e perimeve, Ekonomizues të lëndëve djegëse, Paisje për tymosje (jo për 

perdorim në mjekësi), Enë për hirin nga stufa, Rrjeta për stufa, Ftohësa për stufa, Enë 

ftohëse për furra, Paisje për mbushjen e furrave, Stufa (të cilat nuk janë për përdorim në 

laboratorium), Vegla të pregatitura për stufa, Paisje rregulluese dhe siguruese për paime 

me gas, Bojlera me gas, Ndezësa për gas, Mbajtësit e ndezësve të gasit, Kondenzatore 

gasi(të cilët nuk janë pjesë të makinave), Llampa me gas, Ndriçues gasi, Paimet rregulluese 

dhe siguruese të tubacioneve për gas, Aparate pastrimi (si pjesë e instalimeve të gasit), 

Paisje për pastrimin e gazrave, Gjeneratorët e acetilenit, Ndezësit e germicidit, Llampat 

germicidale për pastrimin e ajrit, Aapartet për ngrohjen e ngjitësit, Rrjeta për stufa, Zgara 

(aparate zierjeje), Grilli (aparate për zierje), Tharëse flokësh, Aparat terjen e duarëve, Farat 

(dritat) e përparme të automjeteve, Vatra, Akumulatorë nxehtësie, Shkëmbyesit e 

nxehtësisë (të cilët nuk janë pjesë e makinave), Pompa të ngrohtësisë, Regjeneratorët e 

ngrohjes, Ngrohësit elektrik të shisheve me cucla, Ngrohësit për banjo, Ngrohësit për hekur 

për hekurosje, Ngrohësit automjete, Ngrohësit e zhytur, Paisje për ngrohje, Paisje elektrike 

për ngrohje, Ngrohësit elektrik për shkrirejn e dritareve të automjeteve, Paisjet për ngrohjen 

e lëndëve djegëse të ngurta, të lëngshme dhe të gasta, Kazanat për ngrohje, Jastakëk 

ngrohës elektrik (jo për perdorim në mjekësi), Elemnetet ngrohëse, Filamnete ngrohëse 

(elektrike), Instalime për ngrohje, Instalime për ngrohjen e ujit të ngrohtë, Instalime për 

ngrohjen e ujit, Pllaka ngrohëse, Mbulesa thithëse për kuzhinë, Aparate për ajr të ngrohtë, 
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Paisje banjosh për ajr të ngrohtë, Stufa me ajr të nxehtë, Pllaka për nxemje, Termoforë, 

Numra ndriçues shtëpijak, Aparate lagështimin e ajrit për radiatorë të ngrohjes qendrore, 

Hidrantët, Pasijet e kadave për hidromasazhë, Enë për akull, Arka për akull, Makina dhe 

paisje për krijimin e akujve, Ngrohësit e zhytur, Ndezësit me fije të djegur, Djegësit e 

mbeturinave, Paisjet jonizuese për trajtimin e ujit apo ajrit, Ngrohësit (elektrik) e ujit, 

Furniturë furre (me mbajtëse), Furrë për tharje, Stufa kuzhine, Ndezësit laboratorik, Llampa 

laboratorike, Shtëpiza për llampa, Llampa me gypa të qelqit, Llampa qelqi, Llampa me 

sfera (llustera), Mbështjellës për llampa, Llampa reflektorësh, Abazhur, Llampa, Ndezësa 

për llampa, Llampa elektrike, Llampa të automjeteve për treguesit e drejtimit, Sfera të 

qelqit për llampa, Mbajtësit e bazhurit, Fenerët për ndriçim, Paisje elektrike për tharje e 

rrobave, Kazana për larjen e rrobave, Gurë vulkanik që shfrytëzohen zgarë, Ventila për 

kontrollimin e nivelit në rezervoare, Trupa ndriçues, Trupa ndriçues elektrik, Llampa për 

treguesit e drejtimit të automjeteve, Difuzer të dritave, Dioda për emitimin e dritës (LED) të 

paisjet ndriçuese, Shkrepësa, Shkrepësat e gasit, Paisje dhe instalime për ndriçim, Pasije për 

ndriçim në automjete, Instalime për ndriçim në mjete ajrore, Drita zhytëse, Trupa ndriçues 

për pemën e vitit të ri, Drita për automobila, Drita për automjete, Paisje për mbushjen e 

furrave, Numra ndriçues shtëpiak, Gypa ndriçues për ndriçim, Fije magneziumi për 

ndrioçim, Aparat për pjekjen e maltit, Furra mikrovalore (aparat për zierje), Furra 

mikrovalore për industri, Instalime për ftohjen e qumështit, Llampa minatorësh, Rubineta 

miksazhi për gypat e ujësjellësit, Vazhdimet kundër stërpikjes për rubineta, Instalime për 

procesimin e lëndëve djegëse nukleare dhe moderatorëve nuklearë, Reaktorët nuklearë, 

Ndezësit e vajit, Llampa me vaj, Pasije për pastrimin e vajit, Fontana dekorative, Paisje për 

furra të punuara nga shamoti, Furra mikrovalore për industri, Furra (të cilat nuk përdoren në 

laboratoriume), Vegla të punuara për furra, Ndezësit hidro-oksigjenik, Jastakët elektrik 

ngrohës (jo për perdorim në mjekësi), Pasterizuesit, Enë elektrike për zierjen e kafesë, 

Ndezësit e petroleumit, Rubineta për përques gypor, Gypa (si pjesë e instalime sanitare), 

Ngrohësit në formë pllakash, Pllaka ngrohëse, Llampa xhepi, Ndriques elektrik xhepi, 

Ngrohës xhepi, Paime për polimerizim, Thasë me nje perdorim për setrilizim, Furra me 

presion të lartë-Autoklava (elektrike), Enë elektrike me presion për zierje, Rezervoar për 

ujë me presion, Instalime për procesim të lëndës djegëse dhe material moderatorë nuklearë, 

Llampa për projektorë, Stabilimente për pastrimin e ujërave të ndotura, Mbyllës për 

radiatorë, Radijatorë (elektrik), Radiatorë për ngrohje, Reaktorë nuklearë, Impiante për 

pastrim dhe destilim, Llampa reflektorësh, Reflektorë për automjete, Paisje ftohëse për 

makina, Paisje ftohëse dhe instalime, Dollapa ftohës, Komora ftohëse, Konteiner ftohës, 

Vitrina ftohëse, Frigorifer, Regjeneratorë të ngohjes, Paisje regulluese për aparatura dhe 

tubacione për ujë dhe gas, Mjete rreguluese dhe siguruese për paime gasi, Mjete rregulluese 

dhe siguruese për gas sjellësa, Mjete rregulluese dhe siguruese për paime për ujë, 

Rengrohësit e ajrit, Paisje për fergim, Paisje për pjekjen e kafesë, Aparatura për fergim 

(pjekëje), Paisje për rrotullimin e hellit, Helli (për pjekjen e mishit), Paisje për pjekje në 

hell, Vegla siguruese për paime dhe tubacione për ujë dhe gas, Llampa siguruese, Instalime 

dhe paime sanitare, Enë (elektrike) për zierje nën presion, Stabilimente për sauna, Aparate 

për pastrimin e gasit (skruber- si pjesë e instalimeve për gazra), Reflektorë (hjedhësa të 

dritës), Ulësa për tualetë, Stabilimente për pastrimin e ujërave të ndotura, Kabina dushi, 

Dusha, Lavabo, Vaska me ulëse, Fyta për llampa elektrikr, Pasije për zbutjen e ujit, Stufa 

solare, Kolektorë për ngrohje solare, Enë për banjo me ujëra termale,  

industriale, Akumulatorë avulli, Kazana avulli (të cuilat nuk janë pjesë makinash), Paisje 
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për avullim të personave (sauna), Stabilimente për prodhimin e avullit, Hekur me avull për 

tekstill, Sterilizatorë, Enë destilueses, Stufa, Stufa për ngrohje, Llampa ndriquese rrugë dhe 

sheshe, Pllaka strukturale për stufa, Paisje për klorifikimin e bazeneve, Paisje për nxirje 

(solarium), Rubineta për tubacione përcjellëse, Rubineta, Ventila termostatik (si pjesë e 

instalemeve ngrohje), Tostera, Stabilimente për ftohjen e duhanit, Paime për pjekjen 

(ngrohjen) e duhanit, Guaca tualeti, Ulëse për tualet, Tualet portativ, Tualeti (WC), Trupa 

ndriques për ndriqim, Lllampa elektrike ndriquese xhepi, Tubacione për shkarkim elektrik 

për ndriqim, Tuba ndriquese për ndriqim, Banjo turke portative, Llampa ultraviolete (jo për 

perdorim mjekësor), Pisoarë-urinarë (paisje sanitare), Ventila (për kontrollimin e nivelit) në 

rezervoare, Ventila termostatik (si pjesë e instlimeve për ngrohje), Farat e përparmë të 

automjeteve, Reflektorët e automjeteve, Paisje klimatizimi për automjete, Paisje anti 

verbuese për automjete, Paisje për shkrirjen e automjeteve, Paisje ngrohëse për shkrirjen e 

dritareve të automjteve, Pasije për ndriqim të automjeteve, Drita për automjete, Paisje dhe 

instalime për ajrosje (klimatizim), Paisje dhe instalime për ajrosjen (klimatizimin) e 

automjeteve, Mbulesa thithes për ventilim, Mbulesa thithëse për ventilim të 

laboratoriumeve, Shabllone elektrike për ëmbëlsira, Komora ftohëse, Dyshekë ngrohës, 

Unaza për rubineta për ujë, Enë (lavabo) për pastrimine e duarve (si pjesë e instalimeve 

sanitare), Lavabo për larjen e duarve (pjese e instalimeve sanitare), Kazani për larje, 

Aparate për tharjen e duarve në tualete, Tualete (WC), Instalime ujësjellësi, Instalime për 

distribuimin e ujit, Paisje për filtrimin e uijt, Instalime për lëshuarjen e ujit, Ngrohësa uji, 

Pasije për ngrohjen e ujit, Pasije për pranimin e ujit, Mjetet rregulluese për paisjet dhe 

tubacionet e uji ose të gasit, Mjetet siguruese për paisjet dhe tubacionet e ujit ose të gasit, 

Instalime për pastrimin e ujit, Pasije dhe makina për pastrimin e ujit, Pasije dhe aparatura 

për zbutjen e ujit, Sterilizuesit e ujit, Instalime për furnizim me ujë, Pasije automatike për 

ujitje, Makineri për ujitje për destinim bujqësinë, Tubacione ujësjellësi për instalime 

sanitare, Aparatura whiripool-i (virpul aparatura), 

   

 

 

(111)  27385 

(151)  23/03/2021 

(181)  18/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/775 

(591)  Portokalle dhe e bardhe 

(732)  Fatmir M. Reshani B.I., 

N.P.SH."Rentacar Prishtina" Aeroporti 

Adem Jashari Vrelle Lipjan, KS 

(740)  Xhevat Boshtraj Deshmoret e Kombit 

pa nr Deçan 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transport, Paketimi dhe ruajtja e materialeve, aranzhimet e udhëtimeve, vetura 

me qira.   
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(111)  27387 

(151)  23/03/2021 

(181)  18/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/776 

(591)  Bardhë dhe portokalle 

(732)  Fatmir M. Reshani B.I., N.P.SH. 

"Rentacar Prishtina" Aeroporti Adem Jashari 

Vrelle Lipjan, KS 

(740)  Xhevat Boshtraj Deshmoret e Kombit 

pa nr. Deçan 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transport, paketimi dhe ruajtja e materialeve, aranzhimet e udhëtimeve, veturat 

me qira   

 

 

 

(111)  26683 

(151)  12/10/2020 

(181)  20/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/785 

(732)  Atlantik Group 10500 

Preoce/Gracanice, KS 

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

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  Damia 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reqel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrëra   

30   Kafe qaj, kakao, sheqer,oris, tapiokë, miell palma, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsira, bombone; akullore; 

mjaltë, malsaë; maja; kripë, mustardë; uthull, salca( për shije); erëza; akull   

 

 

 

(111)  26828 

(151)  26/10/2020 

(181)  21/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/790 

(732)  POLMOS ZYRARDOW SPOLKA Z 

OGRANICZONA  

ODPOWIEDZIALNOSCIA ul. Mickiewicza 

1-3, 96-300 ZYRARDOW, PL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(511) 33   Pije alkoolike, përveq birrës; vodka   

 

 

 

(111)  27020 

(151)  16/11/2020 

(181)  21/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/792 

(300)  018008493  11/01/2019  EU 

(732)  Volvo Truck Corporation c/o Volvo 

Group Business Services ARHK 5, Avd 

DC34320 405 08 Göteborg, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  I-SAVE 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   “Kamionë, motor, transmetues, kuti e marshit të shpejtësisë për kamionë”   

 

 

 

(111)  27019 

(151)  16/11/2020 

(181)  21/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/793 

(300)  018008403  10/01/2019  EU 

(732)  Volvo Truck Corporation c/o Volvo 

Group Business Services ARHK 5, Avd 

DC34320 405 08 Göteborg, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  D13TC 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   “Motora për kamionë”   

 

 

 

(111)  27489 

(151)  06/04/2021 

(181)  21/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/794 

 

(540)  HUNTISO 
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(732)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

 

 

(511) 5   „Preparate farmaceutike“   

 

 

 

(111)  26630 

(151)  05/10/2020 

(181)  21/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/795 

(591)  Ngjyra e verdhë, ngjyra e zezë, ngjyra 

e bardhë 

(732)  THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED  No.146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndertimi (jo metalike); tuba të ngurtë jo metalikë për ndërtim; asfalt, 

katran dhe bitum; ndërtesa jo metalike të transportueshme; materialet e ndërtimit, jo prej 

metalit; materialet e ndërtimit, jo prej metali; monumente jo metalike; Rezervuaret e ujit me 

presion; tubat e ujit, jo prej metali; ventilatorët e tubave të ujit, jo prej metali ose plastike   

 

 

 

(111)  26681 

(151)  12/10/2020 

(181)  21/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/796 

(732)  ZHEJIANG LBX PUMP INDUSTRY 

CO., LTD.  36 Chaoyang Road, Shangma 

Industrial Area Shitang Town, Wenling, 

Zhejiang, CN 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina bujqësore; pompat ajrosëse për akuariume; makineritë e prodhimit të 

letrës; tundëse; makineritë për punë në miniera; takëme për shpim, lundruese ose jo-

lundruese; valvulat [pjesë të makinave]; turbinat hidraulike; pompat [pjesët e makinerive, 
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motorëve ose makinave]; makineritë e ajrit të kompresuar; kontrollet pneumatike për 

makineri, motorët dhe makinat; dinamo; motorë, te ndryshëm nga ato të mjeteve tokësore; 

makina saldimi, elektrike; aparat larës   

 

 

 

(111)  26804 

(151)  23/10/2020 

(181)  24/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/800 

(591)  Ngjyra e zezë, ngjyra e verdhë 

(732)  FJOLLA BEKA Mati 1 Relax V,H.1 

K.1 Lok.7, Prishtinë 10000 , KS 

(740)  NAIM MUNISHI Rr.Ali Ajeti 

Podujeve  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 44   Shërbime mjekesore, shërbime veterinare, kujdes higjenik dhe bukurie për njerzit 

dhe kafshet, shërbime bujqësore, kopështarie dhe pyjore   

 

 

 

(111)  26617 

(151)  05/10/2020 

(181)  26/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/803 

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED  3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Preparate dhe substanca farmaceutike   
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(111)  26618 

(151)  05/10/2020 

(181)  26/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/804 

(591)   Ngjyrë e kaltër, ngjyrë e gjelbërt, 

ngjyrë e verdhë, ngjyrë e vjollcë 

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED  3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5     Preparate dhe substanca farmaceutike   

 

 

 

(111)  26619 

(151)  05/10/2020 

(181)  26/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/805 

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED  3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Preparate dhe substanca farmaceutike   

 

 

 

(111)  26620 

(151)  05/10/2020 

(181)  26/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/806 

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED  3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike   

 

 

 

(111)  26717 

(151)  13/10/2020 

(181)  27/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/807 

(732)  Rigo Trading S.A 6, Route de Treves 

EBBC 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)  Air-Parade 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Embëlsira   

 

 

 

(111)  26829 

(151)  26/10/2020 

(181)  27/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/825 

(732)  Pierre CARDIN (Individual, French 

citizen) 59, rue du Faubourg Saint-Honoré, 

75008 PARIS, France, FR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9    Syza (optike); syze dielli; zinxhir syzesh; kordë syzesh; lente syzesh; korniza 

syzesh; arka syzesh; syza për sport (mbrojtese)   

14   Metale të çmuar dhe aliazhet e tyre; çanta të bëra nga metale të çmuara; kuti të bëra 

nga metale të çmuara; enë kuzhine të bëra nga metale të çmuara; veshje tavoline të bëra nga 

metale të çmuara; dekorime për këpucë, kapela dhe veshje nga metale të çmuara; varëse 

çelsi, mbajtës çelsi dhe unaza çelsi, të bërë jo nga gurë të çmuar ose gurë gjysmë të çmuar; 

figura dhe statueta nga metale të çmuara; statua nga metaletë çmuara; busta nga metale të 

çmuara; punë arizanati nga metale të çmuara; monedha; xhitone (monedha) bakri    

18    Lëkurë dhe imitime nga lëkura; lëkurë kafshësh; koferë dhe valixhe;  valixhe dhe 

çanta me rrota;  çanta dore; çanta shpine; çanta shopingu; çanta plazhi; çanta shkolle; çanta 

për sport (me përjashtim të atyre të cilat janë të adaptuara për mallrat që duhet ti 

përmbajnë); çanta udhëtimi; torba (çantë); çanta monedhash jo nga metali i çmuar; kuleta; 
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arka kartelash (portofol); çantë dokumentash; çantë dokumentash (mallra lëkure); arka 

çelsash; çadra dielli; ombrella; çadra plazhi; arka të papërshtatshme; strajcë (kangur) për 

bartje të foshnjeve; torbë për bartje të bebeve; çantë beli; torbë për veshje (për udhëtim); 

kuti kapelash nga lëkura   

24    Pëlhurë, me përjashtim të pëlhurave tapiceri; pëlhura për bërjen e veshjeve; pëlhura 

ngjitëse të aplikueshme me nxehtësi; çarçafë shtrati dhe amvisërie; çarçaf tavoline jo nga 

letra; çarçaf banje pos veshjeve; peceta tavoline nga tekstili; peshqir banje; peshqir nga 

materiale tekstili; peshqir plazhi nga meteriale tekstili; lecka për fytyrë nga materiale 

tekstili; veshje biliardoje; veshje tavoline, jo nga letra; zbukurime tavoline, jo nga letra; 

shtroje vendi (tavoline) nga tekstili; peshqir dore nga tekstili; peceta për qelqurina; varëse 

muri nga tekstili; veshje tavoline jo nga letra; mushama për përdorim si mbulesë tavoline; 

thasë gjumi; peceta, pëlhurë, për heqjen e maikiazhit; rrjeta mushkonjash; pëlhura për 

mirëmbajtje shtëpie; etiketa, nga përhura; mbulesa të lira për mobilje; facoleta nga tekstili; 

perde dushi nga tekstili ose plastika; duke përjashtuar mallrat vijuese: perdet, perdet rrjetore   

25    Veshje, veshje e thurur (veshje); veshje të brenedshme (të bukura);  veshje të 

brendshme; pizhame; robdëshambër (robe); triko; funde; fustane; pantallona; xhaketa; 

kapotë; kapotë shiu; këmisha; kravata; shalle; brez për veshje; velo (për veshje); shalle; 

rripa (veshje); rripa për para (veshje); dorza (veshje); llastik  pantallonash; mbulesa koke; 

kësula, kapela (veshje koke); shirita dore (veshje); kapela dushi; artikuj mbathjesh; çorape; 

geta (çorape); çorape femrash; veshje dhe kostume banje; kapela banje; kostume banje; 

veshje për sport (të ndryshën nga ato për zhytje); pajë për fëmijët e posalindur (veshje); 

kostume maskarade; veshmbathje (me përjashtim të veshmbathjeve ortopedike) për 

meshkuj; veshmbathje (me përjashtim të veshmbathjeve ortopedike) për femra; 

veshmbathje (me përjashtim të veshmbathjeve ortopedike) për fëmij; papuçe për dhomë 

gjumi; papuçe; çizme; esparto këpucë ose sandale; veshmbathje plazhi; veshmbathje për 

sport; çizme për ski; çizme futbolli; këpucë për golf; këpucë për sërf; këpucë për vrapim 

dhe xhoging; papuçe vallzimi; këpucë baleti; këpucë për kalërim; veshmbathje për skermë; 

veshmbathje për çiklistë; çizme dhe çizme të veçanta për gjuetarë dhe peshkatarë   

 

 

 

(111)  26713 

(151)  13/10/2020 

(181)  27/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/826 

(591)  ngjyrë e bardhë, verdhë, ngjyrë kafe 

(732)  URSAPHARM Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35 66129 Saarbrücken, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   
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(511) 5    Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinare; preparate sanitare për 

qëllime medicinale; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim medicinal ose 

veterinar, ushqim për foshnje; suplemente dietike për njerz dhe kafshë; fllaster, materiale 

për mbështjellje; materiale për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektues; preparate 

për asgjësimin e parazitëve; fungicideve, herbicideve; preparate oftalmologjike   

10    Aparatet dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë 

artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedik; materiale për qepje; pikatore për qëllime 

medicinale; kuti për preparate farmaceutike, veçanërisht pika të syve    

35    Reklamim; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; 

shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë, gjithashtu nëpërmjet Internetit lidhur me 

preparatet zbardhuese dhe substancat tjera për përdorim në lavanderi, preparate për pastrim, 

lustrim, fërkim dhe gërryerje, sapunë, parfumeri, vajra esencial, kozmetik, losion për flokë, 

pastë dhëmbësh (dentifrices), farmaceutik, preparate medicinale dhe veterinare, preparate 

sanitare për qëllime medicinale, ushqim dietetik dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinary, ushqim për foshnje, suplemente dietike për njerëz dhe kafshë, 

fllaster, materiale për mbështjellje; materiale për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; 

dezinfektues; preparate për asgjësimin e parazitëve; fungicideve, herbicideve; preparate 

oftalmologjike, shkencor, detarë, vrojtuese, fotografik, kinematografik, optik, peshues, 

matje, sinjalizim, kontrollim (mbikqyrje), aparate dhe instrumente jetë shpëtuese dhe 

mësimore, aparate dhe instrumente për drejtimin, kalimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, aparate për regjistrim, transmetim apo 

riprodhimin e zërit apo fotografisë, transportuesit e të dhënave magnetike, disqe 

regjistruese, disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale regjistrimi, mekanizma për 

aparatet të cilat operojnë me monedha, arkë e të hollave, makina kalkuluese, pajisje për 

përpunimin e të dhënave, kompjuter, programe kompjuterike, aparate për fikjen e zjarrit, 

lentet e kontaktit, mbështjellëse për lentet e kontaktit, kuti për lentet e kontaktit, lentet e 

kontaktit kozmetike, lente mbajtëse, aparat për larjen e lenteve të kontaktit, mbajtëse për 

lentet e kontaktit, gjyzlykë, kuti për gjyzlykë, mbajtëse për gjyzlykë, aparate dhe 

instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinare, gjymtyrë artificiale, sytë dhe 

dhëmbëtartikuj ortopedik; materiale për qepje; pikatore për qëllime medicinale; kuti për 

preparate farmaceutike, veçanërisht pika të syve   

 

 

 

(111)  26941 

(151)  09/11/2020 

(181)  27/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/827 

(591)  Ngjyra e kuqe dhe e bardhë 

(732)  IPKO Telecommunications L.L.C. Rr. 

Zija Shemsiu Nr. 34 10000 Prishtinë, KS 

(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; 

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 
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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 

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, 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

110 

 

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 

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 
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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)   

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 
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(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; 

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   
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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)   

 

 

 

(111)  27145 

(151)  22/01/2021 

(181)  28/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/828 

(591)  E zezë dhe e bardhë 

(732)  Festim Ismajli Fshati Kopernicë, 

komuna Kamenicë, KS 

 
 

(540)  FILLO 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shami të ngopura me locione kozmetike; produkte kozmetike; krem për bebe; 

shampo për bebe; preparate larëse për bebe; produkte higjenike   

5   Pelena; pelena një përdorimshme për bebe; materiale për fashim; dezinfektues; vata për 

ushqim me gji; ushqim për bebe, preparate dietike që përdoren në mjeksi, emplaster, 

materijale për fasha   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve( të përfshira në klasen 16), duke 

përfshirë peshqirët prej letre, pecetat e tavolines, letrën filtruese, mindilat prej letre, letrën e 

tualetit, pelenat prej letre, pakot prej letre ose kartoni; kutitë për paketim, cantat; gjërat e 

shtypura, duke përfshir fletpalosjet, broshurat dhe fashikujt; materiali për libërlidhje; 

fotografitë; afishet   

24   Pëlhura tekstili të endura ose të pa endure; mallra tekstili për përdorim në amvisëri, që 

nuk janë të përfshira ne klasat tjera; perde, mbulesa krevati, qarqaf(tekstil), këllëf jastëkësh, 

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

mbështjellese   

35   Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjenike, pelena, pelena një 

përdorimshme pë bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata pë ushqim me 

gji, ushqim për bebe   
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(111)  27144 

(151)  22/01/2021 

(181)  28/06/2029 

(210)  KS/M/ 2019/829 

(591)  E zezë dhe e bardhë 

(732)  Festim Ismajli Fshati Kopernicë, 

komuna Kamenicë, KS 
 
 

(540)  PILLO 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shami të ngopura me locione kozmetike; produkte kozmetike; krem për bebe; 

shampo për bebe; preparate larëse pë bebe; produkte higjenike   

5   Pelena; pelena një përdorimshme për bebe; materiale për fashim; dezinfektues; vata për 

ushqim me gji; ushqim për bebe; preparate dietike që përdoren në mjeksi, emplaster, 

materijale për fasha   

16   Letra, kartoni dhe mallra prej këtyre materialeve( të përfshira në klasen 16), duke 

përfshir peshqirët prej letre, pecetat e tavolines, letrën filtruese,mindilat prej letre,letren e 

tualetit, pelena prej letre, pako prej letre ose kartoni; kutit për paketim, cantat; gjërat e 

shtypura, duke përfshir fletpalosjet, broshurat dhe fashikujt; materiali për liberlidhje, 

fotografit; afishet   

24   Pëlhura tekstili të endura ose të pa endura; mallra tekstili për  përdorim në amvisëri, që 

nuk janë të përfshira në klasat tjera; perde, mbulesa krevati, qarqaf (tekstil) këllëf jastëkësh, 

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

mbështjellëse   

35   Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjenike, pelena, pelena një 

përdorimshme për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim 

me gji, ushqim për bebe   

 

 

 

(111)  26727 

(151)  14/10/2020 

(181)  01/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/832 

(591)  E bardhë, E kaltërt e mbyllt 

(732)  Arben Dubova B.I. Gjilan /Dardania 

I/10, KS 

(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; 
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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   

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

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës)    

 

 

 

(111)  27511 

(151)  08/04/2021 

(181)  01/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/834 

(732)  INTERNATIONAL CORE 

DISTRIBUTION LTD 3 Hill Street, London, 

United Kingdom, W1J 5LB, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  JUUL 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Paisje kompjuterike dhe softuere për lehtësimin e transaksioneve të pagesave me 

mjete elektronike për rrjetet celulare, rrjetet kompjuterike globale dhe / ose pajisjet e 

levizshme (mobile) të telekomunikimit;Softuere, te aplikuara për telefona te levizshem 

(mobile) ose pajisje të tjera elektronike;Softuer që mundëson transmetimin e të dhënave në 

faqe interneti, telefona celularë dhe pajisje të tjera elektronike;Kasat e ngarkimit, 

përshtatësit dhe zinxhiret e energjisë;Ngarkuesit USB;Softuera, qe aplikohen për telefona 

celularë ose pajisje të tjera elektronike që u mundësojnë konsumatorëve të shohin dhe 

blejnë mallra ose shërbime, si dhe të depozitojnë dhe të kenë qasje në detaje të mallrave 

dhe shërbimeve;softuer,qe aplikohen për telefona celularë ose pajisje të tjera elektronike që 

u mundësojnë konsumatorëve të marrin njoftime shtytëse dhe mesazhe të tjera elektronike   

11   Aparatet për ngrohjen e ushqimeve;njësitë e shërbimit të ushqimit të nxehtë ose të 

ftohur;freskuese;aparate për ventilim;pompa uji;lavaman;aparate për shkrirjen, shkrirjen 

dhe / ose ngrohjen e ushqimit dhe pijeve   

35   Sigurimi i një udhëzuesi për reklamim online të kërkueshëm që paraqet mallrat dhe 

shërbimet e shitësve të tjerë në internet;Rregullimi i blerjes së mallrave për të 

tjerët;Ndërmjetësimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për të tjerët;Provimi i 

informacionit mbi rrjetet dhe faqet e internetit kompjuterike në internet;Organizimi dhe 

menaxhimi i incentivave të biznesit dhe skemave të besnikërisë;Organizimi, funksionimi 

dhe mbikëqyrja e skemës së stimujve;Organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave 

stimuluese të shitjeve;Promovimi i artit të të tjerëve nëpërmjet portofoleve 

online;Promovimi i dizenjove dhe fotografive të të tjerëve nëpërmjet portofoleve 

online;Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve;Sigurimi i një regjistri të 

informacionit komercial on-line në internet;Sigurimi i informacionit të produktit për 

konsumatorët dhe klientet;ofrimin e informatave dhe këshillave për konsumatorët dhe 

klientet në lidhje me përzgjedhjen e produkteve dhe artikujve që do të blihen;shërbimet e 

besnikërisë së klientit për qëllime komerciale;Shërbimet e reklamimit;konsulencë 
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biznesi;marketingu;paraqitja te konsumatorët informacione për markat, prodhuesit dhe 

shitësit;Programe të shkarkueshme për pajisjet e levizshme (mobile) që përdoren për 

qëllime pazaresh;Përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike;Shërbimet e 

tregtisë elektronike, domethënë, sigurimin e informacionit rreth produkteve nëpërmjet 

rrjeteve të telekomunikacionit për qëllime reklamimi dhe shitjesh;Shitje me shumice dhe 

me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit te produkteve: pajisje elektronike, ushqime, 

pije alkoolike dhe joalkolike, ngarkues;kasa, preparate tualeti, jo mjeksore, sapun, preparate 

për kujdesin e lëkurës, preparatet e kujdesit të flokëve, parfume, vajra esenciale, kujdesin e 

trupit dhe preparatet e kujdesit për bukurinë, kozmetikë, depilatorët, shamponët, kremrat e 

lëkurës, kremrat per nxirje, preparatet pastruese, lëngje per larje dhe detergjente, duhan i 

perpunuar ose i paperpunuar, llulla duhani, makineri per dredhjen e duhanit, cigare, cigare 

elektronike, fishekë qe përdoren për cigare elektronike, avullues elektronik për pirjen e 

duhanit, nikotina të bazuara në lëngje, veshje, këpucë, kapele, shalle dhe shami, rripa per 

veshje, dorashka, shami hundesh, bizhuteri, imitime bizhuterishe, instrumente horologjike 

dhe kronometrike, ore, aparat mates, monedha, copa metali të çmuar, tavlla prej metali te 

cmuar, trofe të metaleve të çmuara, copa të metaleve të çmuara, simbole prej metale të 

çmuara, zinxhirë prej metale të çmuara, unaza dhe medaljone prej metaleve te cmuara, 

lidhse manshetash prej metali te cmuar, gure te cmuar dhe statuja apo figura te bëra ose të 

veshura me metale ose gurë të çmuar ose gjysëm të çmuar, ose imitime të tyre   

 

 

 

(111)  26595 

(151)  02/10/2020 

(181)  01/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/835 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  AYGO X 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   "Auto mobil dhe pjesë strukturore për to"   

 

 

 

(111)  26596 

(151)  02/10/2020 

(181)  01/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/836 

(732)  Exxon Mobile Corporation 5959 Las 

Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039, 

United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  MOBIL EV 
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(511) 12   "Lubrifikues për automjetet elektrike"   

 

 

 

(111)  27384 

(151)  22/03/2021 

(181)  01/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/837 

(591)  E verdhe 

# ffcb00 

R:255 G:203 B:0 

C:1 M:20 Y:100 K:0 

Hiri: 

# 333333 

R:51 G:51 B:51 

C:69 M:63 Y:62 K:58  

(732)   “ARHING” Rr. Bill Clinton, 292, 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, prodhimin e avullit, gatim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare,  

aparatet dhe instalimet e kontrollit mjedisor, në veçanti, për qëllime të ndriçimit, gatimit, 

ftohjes dhe sanitizimit, 

aparatet dhe instalimet e kondicionimit të ajrit;veza, përveç për përdorim laboratorik, për 

shembull, furrat e dhëmbëve, furrat me mikrovalë, furrat e bakrit;thika që janë aparate për 

ngrohje;kolektorët solar;grykë për kanalet, ventilatorët e oxhakut, vatrat, zjarrit 

shtëpiak;sterilizues, djegie;aparatet ndriçuese dhe instalimet, për shembull, tuba ndriçues 

për ndriçim, searchlights, dritat e sigurisë, numrat e shtëpive të ndritshme, reflektorët e 

automjeteve, dritat për automjetet;llampat, për shembull, llambat elektrike, llampat me gaz, 

llambat laboratorike, llambat e naftës, llambat e rrugëve, llampat e sigurisë;aparateve për 

përcjellje që janë krevate dielli;instalimet e lagjeve, pajisjet e banjës, instalimet hidraulike 

të banjës;llotat, urinalet;burime, burime çokollate;pads, jastekë dhe batanije të ndezura me 

elektricitet, jo për qëllime mjekësore;shishe të ujit të pastër;veshje elektrike të 

ndezur;pajisje elektrike për të bërë kos, makina për prodhimin e bukës, makina për kafe, 

makina për prodhimin e akullit;makina dhe aparatura.   

19   Materiale jo metalike, për ndërtim dhe ndërtim;tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim;asfalt, katran, katran dhe bitum;ndërtesa të transportueshme, jo prej 

metali;monumente jo metalike. 

materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim, 

pyje të përpunuara për përdorim në ndërtim, për shembull, trarëve, dërrasa, panele;dërrasa 

të drurit;xhami për ndërtim, për shembull, pllaka xhami, xhami izolues për ndërtim, xhami 
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për siguri;granula prej qelqi për shënjimin e rrugëve;granit, mermer, zhavor;terra-cotta për 

përdorim si material ndërtimi;mbingarkesë, jo prej metali, duke përfshirë qelizat 

fotovoltaike;gurëthyes dhe varre, jo prej metali;statimet, bustet dhe veprat e artit prej guri, 

betoni ose mermeri;kuti letrash të muratuara;geotextiles;mbulesa që janë materiale për 

ndërtim;skela jo prej metali;ndërtesa apo struktura të transportueshme, jo prej metali, për 

shembull, akvariumi, aviaries, shtylla flamujsh, oborre, pishina.   

20   Mobilje, pasqyra, korniza fotografike;kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport;kockave të palajmëruar ose gjysmë të punuar, bri, balenë ose nënë e 

perla;predha;Meerschaum;verdhë verdhë. 

mobilje dhe pjesë të tyre, si dhe mallra të caktuara prej druri, tape, kallami, thurje, bri, 

kocka, fildish, balenë, shell, qelibar, nënë-perla, meerschaum dhe zëvendësues për të gjitha 

këto materiale, apo plastike. 

mobilje metalike, mobilje për kampe, raft armë, stenda për gazeta; 

dritare dhe hije të pa dritareve; 

çelizat, për shembull, dyshekët, bazat e shtratit, jastëkët; 

shikimi i syzeve, orendi dhe tualeti; 

pllaka regjistrimi, jo prej metali; 

sende të vogla të pajisjeve jo metalike, për shembull, bulonave, vida, dowels, casters 

mobilje, collars për fiksim tuba; 

kuti letre, jo prej metali apo murateri.   

21   Pajisjet shtëpiake dhe enë kuzhine dhe kontejnerët;enë gatimi dhe sendesh, përveç 

forksit, thikat dhe lugët;krehërat dhe spongat;brushat, me përjashtim të brushave;materialet 

e furçave;artikuj për qëllime pastrimi;xhami i papunuar ose gjysëm i punuar, përveç xhamit 

të ndërtimit;qelqe, porcelani dhe enë prej argjile. 

vegla veglash dhe aparate për përdorim shtëpiak dhe kuzhinë, si dhe vegla kozmetike dhe 

tualeti, qelqe dhe mallra të caktuara të bëra prej porcelani, qeramike, enë prej argjile, 

terakota ose xhami. 

për shembull, fluturojnë fluturues, rroba-kunjat, lugët për përzierjen, lugët e korrikut, si dhe 

veglat shërbyese, për shembull, kunjat e sheqerit, mbajtëset e akullit, servantët e piesave 

dhe servilët;për shembull, enë kuzhine dhe kontejnerë gatimi, për shembull, vazo, shishe, 

bankela derrkucësh, pails, shakers koktej, tenxhere gatim dhe pans, dhe kettles jo-elektrike 

dhe cookers presion;aparate të vogla kuzhine me dorë për gërmimin, bluarjen, shtypjen ose 

shtypjen, për shembull, shtynat e hudhrave, arratisjet, pesticidet dhe llaçët;stendat e verës 

dhe qëndrimet e dekanit;enë kozmetike dhe tualeti, për shembull, krehërat elektrike dhe jo 

elektrike dhe furrat e dhëmbëve, pëlhkin e dhëmbëve, ndarësit e gishtërinjëve të 

shkumëzuar për përdorim në pedikyr, puffs pluhur, rastet e pajisur me kotësi;artikujt e 

stërvitjes, për shembull, dorashka për kopshtarinë, kuti për dritare, kanaçe për ujitje dhe 

hundë për ujitje të çorape;indiferent aquaria, terrariumet dhe vivariums.   

37   Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit, 

shërbimet e kryera nga kontraktorët ose nënkontraktorët në ndërtimin ose bërjen e 

ndërtesave të përhershme, si dhe shërbimet e kryera nga personat ose organizatat e 

angazhuara në restaurimin e objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose në ruajtjen e tyre pa 

ndryshuar pronat e tyre fizike ose kimike. 

shërbime që kanë të bëjnë me ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave ose linjave të 

transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara në fushën e ndërtimit, siç 

janë ato të piktorëve, hidraulikeve, instaluesve të ngrohjes ose mbuluesve; 
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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, dmth., shërbimet që marrin përsipër të vënë ndonjë objekt në 

gjendje të mirë pas veshin, dëmtimin, 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, mobiljeve, 

instrumenteve, mjeteve, etj; 

shërbime të mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar 

cilëndo nga vetitë e tij   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me 

to;analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale;projektimin dhe zhvillimin e 

pajisjeve dhe programeve kompjuterike. 

përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga personat, individualisht ose kolektivisht, në 

lidhje me aspektet teorike dhe praktike të fushave komplekse të aktiviteteve;këto shërbime 

ofrohen nga anëtarët e profesioneve si kimistë, fizikantë, inxhinierë, programues 

kompjuteri etj. 

- shërbimet e inxhinierëve dhe shkencëtarëve të cilët ndërmarrin vlerësime, vlerësime, 

hulumtime dhe raporte në fushat shkencore dhe teknologjike (përfshirë konsulencën 

teknologjike);-Kompjuteri dhe shërbimet teknologjike për sigurimin e të dhënave 

kompjuterike dhe informacionit personal dhe financiar dhe për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar në të dhëna dhe informacione;- shërbime hulumtuese shkencore për qëllime 

mjekësore.   

 

 

 

(111)  26758 

(151)  20/10/2020 

(181)  03/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/840 

(300)  302019000026884  16/04/2019  IT 

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

10156 TORINO - ITALY, 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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(111)  26753 

(151)  20/10/2020 

(181)  03/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/841 

(300)  302019000026186  12/04/2019  IT 

(732)  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   

 

 

 

(111)  26754 

(151)  20/10/2020 

(181)  03/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/842 

(300)  302019000026876  16/04/2019  IT 

(732)  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   

 

 

 

(111)  27379 

(151)  22/03/2021 

(181)  04/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/861 

(540)  TWIN COOLING PLUS 
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(732)  Samsung Electronics Co., Ltd. 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, KR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 
 

 

(511) 11   Frigorifera elektrik; vitrin për ftohje ose ngrirje; radiator, elektrik; ngrirëse; 

pajisje kondicioner; aparat i ftohjes me avull; enë për ngrohje; ftohësit statik për përdorim 

shtëpiak; krijues akulli për përdorim shtëpiak; pastrues të ujit; sterilizues të cilët nuk janë 

për qëllime medicinale   

 

 

 

(111)  27125 

(151)  03/12/2020 

(181)  04/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/862 

(300)  18062927  10/05/2019  EU 

(732)  PASTIFICIO RANA S.p.A. Via 

Pacinotti 25 SAN GIOVANNI LUPATOTO 

(Verona), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29     “Patate-me bazë copa buke, patate-me bazë të mezeve te lehta (gnocchi); 

ushime të pregaditura me përmbajtje kryesisht të mishit dhe peshkut; ushqime të 

pregaditura me përmbajtje kryesisht të perimeve; djath me salcë; përzierje për përgaditjen e 

supave; pjata të shpejta me perime-të ngrira; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të 

mishit; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të peshkut; produkte me mish të ngrirë; 

Produkte peshku të ngrira; Supa të para-pregaditura; Supë; Perime, të konservuara; Perime, 

të ziera; Krem [produkte qumshti]; Djath; Përgatesa për supë perimesh; Lëngje perimesh 

për zierje; Produkte qumshti; Përbërëse për përgaditjen e supave; Pure domatesh; Lëng 

domatesh për zierje; Pasta domatesh; Domate të konzervuara.”    

30   “Pasta;Pasta me mbushje;Pasta të freskëta;pasta të paketuara;Brumë sfoliat;Pasta të 

thata;Pasta me kokërr;pasta të ngrira thellë;Brumë buke;Brumë pice;Brumë i rrahur për 

torta;Pasta me mbushje;Ushqim i përgaditur-me bazë pastash;ushqime të përgaditura-me 

bazë orizi;Salcë pastash;Pjata të gatshme me përmbajte pastash;Mbushje me bazë perimesh 

për pasta;Makarona me djath;Ushqim I ngrirë me përmbajtje kryesisht të pastave;Meze të 

lehta (gnocchi);Copa të vogla me peshk;Meze e lehtë me bazë 

mielli;Tortelini;Mbushje;Ravioli;Torteloni;Kapeleti;Leng mishi;Salcë pastash;Përbërës për 

përgaditjen e salcave;Miell dhe përgadesa të bëra nga drithërat;Gjëra të pjekura;Salca për 

oriz;Salca të gatshme;Erëza [melmesa];Salca [melmesa];Salcë për sallatë;Salcë 

domatesh;Llazanja;Brum I ngrirë;Pasta ta ngrira me mbushje mishi dhe perimesh;Dreka të 
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paketuara me oriz, me mish të shtuar, peshk apo perime;Pasta me përmbajtje të perimeve 

dhe peshkut;Pite me përmbajtje peshku;Tarta të kriposura;tarta;Pica;Pica te freskëta;Baza 

picash;Kore picash;Bolllgur;Bollgur i përpunuar;Përgadesa aromatike për 

ushqim;Melmesa;Palpeta;Ferment për pasta;Makarona;Sallad makaronash;Makarona të 

paketuar që përgaditen shpejt (Noodles);Sphpageta;Vermiceli [nudles];Pite me 

mish;Oriz;Salcë domatesh;Bukë;Brum buke;Pulë me rrepë për përdorim në kuzhinë.”   

 

 

 

(111)  26976 

(151)  10/11/2020 

(181)  04/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/863 

(732)  KIOXIA Corporation 1-21, Shibaura 

3-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

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

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

 
 

(540)  KIOXIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina gërryese të pllakave të gjysmëpërquesve, makina për prerjen e pllakave të 

gjysëm përquesve; makina për transportin e pllakave të gjysmëpërquesve; makina dhe 

sisteme për prodhimin e gjysmëpërquesve   

9   Makina dhe instrumente analizimi; makina dhe instrumente matëse ose testimi; matëse 

dhe tester elektrik ose magnetik; makina dhe aparate telekomunikuese; SD kartela 

memoruese; adapter te rrjetave kompjuterike, swiqera të rrjetave kompjuterike; haba të 

rrjetave kompjuterike, rutera të rrjetave kompjuterike, IC chipa(qipa të qarqeve të 

integruara); kartela memorike me qarqe të integruara; NAND flesh memorije; paisje 

NAND memorike për memorim; NAND flesh kontroller memorik, NAND memorje; 

memorje NVM(memorje e cila nuk humbet permbajtjen edhe pas qkyqjes); paisje NVM 

memorike; USB flesh memorje; kartrigje memorike ne forme te ngurtë; flesh memorje; 

kartela të flesh memorjes; kartela memorike; shtëpiza për kartela memorike; 

gjysmëpërques; memorje nga gjysmëpërquesit, paisje memorike nga gjysmëpërquesit; 

medijume kompjuterike për ruajtjen e të dhënave; paisje për ruajtjen e të dhënave; procesor 

të të dhënave; paisje kompjuterike memorike; paisje periferike kompjuterike; SSD disqe; 

qarqe te integruara; plakka të stampuara; hardver kompjuterik; paisje për percjelljen e 

informatav biologjike( të cil;at nuk perfshihen ne klasen 10); programi kompjuterik i cili 

munde te mirret nga interneti; programe kompjuterike; makina elektronike, aparate dhe 

pjesë për to; kartela memorike multimediale dhe mediume tjerame të dhëna të regjistruara; 

publikime elektronike   

35   Shërbime të shitjes me pakicë ose sherbime te shitjes me shumicë për makineritë dhe 

aparatet elektrike, ofrimi i informatav ne lidhje me shitjet komerciale   

41   Sigurimi i botimev elektronike, dhënja me qira e mediume memorike me të dhëna të 

regjistruara   

42   Projektimi i qarqeve të integruara; projektimi i softverit kompjuterik, programim 

kompjuterik, ose mirëmbajtje e softverit kompjuterik; këshilla teknike ne lidhje me 

kompjuterët, automobilët dhe makinerit industriale; sigurimi i softverit online pe mundësi 

shkarkimi; cloud computing; sigurimi i programeve kompjuterike për rrjetat e të dhënave   
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(111)  27470 

(151)  31/03/2021 

(181)  05/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/864 

(591)  Kafe, kafe e ndriteshme, e verdhë, e 

gjelbër, e gjelbër e ndriteshme 

(732)  "Prizren Commerce Group" SH.P.K    

Lubizhdë p.n. Prizren, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30     Kakao, çokollatë, ëmbëlsira dhe pasta, vafer, biskota, biskota me mbushje prej 

çokollate, biskotave të mbështjella me çokollatë aromatike, biskota të aromatizuara me 

fruta të terura, biskota me arra dhe bajame, biskota me mjaltë,  biskota me krip, biskota 

çaji, biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele, bonbone   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; shërbimet e importit 

dhe eksportit, shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë të artikujëve të çokollatës, 

ëmbëlsirave dhe pastave, biskotave, biskotave me mbushje prej çokollate, biskotave të 

mbështjella me çokollatë aromatike, biskotave të aromatizuara me fruta të terura, biskota 

me arra dhe bajame, biskotave  me mjaltë,  biskota me krip, biskota çaji, biskotave me 

gjalp, kek, ëmbëlsirave me përbërje karamele, bonboneve   

 

 

 

(111)  27465 

(151)  31/03/2021 

(181)  05/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/865 

(591)  Kafe 

(732)  "Prizren Commerce Group" SH.P.K    

Lubizhdë p.n. Prizren, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30     Kakao, çokollatë, ëmbëlsira dhe pasta, vafer, biskota, biskota me mbushje prej 

çokollate, biskotave të mbështjella me çokollatë aromatike, biskota të aromatizuara me 

fruta të terura, biskota me arra dhe bajame, biskota me mjaltë,  biskota me krip, biskota 

çaji, biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele, bonbone   

35    Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; shërbimet e 

importit dhe eksportit;  shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë të artikujëve të 
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çokollatës, ëmbëlsirave dhe pastave, biskotave, biskotave me mbushje prej çokollate, 

biskotave të mbështjella me çokollatë aromatike, biskotave të aromatizuara me fruta të 

terura, biskota me arra dhe bajame, biskotave  me mjaltë,  biskota me krip, biskota çaji, 

biskotave me gjalp, kek, ëmbëlsirave me përbërje karamele, bonboneve   

 

 

 

(111)  27448 

(151)  31/03/2021 

(181)  05/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/866 

(591)  Kafe, kafe e ndriteshme, e verdhë, e 

gjelbër, e gjelbër e  ndriteshme, e bardhë 

(732)  "Prizren Commerce Group" SH.P.K    

Lubizhdë p.n. Prizren, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kakao, çokollatë, ëmbëlsira dhe pasta, vafer, biskota, biskota me mbushje prej 

çokollate, biskotave të mbështjella me çokollatë aromatike, biskota të aromatizuara me 

fruta të terura, biskota me arra dhe bajame, biskota me mjaltë,  biskota me krip, biskota 

çaji, biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele, bonbone   

35   Reklamat;menaxhim biznesi;administrim biznesi;shërbime zyre;shërbimet e importit 

dhe eksportit;shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë të artikujëve të çokollatës, 

ëmbëlsirave dhe pastave, biskotave, biskotave me mbushje prej çokollate, biskotave të 

mbështjella me çokollatë aromatike, biskotave të aromatizuara me fruta të terura, biskota 

me arra dhe bajame, biskotave  me mjaltë,  biskota me krip, biskota çaji, biskotave me 

gjalp, kek, ëmbëlsirave me përbërje karamele, bonboneve   

 

 

 

(111)  27392 

(151)  23/03/2021 

(181)  05/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/867 

(591)  Kafe dhe e bardhë 

 (732)  "Prizren Commerce Group" SH.P.K    

Lubizhdë p.n. Prizren, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kakao, çokollatë, ëmbëlsira dhe pasta, vafer, biskota, biskota me mbushje prej 

çokollate, biskotave të mbështjella me çokollatë aromatike, biskota të aromatizuara me 
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fruta të terura, biskota me arra dhe bajame, biskota me mjaltë,  biskota me krip, biskota 

çaji, biskota me gjalp, kek,ëmbëlsira me përbërje karamele, bonbone   

35   Reklamat;menaxhim biznesi;administrim biznesi;shërbime zyre;shërbimet e importit 

dhe eksportit;shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë të artikujëve të çokollatës, 

ëmbëlsirave dhe pastave, biskotave, biskotave me mbushje prej çokollate, biskotave të 

mbështjella me çokollatë aromatike, biskotave të aromatizuara me fruta të terura, biskota 

me arra dhe bajame, biskotave  me mjaltë,  biskota me krip, biskota çaji, biskotave me 

gjalp, kek, ëmbëlsirave me përbërje karamele, bonboneve   

 

 

 

(111)  27101 

(151)  02/12/2020 

(181)  05/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/868 

(591)  E verdhë, e kuqe  

(732)  N.P.T  “DIELLI” Rr. Fan Noli, nr.15 

Mitrovicë, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
 

     

 
 

 

(511) 3   Pëparate zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne lavanderi; preparate 

pastrimi, lustrimi, gërryerje dhe abrazive; Artikuj tualeti; preparate për pastrimi i trupit dhe  

për kujdesin e bukurisë; preparatet e flokëve; preparate dushi; preparate për kujdesin e 

lëkurës; preparatet e pastrimit dhe aromatizuesve; shapon; kozmetikë; xhel dushi; ngjyra 

kozmetike; sapun i duarve; sapun; sapun në gjendje të lëngët; llak i flokëve; kozmetik për 

përdorim në flokë ; peceta  të mbushura me detergjent për pastrim; faculeta  të mbushura 

me pastrues të lëkurës; faculeta të mbushura me losion kozmetike, facoleta kozmetike të 

lagura më lëngë, salveta të lagura   

29   Fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto, vezë, 

qumësht dhe produkte qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna, Frutat dhe perime  

konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara, prodhime me bazë prej patates, përkatësisht 

pire prej patateve, djathë, gjalpë, reçelra, reçelra frutash, supë dhe preparatet për bërjen e 

supës, Vajra ushqimore, Vaj ulliri për ushqim, vaj luledielli për ushqim, vaj misri, Vaj 

palme për ushqim, vaj susami, arra, të përpunuara; fara, të përpunuara; fara luledielli, të 

përpunuara, kikirikë, të përpunuar   

30    Kafe, çaj, sheqer, oriz, pasta, kafe, miell, miell dhe produkte e miellit, prodhime nga 

drithrat; prodhime nga misri; të gjitha llojet e grisinave të ëmbla dhe të njelmta bukë, 

brumëra, akuj ushqimorë,akullore, makarona, misër, i bluar, mjaltë, kripë, mustardë, uthull, 

salca, produkte brumi, ëmbëlsira, torta produkte pasticerie, torta, biskota, biskota të ëmbla, 

biskota të kripura, kek, pite, vafer, çokollatë, ushqime të miellzuara   

32    Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; pije prej perimeve dhe lëngjeve të 

perimeve; shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ekstrakte frutash jo- 

alkoolike; preparate për bërjen e pijeve të gazuara; ujë mineral dhe i gazuar, ujë me 
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aromatizues frutash   

35    Shitje me shumicë dhe pakicë  e artikujve të  tualetit, kozmetikes, pecetave  të 

mbushura me detergjent për pastrim; faculeta  të mbushura me pastrues të lëkurës,faculeta 

të mbushura me losion kozmetike, fruta dhe perime të konservuara, vajrave ushqimore, 

Fara, të përpunuara, fara luledielli, të përpunuara, kikirikë, të përpunuar.  kafe, çaj, sheqer, 

oriz, pasta, kafe, miell, miell dhe produkte e miellit,  prodhime nga drithrat; prodhime nga 

misri; të gjitha llojet e grisinave të ëmbla dhe të njelmta pijeve jo alkoolike, ujit mineral 

dhe të gazuar   

 

 

 

(111)  27396 

(151)  29/03/2021 

(181)  05/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/869 

(732)  Polar Music International AB  

Banérgatan 16, Stockholm 114 83, SE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  ABBA 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Audio shirita, disqe dhe kaseta te para-regjistruar, disqe dhe kaseta, video shirita, 

disqe dhe kaseta, shirita dhe disqe audio digjitale dhe audio video, CD-të, DVD-të, disqe 

laser dhe shënime fonografike që përmbajnë muzikë dhe argëtim; regjistrimet teatrore dhe 

muzikore me zë dhe video; softuer për lojëra të realitetit virtual; tonet e ziles shkarkohen, 

muzikë, skedarët mp3 që përmbajnë muzikë dhe argëtim, grafika, imazhe në fushën e 

muzikës dhe argëtimit të lidhur me muzikën, video në fushën e muzikës dhe argëtimit dhe 

argëtimit të lidhur me muzikën dhe videot për pajisjet e komunikimit pa tel; muzikë të 

shkarkueshme, skedarë mp3 që përfshijnë argëtim muzikor dhe argëtimit të lidhur me 

muzikën, grafikë, imazhe në fushën e muzikës dhe argëtimit të lidhur me muzikën, video në 

fushën e muzikës dhe argëtimit të lidhur me muzikën dhe lojërat kompjuterike; softuerë për 

lojë kompjuterike, shirita, kokë gramafoni dhe kaseta; softuerë për video lojëra, shirita, 

kokë gramafoni dhe kaseta; disqe gramafoni që janë pjesë dhe aksesor  e pajisjes për te 

luajtur regjistrime; jastëk  të miut; publikime elektronike të shkarkueshme në fushën e 

librave, broshurave, muzikë e shtypur, revistave, revistave periodike, doracakëve, 

broshurave, fletëpalosjeve, pamfleteve dhe gazetave, të gjitha në fushën e muzikës dhe 

argëtimit të lidhur me muzikën; aplikacione mobile të shkarkueshme për përdorim në lidhje 

me qasjen, shfaqjen, shpërndarjen, shkarkimin, luajtjen, marrjen, transmetimin dhe 

transmetimin e muzikës dhe argëtimit të lidhur me muzikën   

16   Libra dhe revista të shtypura në fushat e muzikës, argëtimit, artit dhe kulturës; muzikë 

ne fletë të shtypura; librat e adresave; librat e caktimit të takimeve; kalendarë; kartela 

përshëndetëse; kartelat postare; mbajtëset e lapsave dhe stilo lapsave; mprehëset e lapsit; 

stilolapsa; lapsa; libra me datë; afishe ne parakolp; afishe; flete shënim; ngjitëse; pulla 

gome; bartjet e përkohshme të tatuazheve; postera; kapakë e shisheve të qumështit të 

përdorura për tregtim; kartela tregtare; kapëse të parave; letër shkrimi   

18   Produkte prej lëkure, ne veçanti, kuleta, çanta mbathje, valixhe, mbajtëse të kredit 

kartelës, kuti për bartje, valixhet, kuletat e monedhave, çantat e veshjeve për udhëtime, 
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çantat e palestrës, çantat e shpinës, çantat e librave, çanta te belit; portofolat dhe kuleta e 

tipit te valixhes; kuletat; çanta mbathje; mbajtëset e kredit kartelës; kutitë për bartje; 

valixhe; kuleta për monedha; çanta për veshje për udhëtime; çanta për palestër; çanta 

shpine; çanta librash; çanta te belit; portofolat e tipit valixhe; kuletat; çadra; qafore dhe 

veshje për kafshët shtëpiake; çanta pre makijazh; çantat për makijazh te shitura te zbrazëta   

25   Veshje, ne veçanti, rroba banjo, bluza, kostume të trupit, palltot-veshjet, kominoshet, 

fustanet-veshjet, fustane te gjata, kostume për halloween, çorape te gjata trikotazhi, 

xhaketa, pullover, çorapë te gjata deri ne bel, dorashka, dorëza, këmishë nate, uniforma, 

pizhame, pantallona, veshje banjo pas dushit, shalle, këmisha, pantallona të shkurtra, funde, 

çorape, rripa per mbajtjen e pantallonave qe varen ne krah, trenerka djerse, pantallona 

djerse, këmishë djerse, xhemperë, veshje noti, maica te brendshme pa mëngë, kravata, 

çorape te mbërthyera për këmbëve, veshje e sipërme, maica, veshje te brendshme, 

xhamadan, rripë dore; këpucë; kapela, në veçanti, shami për kokë, kapuçat, veshore, kapelat 

dhe streha e kasketës; rripat; veshje intime e sipërme për femra; veshje e brendshme nate 

për femra; kalatë, përparëse e gjate qe shtrëngohet ne bel; përparëse për qafë; tuta; veshje 

për foshnje; dhe kominoshe   

35   Shërbimet e shpërndarjes në fushën e regjistrimeve muzikore zanore dhe regjistrimeve 

video; shërbimet reklamuese dhe promovuese dhe shërbimet e ndërlidhura këshilluese; 

shërbimet reklamuese dhe publicitare; shërbime shoqërimi, ne veçanti, promovimin e 

interesave të muzikantëve, këngëtarëve, kompozitorëve, interpretuesve muzikorë dhe 

artistëve; porosia online kompjuterike që përfshin mallin e përgjithshëm të konsumit dhe 

mallrat e përgjithshme të konsumit; shërbime kompjuterike për porosi online në fushën e 

muzikës; shërbime të kompjuterizuara online të shitjes me pakicë në fushën e muzikës; 

shërbime kompjuterike të porositjes së dhuratave online të cilat përputhen me kërkesat e 

dhuruesit te dhuratës dhe nevojave dhe dëshirave te pranuesit te dhuratës; kryerja e një 

ekspozite te programi te shitjes online, në fushën e muzikës, koncerteve muzikore dhe 

videove; shërbime të katalogut me porosi qe përmbajnë CD-të, kaseta, DVD-të, veshje dhe 

mallra të përgjithshme; shërbime të dyqaneve me pakicë online që përmbajnë muzikë të 

para-regjistruar të shkarkueshme dhe përmbajtje audio-vizuale, veshje dhe mallra të 

përgjithshme; organizimi i promovimeve duke përdorur mediat audio-vizuale; përgatitja e 

ekraneve audio-vizuale për reklamim muzikor; përgatitja e prezantimeve audio vizuale për 

përdorim në reklama; organizimin dhe realizimin e ekspozitave tregtare në fushën e 

muzikës dhe argëtimit; rregullimin dhe zhvillimin e panaireve dhe ekspozitave për qëllime 

biznesi dhe reklamimi; promovimi dhe kryerja e shfaqjeve tregtare në fushën e muzikës; 

promovimi i koncerteve të të tjerëve; promovimi i të mirave dhe shërbimeve të të tjerëve 

duke organizuar sponsorët për të lidhur produktet dhe shërbimet e tyre me koncerte dhe 

ngjarje muzikore; promovimi i të mirave të të tjerëve duke përgatitur dhe vendosur 

reklamat në një revistë elektronike të qasur përmes një rrjeti kompjuterik global; sigurimi i 

informacionit të produkteve të konsumatorit për mallrat dhe shërbimet e të tjerëve 

nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; shërbimet e dyqanit me pakicë në dispozicion 

përmes komunikimeve kompjuterike dhe televizive interaktive që përmbajnë CD, kaseta, 

DVD, videokaseta dhe mallra të licencuara; abonim në libra, rishikime, gazeta apo libra 

komik   

41   Prodhimi i programeve televizive dhe radio; shpërndarja e programeve televizive dhe 

radio për të tjerët; prodhimi dhe botimi i muzikës; ofrimi i argëtimit online, në veçanti, 

ofrimi i regjistrimeve të zërit dhe videove jo të shkarkueshme në fushën e muzikës dhe 
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argëtimit të lidhur me muzikën; shërbime zbavitëse, në veçanti, ofrimi i incizimeve 

muzikore dhe video incizimeve të paracaktuara jo-shkarkueshme në internet nëpërmjet një 

rrjeti kompjuterik global; klube të tifozëve; zhvillimin dhe shpërndarjen e materialeve 

edukative të të tjerëve në fushën e muzikës dhe argëtimit; prodhimi dhe shpërndarja e 

radio-argëtimit; regjistrimi audio dhe zëri dhe prodhimi; prodhimi i regjistrimeve; prodhimi 

i filmit dhe videove; prodhimi i filmave me fotografi lëvizëse; shpërndarja e filmave me 

fotografi lëvizëse; bashkimi i programit televiziv; argëtim në natyrë me programet 

televizive qe vazhdojnë në fushën e muzikës dhe argëtimit; argëtim, në veçanti, një shfaqje 

e vazhdueshme muzikore dhe argëtuese e shpërndarë në televizion, satelit, audio dhe video 

media; botimi i librave dhe revistave; argëtim në natyrën me programet radio në 

vazhdimësi në fushën e muzikës; argëtim në natyrë me koncerte drejtpërdrejtë dhe 

shfaqjeve nga artistë dhe grupe muzikore; shërbimet argëtuese, në veçanti paraqitjet 

personale të grupeve muzikore, artistëve muzikorë dhe të famshëm; shërbime argëtuese në 

natyrën e shfaqjeve të drejtpërdrejta të bëra nga artistët muzikorë përmes mediumeve të 

televizionit, radios dhe regjistrimeve audio dhe video; shërbime zbavitëse, në veçanti, 

shfaqje nga artistë muzikor të paraqitur në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe të regjistruar për 

shpërndarje në të ardhmen; shërbime arsimore dhe argëtuese, përkatësisht prodhimi dhe 

prezantimi i shfaqjeve televizive, ngjarjeve sportive, shfaqjeve të modës, shfaqjeve të 

lojërave, shfaqjeve muzikore, shfaqjeve të çmimeve dhe shfaqjeve komedi para audiencave 

të gjalla të cilat të gjitha transmetohen në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të regjistruar për 

transmetim të mëvonshëm; shërbime argëtuese, në veçanti, sigurimi i një uebfaqeje që 

paraqet shfaqje muzikore që nuk mund të shkarkohen, video muzikore, klipa filmash të 

lidhura, fotografi dhe materiale të tjera multimediale që përfshijnë muzikën dhe argëtimin; 

shërbime argëtuese, në veçanti, ofrimin e rishikimeve online të muzikës, artistëve muzikorë 

dhe videove muzikore; shërbime zbavitëse, në veçanti, sigurimin e muzikës së paracaktuar 

jo të shkarkueshme, informacionit në fushën e muzikës, dhe komenteve dhe artikujve rreth 

muzikës, të gjitha online nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; shërbime argëtuese, në 

veçanti, paraqitjet e drejtpërdrejta, televizive dhe filmat nga një artist argëtues; zhvillimi i 

ekspozitave argëtuese në natyrën e festivaleve muzikore; shërbime argëtuese, gjegjësisht 

kryerjen e ekspozitave në fushën e muzikës dhe artit; organizimi i ekspozitave për qëllime 

argëtimi me muzikë dhe arte; botimi i revistave të internetit   

 

 

 

(111)  27057 

(151)  17/11/2020 

(181)  05/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/873 

(591)  E kaltërt, Ngjyrë kremi 

(732)  TRIOSSGROUP SH.P.K  “Dëshmorët 

e Kombit”, numër 6, KS 

(740)  Fatos Zeqiri Rr. Fehmi Agani 79/8, 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29   Produkte ushqimore me prejardhje të kafshëve si dhe perime dhe produkte tjera 

agrokulturore të cilat janë të destinuara për konsumim   

43   Shërbime të ofruara nga personat ose grupe qëllimi i të cilave është përgatitja e 

ushqimit dhe pijeve për konsumim dhe shërbime të ofruara për hosteilizim dhe qëndrim në 

hotel, shtëpi ose shërbime tjera të qëndrimit të përkohshëm   

 

 

 

(111)  27056 

(151)  17/11/2020 

(181)  05/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/874 

(591)  E kaltërt, Ngjyrë kremi 

(732)  TRIOSSGROUP SH.P.K  “Dëshmorët 

e Kombit”, numër 6, KS 

(740)  Fatos Zeqiri Rr. Fehmi Agani 79/8, 

Prishtinë 

 
 

(540)   
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucve dhe akcesorve për kokë për njerëz   

 

 

 

(111)  27149 

(151)  15/02/2021 

(181)  05/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/876 

(526)  SKY LINE 

(732)  Shpend Morina Rr. Bajram Kelmendi, 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  SKY LINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makinat, mjetet e makinës, mjetet e operuara me energji elektrike;motorët dhe 

motorët, përveq automjeteve tokësore;komponentët e bashkimit të makinës dhe të 

transmetimit, me përjashtim të automjeteve tokësore;vegla bujqësore, përveq mjete dore të 

përdorura me dorë;inkubatorët për vezë;makina automatike shitëse   

38   Telekomunikacionit   

39   Transportit; paketimin dhe magazinimin e mallrave; aranzhimet e udhëtimit   
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(111)  27121 

(151)  03/12/2020 

(181)  05/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/877 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 1    “Kemikale të përdorura në industry, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; Substanca kimike për konzervimin e gjërave ushqimore; Materiale 

për rritje, fertilizator dhe kemikale për përdorim në bujqësi, pylltari dhe kopshtari; 

Kemikale për përdorim në akuakltur; preparate kemikale për trajtimin e farave; substance 

kemikale, material kemikale dhe preparate kemikale, dhe elemente natural; preparate për 

rregullimin e rritjes së bimëve.”   

3   “Preparate për zbardhim dhe substance të tjera për përodrim lavanderie; preparate për 

pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapun jo-medicinal; parfumeri, vajëra esencialë, 

kozmetikë jo-medicinale, llosione flokësh jo-medicinal; pasta për dhëmbë jo-medicinal.”   

5   “Preparate medicinale; preparate veterinarike; preparate farmaceutike; mjete për shërim 

farmacuetike dhe natyrale; shtojca dietale dhe preparate dietale; shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë; ushqim dietal dhe substance të përshtatura për përdorim medicinal dhe 

veterinarik, ushqim për beba; preparate sanitaredhe artikuj; dezinfektues dhe antiseptic; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide; herbicide; sapun dhe detegjent medicinal 

dhe të sanitarizuar; fasha medicinale për lidhje, mbulim dhe aplikim; preprate dhe artikuj 

për kontrollimin e instekteve të dëmshme; leukoplaste, material për fashim; material për 

mbushje të dhëmbit, dyll dental.”   

9   “Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhguese, fotografile, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, vëzhguese (supervizuese), shpëtim jetësh dhe 

eduktive; mbetje të regjistruara; bartësit e të dhënave magnetike; disqe regjistrimi; softuer; 

softuer kompjuterik; aplikacion softueri; informata teknologjike dhe audio-vizuale, pajisje 

multimediale dhe fotografike; aparate për regjistrim, transmetim apo riprodukim të zërit 

apo imazheve; pajisje optike, përforsues dhe korrektues; hulumtime shkencore dhe aparate 

laboratorike, aparate educative dhe simulator; pajisje për procesimin e të dhënave; 

kompjuter; reactor kemikal.”   

10    “Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinare; aparate dhe 

instrumente medicinale dhe veterinarike; proteza dhe transplatime artificiale; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; ndihmë ortopedike dhe lëvizshmërie; pajisje 

terapeutike dhe ndihmëse për të paaftët; pajisje për terapi fizikale; aparate masazhe; 

aparate, pajisje dhe artikuj për ushqimin e foshnjeve.”   
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31    “Produkte bujqësore, akuakulturore, kopshtarie dhe pylltarie të papërpunuara dhe të pa 

procesuara; drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të paprocesuara; fruta de perime të 

freskëta, bimë të freskëta; bimë natyrale dhe lule; kokërra, bimë dhe fara për mbjellje; gjëra 

ushqimore dhe pije për kafshë; fara bujqësore dhe akuakulturore, kopshtarie dhe produkte 

pylltarie; gjëra ushqimore dhe foragjere për kafshë; foragjere; gjëra ushqimore për kafshë.”   

35    “Shërbimet e reklamimit, marketingut dhe konsulencë promovuese, këshilluese dhe 

asistuese; administrim biznesi; menaxhim biznesi; këshilla biznesi; konsulencë biznesi; 

asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; analizim biznesi, hulumtim dhe 

shërbimet informative; shërbimet e reklamimit dhe promovimin në lidhje me konsulencat; 

ofrimin e vendeve të blerjes on-line për blerësit dhe shitësit e mallërave dhe shërbimeve; 

promovimin e shitjeve për të tjerët; shërbimet e shitjeve më pakicë dhe shumicë në lidhje 

me preparatet medicinale, preparate veterinarike, preparate farmaceutike, mjete 

farmaceutike dhe natyrale, shtojca dietale dhe preparate  dietale, shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë, ushqim dietal dhe substance të përshtatura për përdorim medicinal dhe 

veterinarie, ushqim për foshnja; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me 

preparate sanitare dhe artikuj, dezinfektues dhe antiseptik, preparate për shkatërrimin e 

parazitëve, fungicide, herbicide, medicinale dhe sapun të sanitarizuar dhe detergjent, mjete 

për fashim, mbulim dhe aplikim, preparate dhe artikuj për kontrollimin e instekteve të 

dëmshme, leukoplaste, materiale për fashim, material për mbushje të dhëmbit, dyll dental.”   

41    “Edukimin; ofrimin e trajnimeve; zbavitjes; aktivitete sportive dhe kulturore; 

publikimet dhe raportimet; zbavitje, edukim dhe shërbime udhëzuese.”   

42    “Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese dhe dizajnimi në lidhje me të 

njejtat; analizat industrial dhe shërbimet e hulumtimit; dizjanimin dhe zhvillimin e 

harduerit dhe softuerit kompjuterik; shërbimet shkencore dhe teknologjike; shërbimet e 

konsultimeve për Informacionet teknologjike [IT]; zhvillim të softuerit, prograimin dhe 

implementimin; hulumtimet softuerike; dizajnimin, zhvillimin dhe implementimin e 

softuerit.”   

44    “Shërbimet medicinale; shërbimet veterinarike; përkujdesje higjenike dhe bukurie për 

njerëz; përkujdesje ndaj higjienës dhe bukurisë për kafshë; bujqësi, akuakultur, kopshtari 

dhe shërbimet pylltarie; shërbimet e përkujdesit të shëndetit të njerëzve; shërbimet e 

përkujdesit të shëndetit të kafshëve.”   

 

 

 

(111)  27329 

(151)  16/03/2021 

(181)  08/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/881 

(732)  VELLO SH.P.K. Rr. Isa Kastrati 113, 

Prishtinë Kosovë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj Rr. Bedri Berisha, 

Objekti D 1/37 

10000 Prishtinë, Kosovës  
 

 
 

(540)  VELLO 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime reklamimi në veçanti, agjenci reklamash, shërbime telemarketingu, 
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dhënia me qera e hapësirave reklamuese si dhe e kohës reklamuese në media, reklama në 

radio, në televizion, në natyrë si dhe reklama drejtpërdrejt (online) në rrjete kompjuterike; 

prodhimi i filmave reklamë dhe i programeve për teleshitje; shkrimi teksteve reklamuese; 

prezantimi i mallrve në media me qëllim shitje; projektimi i materialeve për reklama; 

sigurimi i tregut drejtperdrejte (online) për shitës dhe blerës të mallrave dhe shërbimeve; 

asistencë të menaxhimit të biznesit e cila përfshin hetimin e tregut, auditimin e biznesit, 

menaxhimin e biznesit si dhe dhënie e konsulences mbi organizimit dhe menaxhimin e 

biznesit; organizimi i paradave të modës për qëllime promovimi, organizimi i panaireve për 

qëllim reklamimi   

38   Shërbime komunikimi si, transmetim zëri, audio, imazhe vizuale dhe të dhënash me 

ane te rrjeteve të telekomunikacioneve, rrjeteve të komunikimit të fibrave optike, Internet; 

dhënie me qira e pajisjeve të riprodhimit dhe telekomunikimit; sigurimi i kanaleve të 

telekomunikimit për shërbimet e teleshitjeve; transmetimi i videove sipas kërkesës; 

shërbime të video konferencave   

41     Ofrim i trajnimeve, të tilla si trajnime për transferim të njohurive, udhëzime 

profesionale, demonstrim praktik kryesisht në fushën e regjistrimit (filmimit) të ngjarjeve si 

dhe planifikimit dhe organizimit të festave; organizimi i shfaqjeve, ngjarjeve argëtuese, 

paradës së modës për qëllimi argetimi, konkurseve të bukurisë; planifikimi dhe organizimi i 

festave si dasma, fejesa, ditëlindjeve, festimeve familjare; shërbimet e kampit të pushimeve 

si dhe sigurimi i informacionit të shërbimeve te argëtimit; dublim filmash; prezantime 

kinematografike; prodhim i filmit përveç filmave për reklamë; udhëheqje e filmit përveç 

filmave për reklamë; shpërndarje e filmit; mikrofilm; shërbime në studio filmike; 

kompozim muzike si dhe shërbime orkestre; ofrimi i videove drejtpërdrejte (online) që nuk 

mund të shkarkohen; dhënie me qera te pajisjeve kinematografikë, audio, video-kamera si 

dhe regjistruesve të video-kasetave; montimi i video-kasetave të eventeve si dhe redaktimi i 

tyre; studio regjistrimi; fotografi dhe reportazh fotografik; videoregjistrime   

 

 

 

(111)  27330 

(151)  16/03/2021 

(181)  08/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/882 

(591)  E zezë, e gjelbër dhe e verdhë 

(732)  VELLO SH.P.K. Rr. Isa Kastrati 113 

Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj Rr. Bedri Berisha, 

Objekti D 1/37 

Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35     Shërbime reklamimi në veçanti, agjenci reklamash, shërbime 

telemarketingu, dhënia me qera e hapësirave reklamuese si dhe e kohës reklamuese në 

media, reklama në radio, në televizion, në natyrë si dhe reklama drejtpërdrejt (online) në 

rrjete kompjuterike; prodhimi i filmave reklamë dhe i programeve për teleshitje; shkrimi 

teksteve reklamuese; prezantimi i mallrve në media me qëllim shitje; projektimi i 
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materialeve për reklama; sigurimi i tregut drejtperdrejte (online) për shitës dhe blerës të 

mallrave dhe shërbimeve; asistencë të menaxhimit të biznesit e cila përfshin hetimin e 

tregut, auditimin e biznesit, menaxhimin e biznesit si dhe dhënie e konsulences mbi 

organizimit dhe menaxhimin e biznesit; Organizimi i paradave të modës për qëllime 

promovimi, organizimi i panaireve për qëllim reklamimi    

38   Shërbime komunikimi si, transmetim zëri, audio, imazhe vizuale dhe të dhënash me 

ane te rrjeteve të telekomunikacioneve, rrjeteve të komunikimit të fibrave optike, Internet; 

dhënie me qira e pajisjeve të riprodhimit dhe telekomunikimit; sigurimi i kanaleve të 

telekomunikimit për shërbimet e teleshitjeve; transmetimi i videove sipas kërkesës; 

shërbime të video konferencave   

41    Ofrim i trajnimeve, të tilla si trajnime për transferim të njohurive, udhëzime 

profesionale, demonstrim praktik kryesisht në fushën e regjistrimit (filmimit) të ngjarjeve si 

dhe planifikimit dhe organizimit të festave; organizimi i shfaqjeve, ngjarjeve argëtuese, 

paradës së modës për qëllimi argetimi, konkurseve të bukurisë; planifikimi dhe organizimi i 

festave si dasma, fejesa, ditëlindjeve, festimeve familjare; shërbimet e kampit të pushimeve 

si dhe sigurimi i informacionit të shërbimeve te argëtimit; dublim filmash; prezantime 

kinematografike; prodhim i filmit përveç filmave për reklamë; udhëheqje e filmit përveç 

filmave për reklamë; shpërndarje e filmit; mikrofilm; shërbime në studio filmike; 

kompozim muzike si dhe shërbime orkestre; ofrimi i videove drejtpërdrejte (online) që nuk 

mund të shkarkohen; dhënie me qera te pajisjeve kinematografikë, audio, video-kamera si 

dhe regjistruesve të video-kasetave; montimi i video-kasetave të eventeve si dhe redaktimi i 

tyre; studio regjistrimi; fotografi dhe reportazh fotografik; videoregjistrime   

 

 

 

(111)  27352 

(151)  17/03/2021 

(181)  08/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/883 

(732)  ORGACHIM AD Bul. Treti Mart 

No.21, 7000 Ruse, BULGARIA, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  Casa Bella 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojëra, lustra, llaqe, preparate për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drudit; 

ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në form petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë tipografë dhe artistë   

 

 

 

(111)  27120 

(151)  03/12/2020 

(181)  08/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/884 

(591)  Rozë, rozë e errët, e gjelbërt, e gjelbërt 

e errët 

(540)   
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(732)  Velinor AG  c/o Dr. iur. Adrian von 

Segesser Kapellplatz 1, 6004 Luzern,  

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

 
 

 

(511) 5    “Preparate farmaceutike; preparate gastrointestinale; agjent për pastrim 

gastrointestinal; medikamente për trajtimin e sëmundjeve gastrointestinale; produkte 

përgatitëse për zorrë në natyrën e pastrimit të zorrëve.”   

 

 

 

(111)  27119 

(151)  03/12/2020 

(181)  08/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/885 

(732)  Velinor AG c/o Dr.iur.Adrian von 

Segesser Kapellplatz 1, 6004 Luzern, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  PLENVU 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   ''Preparate farmaceutike gastrointestinale; agjent farmaceutik për pastrim 

gastrointensinal; medikamente për trajtimin e sëmundjeve gastrointensinale; produkte 

farmaceutike për pastrimin e zorrëve''   

 

 

 

(111)  27118 

(151)  03/12/2020 

(181)  08/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/886 

(300)  30 2019 103 966  27/03/2019  DE 

(732)  Meguin GmbH & Co. KG 

Mineraloelwerke Rodener Str. 25, 66740 

Saarlouis, Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  MEGUIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   “Kimikate që përdoren në industri; kimikate që përdoren në shkencë; kimikate që 

përdoren në fotografi; kimikate që përdoren në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; rrëshira 
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sintetike, të papërpunuara; plastikë e papërpunuar; preparate për fertilizim; përbërje për 

shuarjen e zjarrit; preparate për saldim; substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; 

substanca për regjje; ngjitës që përdoren në industri; preparate kimike për përdorim në 

industri; në veçanti shtesa kimike dhe fizike për lubrikante që spërkaten, yndyrë 

lubrifikuese; vajra teknike dhe për vaj të motorit; shtesa kimike për lëngje transmetimi dhe 

vajra të kompresorëve; shtesa për karburante, në veçanti karburanteve të benzinit dhe 

karburanteve të naftës; shtesa për radiator për parandalimin e ndryshkut; antifriz për lëngje 

të radiatorëve dhe për lëngje për pastrimin e xhamit të përparmë; antifriz; kimikate të 

mbushura për tavanet e veturave; aktinium; shap; aldehid amoniaku; aldehide; alginate për 

qëllime industriale; alkale; jodide alkaline për qëllime industriale; metale alkaline; kripra të 

metaleve alkaline; alkaloide; alkohol; shap alumini; klorid alumini; jodid alumini; aluminit; 

silikate të aluminit; amoniak; americium; ujë i aciduar për rimbushjen e baterive; 

anhidridet; antinomi; oksid antinomi; alkohol etilik; sodë kaustike për qëllime industriale; 

antioksidantë për përdorim në prodhim; acetate [kimikate]; aceton; acetilen; baza [preparate 

kimike]; benzene; acid benzoik; berkelium; katalizatorë biokimik; bromine për qëllime 

kimike; kimikate për dekarbonizimin e motorëve; preparate kimike për mundësimin e 

lidhjes së metaleve në aliazhe; kimikate, përpos pigmenteve për prodhimin e enamelit; 

preparate kimike për parandalimin e mykut; kimikate për ndriçimin e ngjyrave për qëllime 

industriale; kimikate për sigurimin kundër lagështisë, përpos ngjyrave për ndërtim; 

kimikate për bërjen e tekstilit të papërshkueshëm nga uji; kimikate për bërjen e cementit të 

papërshkueshëm nga uji, përpos ngjyrave; katalizatorë; preparate për kondenzim kimik; 

preparate kriogjenike; kimikate për ripërtëritjen e lëkurës; kimikate për prodhimin e 

ngjyrave; klor; klorate; hidroklorate; kloride; kromate; oksid kromi; kripra kromi; kurium; 

detergjente për përdorim në proceset e prodhimit; estere; fermente për qëllime kimike; 

kripa hekuri; fluor; kauçuk [ngjitës] për qëllime industriale; këmbyes joni [kimikate]; 

kalium; karbonate; karbon; ftohës për motorë të veturave; ngjitës për qëllime industriale; 

zgjidhje kundër-shkumëzuese për bateri; tretës për llak; klorid magnezi; karbonat magnezi; 

metan; eter metili; benzen metili; benzol metili; natrium; neon; nitrate; fenol për qëllime 

industriale; preparate kundër vlimit për ftohës të motorëve; përbërje për riparimin e 

gomave; mastikë për goma; kripra [preparate kimike]; përbërje kimike kundër acidit; acide; 

acide me bazë benzene; acid sulfurik; elemente kimike të zbërthyeshme; acid tungstik; 

ksenon; celulozë; acetat celuloze, i papërpunuar.”   

2    “Preparate kundër ndryshkut; preparatë kundër gërryerjes; preparate mbrojtëse për 

metale; preparate kundër nxierjes për metale; yndyra kundër ndryshkut; vajra kundër 

ndryshkut; ngjyra; llaqe.”   

3    “Rrufull; preparate zbardhuese; preparate lustruese; përbërje shkëlqimi; agjensë për 

largimin e yndyrës; lëndë gërryese; sapune, parfumeri, vajra esenciale; produkte kozmetike; 

losione për flokë; pasta dhëmbësh; solucione fërkimi; regjës për qëllime kozmetike; 

preparate aloe vera për qëllime kozmetike; vajra aromatike esenciale; spërkatës për 

freskimin e frymëmarrjes; vajra esenciale nga cedari; balsame tjera përpos për qëllime 

mjekësore; vaj bergamoti; guri shtuf; kripra zbardhuese; dyllë për mobilje dhe dysheme; 

deodorante për përdorim njerëzor apo për kafshë; sapune deodorante; detergjente, përpos 

për përdorim në veprimet prodhuese dhe për qëllime mjekësore; diamantin [gërryes]; ajër i 

shtypur dhe i konzervuar për qëllime pastrimi dhe largimi të pluhurit; dru aromatik; 

preparate heqjen e gëlqerës për qëllime shtëpiake; kimikate për ndriçimin e ngjyrave për 

qëllime shtëpiake [lavanderi]; preparate për heqjen e ngjyrës; lëndë për heqjen e yndyrës, 
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përpos për përdorim në proceset e prodhimit; preparate për heqjen e llakut; largues të 

njollave; preparate shkëlqyese [dyllë]; niseshte lustrimi për qëllime të lavanderisë; 

preparate lëmuese [kollarisje]; krema kozmetike; preparate për kujdes të lëkurës [gërryese]; 

kozmetikë; preparate për kujdes të plastikës; preparate për heqjen e llakut; vaj livando; 

losione për qëllime kozmetike; agjensë pastrimi për qëllime shtëpiake; lecka të mbushura 

për pastrim; preparate për çbllokimin e gypave; sodë pastruese, për pastrim; sodë kaustike 

(finjë); vajra për qëllime pastrimi; krema për lustrim; letër për lustrim; gurë lustrimi; dyllë 

lustrimi; produkte për kujdes ndaj poliesterit; potpuri [aroma]; preparate për pastrim kimik; 

lëvozhgë kulaija për pastrim; preparate tymimi [parfume]; shkopinjë temjani; lëngje për 

pastrimin e xhamit të përparmë; preparate pastrimi për vija të karburantëve; preparate 

pastrimi për tavanet e veturave; vaj trëndafili; preparate për heqjen e ndryshkut; amoniak 

[alkali i paqëndrueshëm] [detergjent]; letër zmerile; lëndë gërryese; letër gërryese; 

gërryese; zmeril; leckë zmerile; letër zmerile; leckë gërryese; dyll rrobaqepësi; kremë për 

këpucë; shampona; terpenë [vajra esenciale]; terpentinë për heqjen e yndyrës facoleta të 

mbushura me losione kozmetike; vazelinë për qëllime kozmetike; hiri vullkanik për 

pastrim; dyllë lavanderie; vajra esenciale të limonit.”   

4    “Vajra dhe yndyra industriale; lubrifikante; përbërje për thitjen, njomjen dhe 

kontrollimin e pluhurit; karburante duke përfshirë lëngje motorike; karburant ndriçimi; 

qirinjë dhe fitilë për ndriçim; vajra dhe yndyra industriale, duke përfshirë vajra motorike, 

lubrifikante që janë vajra për ingranazhe, vajra hidraulike; vajra kompresori [jo vajra 

ushqimore apo yndyra të ngrënshme apo vajra esenciale]; vajra që depërtojnë gërryerjen; 

vajra kontakti industriale dhe yndyra kontakti industriale; lubrifikante, gjegjësisht llak 

lidhës, jo kimik; shtesa për vajra dhe shtesa jo-kimike për shtytës [në veçanti benzin dhe 

naftë]; shtesa jo-kimike për yndyra industriale, vajra industriale, vajra motori, vajra 

transmisioni, vajra kompresori dhe vajra hidraulike; vajra për ngjyra; karburant benzeni; 

benzin; etanol [karburantë]; vaj nafte; benzinë [karburantë]; karburantë; karburantë 

mineral; shtesa karburanti jo-kimike; vajra industriale; naftë, e papërpunuar apo e rafinuar; 

yndyrë lubrifikuese; torfe [karburantë] .”    

 

 

 

(111)  27457 

(151)  31/03/2021 

(181)  08/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/887 

(526)  KOSOVATALENT 

(732)  ''SMIC'' SH.P.K Rr. ''Shpetim Robaj'', 

nr 227, Prishtinë, KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C Anton Cetta 

5a, Prishtinë 

 
 

(540)  KOSOVATALENT 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpuce, kapele   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të përfshira në klasa të 

tjera; zbukurime per pemet e krishtlimdjes   

35   Reklamat, menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   
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(111)  27462 

(151)  31/03/2021 

(181)  08/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/888 

(591)  E kaltert, teget dhe ngjyre ari 

(732)  “SMIC” SH.P.K. Rr. Shpetim Robaj, 

nr.227, Prishtine, KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C Anton Cetta 

5a, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25  Veshje, këpucë, kapele   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

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

 

 

 

(111)  27052 

(151)  17/11/2020 

(181)  09/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/889 

(732)  Jeton Loxha Rr. Sylejman Vokshi, nr. 

24, Pejë, KS 

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

nr.3, Mati 1, Prishtinë 

 
 

(540)  L-TEC 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike; përbërje për fikjen e zjarrit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë rregjëse; ngjitës që përdoren në industri   

2   Bojra, verniqe, llaqe; ruajtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lëndës së drurit; ngjyrues; 

acide; rrëshira natyrore të papërpunuara; Bojëra alumini; Bojëra qeramike; metale në formë 

fletësh dhe pluhuri për bojaxhinjtë, dekoruesit, stampuesit dhe artistët   

40   Përpunimi i materialeve; Elektrogalvanizim; Galvanizim; Gdhendje; Lëmim me anë të 

zmerilimit;    
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(111)  27110 

(151)  02/12/2020 

(181)  09/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/891 

(591)  E gjelber, e verdhe, e kalter, e bardhë 

(732)  “Agro Kor” Sh.P.K. Rr.” H.Prishtina”, 

Obiliq, Kosovë, KS 

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

 Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

 

 

 

(111)  27111 

(151)  02/12/2020 

(181)  09/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/892 

(591)  E verdhë,e gjelbert, e bardhë 

(732)  “Agro Kor” Sh.P.K. Rr.” H.Prishtina”, 

Obiliq, Kosovë, KS 

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

 Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

 

 

 

(111)  27113 

(151)  02/12/2020 

(181)  09/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/893 

(591)   E kuqe,  E verdhë,  E kalter, 

 E bardhë 

(732)  “Agro Kor” Sh.P.K. Rr.” H.Prishtina”, 

Obiliq, Kosovë, KS 

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

5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

 

 

 

(111)  27112 

(151)  02/12/2020 

(181)  09/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/894 

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

(732)  “Agro Kor” Sh.P.K. Rr.” H.Prishtina”, 

Obiliq, Kosovë, KS 

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

Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 
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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   Reklamimi, menagjimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyrës   

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

 

 

 

(111)  27114 

(151)  02/12/2020 

(181)  09/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/895 

(591)  E kuqe, e verdhë, e bardhë 

(732)  “Agro Kor” Sh.P.K. Rr.” H.Prishtina”, 

Obiliq, Kosovë, KS 

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

 Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna   

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

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

 

 

 

(111)  27378 

(151)  22/03/2021 

(181)  10/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/913 

(732)  MHCS 9 Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  MOET 

 
 

     

 
 

 

(511) 33    Pije alkoolike (përveq birrës); sidër (cider); digjestiv (tretës)(liker dhe pije të 

forta); verë; pije të forta; ekstrakte alkooli apo tharm; verërat e mbrojtura me përcaktimin e 

origjinës së Shampanjës (Champagne); verë e gazuar; viski; vodka; xhin; tekilla; rum; 

rakia; raki e mbrojtur me përcaktimin e origjinës konjak (Cognac)   
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(111)  27377 

(151)  22/03/2021 

(181)  10/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/914 

(732)  MHCS 9 Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  MOET & CHANDON 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Klasa 33:  Pije alkoolike (përveq birrës); sidër (cider); digjestiv (tretës)(liker 

dhe pije të forta); verë; pije të forta; ekstrakte alkooli apo tharm; verërat e mbrojtura me 

përcaktimin e origjinës së Shampanjës (Champagne); verë e gazuar; viski; vodka; xhin; 

tekilla; rum; rakia; raki e mbrojtur me përcaktimin e origjinës konjak (Cognac)   

 

 

 

(111)  27376 

(151)  22/03/2021 

(181)  10/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/915 

(732)  MHCS 9 Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  DOM PERIGNON 

 
 

     

 
 

 

(511) 33    Pije alkoolike (përveq birrës); sidër (cider); digjestiv (tretës)(liker dhe pije të 

forta); verë; pije të forta; ekstrakte alkooli apo tharm; verërat e mbrojtura me përcaktimin e 

origjinës së Shampanjës (Champagne); verë e gazuar; viski; vodka; xhin; tekilla; rum; 

rakia; raki e mbrojtur me përcaktimin e origjinës konjak (Cognac)   

 

 

 

(111)  27375 

(151)  22/03/2021 

(181)  10/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/916 

(732)  MHCS 9 Avenue de Champagne 

51200 EPERNAY, FR 

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

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

(540)  VEUVE CLICQUOT  
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 33    Pije alkoolike (përveq birrës); sidër (cider); digjestiv (tretës)(liker dhe pije të 

forta); verë; pije të forta; ekstrakte alkooli apo tharm; verërat e mbrojtura me përcaktimin e 

origjinës së Shampanjës (Champagne); verë e gazuar; viski; vodka; xhin; tekilla; rum; 

rakia; raki e mbrojtur me përcaktimin e origjinës konjak (Cognac)   

 

 

 

(111)  27374 

(151)  22/03/2021 

(181)  10/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/917 

(732)  Airwair International Limited Cobb's 

Lane Wollaston Wellingborough  

Northamptonshire NN29 7SW, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  AIRW AIR 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrim dhe lustrim të këpucëve; sapuna dhe detergjente; kremëra 

dhe mjete për lustrimin e çizmeve, mjete për pastrimin e këpucëve (mjete për lustrim); dyll 

për këpucë; krem për lëkurë, mjete për lustrimin e lëkurës; mjete për lustrimin e mbathjeve, 

tretmane për restaurim, pastrim, dhe mbrojtjen e pjeseve të sipërme të tekstilit; mjete për 

pastrim dhe mbrojtje të lëkurës    

9    Mbathje dhe rroba për mbrojtje industriale; pajisjet mbrojtëse dhe të sigurisë; 

mbathje mbrojtëse për siguri në rast të aksidenteve ose lëndimeve; mbathje mbrojtëse për 

parandalimin e aksidenteve ose lëndimeve; këpucë mbrojtëse; këpucë mbrojtëse industriale; 

këpucë mbrojtëse (për të parandaluar aksidentet ose lëndimet); këpucë mbrojtëse në rast 

aksidenti, rrezatimi dhe zjarri; çizme (këpucë mbrojtëse); çizme mbrojtëse industriale; 

çizme mbrojtëse për përdorim industrial (për të parandaluar aksidentet ose lëndimet); rroba 

mbrojtëse për parandalimin e aksidenteve; rroba mbrojtëse në rast aksidenti, rrezatimi dhe 

zjarri; rroba izoluese për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet; rroba mbrojtëse të punës 

(për të parandaluar aksidentet ose lëndimet); rroba mbrojtëse në rast të lëndimit; thembra 

dhe shtroja për mbathje industrial; mbrojtëse të gjurit për punëtorët; helmeta; dorza 

mbrojtëse   

18   Lëkurë, të papërpunuara ose gjysëm përpunuara; gëzof, të papërpunuara ose gjysmë të 

përpunuara; imitim i lëkurës; lëkurë artificiale nga materiali i mbeturinave prej lëkure dhe 

druri; moleskin (fije pambuku i dendur) (imitim); torbë; rripa; çanta të grave; kuletat e 

xhepit; çanta kozmetike [zbrazët]; kuletat; këllëf për çelsa; këllëf për kartela; sënduk 

(valixhe) dhe valixhe; çanta shkollore; çanta për shkollë; çanta; çanta dore; çanta shpine; 

valixhe shpine; çanta për pazar; çanta sportive; kuti, përkatësisht komplete të udhëtimit 

(artikuj lëkure); çanta udhëtimi; çadra shiu; çadra dielli dhe shkopinj për ecje; doreza për 

shkopinj dhe shkopinj për ecje; çantë e vogel dore; valixhe dore; çanta bartëse; kamxhik, 

pajisje për parzmore dhe shala kuajsh; lak lëkure; kuti, të cilat nuk janë nga lëkura; çanta 
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“tote”   

25   Rroba;maica sportive, fanella;rroba të thurrura (rroba);pajisje për foshnja 

(rroba);mantela;mantel, robdëshambër;bluza;këmisha;maica;maica me jakë 

(polo);xhaketa;xhinse;maica (veshje);pantallona;të gatshme, rroba të gatshme;hellanke 

(pantallona);çorapa najloni për femra, triko;ndërresa të brendshme;mbështjellëse të 

kokës;kapela;kapela (sheshir);manshetë dore;xhaketë shiu (veshje);kapela të vogla për 

kokë;shamija, shalla;shallë shamije;shami për qafë;shalla;dorza (veshje);çorape të femrave, 

çorape të femrave (te cilat absorbojnë djersë);çorapa të shkurta;rripa;rripa të lëkurës 

(veshje);mbathje;lak për thembra;çizme;çizme për sport;shirit këmbe (gater);mbajtëse 

çorapash (treger);brez (pjese për veshje);sandale;këpucë;pjesa e sipërme e çizmeve;shtroja 

për këpucë;pjesë metalike për mbathje;thembra për mbathje;shtroja për mbathje   

 

 

 

(111)  27600 

(151)  06/05/2021 

(181)  10/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/918 

(591)  Vjollcë, bardhë , kafe 

(732)  D.P.T. MOBIL SHOP “GROSHA’’ 

Rr. ZAHIR PAJAZITI 50, 20000 Prizren,   

Republika e Kosoves, KS 

(740)  Kosovo Consulting Company SH.P.K 

Muharrem Fejza 340,  Royal H F/9, 10000 

Prishtina, Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35 Sherbime dyqani te shitjes me pakice dhe shumice te produkteve kompjuterike, 

elektronike dhe zbavitese, aparate telekomunikacioni, telefona celulare, pajisje telefonije 

elektronike dixhitale dore dhe produkte te tjera elektronike konsumi 

37 Sherbime per riparime telefonash celulare;riparime kompjuterash;riparimi i pajisjeve 

kompjuterike 

42 Sherbime per zhbllokime telefonash celular;shërbime konsulence për pajisje dhe 

programe kompjuterike;shërbime të mbështetjes teknike, diagnostifikimi, mirëmbajtja, 

përditësimi i pajisjeve kompjuterike, softeve, periferikeve dhe aplikacioneve 

 

 

 

(111)  27472 

(151)  31/03/2021 

(181)  11/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/920 

(526)  KOSOVA TALENT 

(732)  “SMIC” SH.P.K. Rr. Shpetim Robaj, 

nr.227, Prishtine, KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C Anton Cetta 

(540)  KOSOVA TALENT 
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5a, Prishtinë 

 
 

(511) 25 Veshje, këpucë, kapele   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

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

 

 

 

(111)  27260 

(151)  09/03/2021 

(181)  11/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/921 

(732)  DOKA GMBH Josef Umdasch Platz 1 

3300 Amstetten AUSTRIA, AT 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  Xlight 

 
 

     

 
 

 

(511) 6    Kallëpet si dhe përbërësit e tyre për konstruksione te betonit; kallëpet si dhe 

përbërësit e tyre prej metali ose kryesisht metalike për prodhimin e elementeve të 

parafabrikuara të ndërtimit; struktura mbështetëse dhe suportive si dhe përbërësit e tyre për 

kallëpet për përdorim në konstruksionet e betonit; skelat si dhe përbërësit e tyre; struktura 

të lëvizshme si dhe përbërësit e tyre për përdorim si kallëpe; ndihmë për transportin e 

mallrave të lartpërmendura; pajisje metalike për ndërtim, hekurishte dhe sende të vogla të 

pajisjeve metalike për montim, ndihmë per montimin, rregullimin, mbylljen si dhe për 

çmontimin e mallrave të sipërpërmendur, për aq sa përfshihen në këtë klasë; ndërprerëse të 

ankorueseve; të gjitha mallrat e lartpërmendura të bëra prej metali ose kryesisht prej metali   

7    Aparatet dhe vegla për montim horizontal, vertikal ose të pjerrët të kallëpeve lëvizëse, 

strukturat mbajtëse dhe mbështetëse, skelat si dhe përbërësit e tyre   

19    Kallëpet si dhe përbërësit e tyre për konstruksione te betonit; elemente ndërtimi të 

parafabrikuara; kallepe si dhe përbërësit e tyre për prodhimin e elementeve të 

parafabrikuara të ndërtimit; struktura mbajtëse dhe mbështetëse si dhe përbërësit e tyre për 

kallëpet për përdorim në konstruksionet e betonit; ndihmë për transportin e mallrave të 

lartpërmendura; të gjitha mallrat e lartpërmendura, jo prej metali ose jo kryesisht prej 

metali   

37    Montimi, çmontimi dhe dhënia me qira e kornizave, e strukturave mbajtëse dhe 

mbështetëse, skelat, strukturat portative, mjetet ndihmëse të transportit, te pajisjeve 

kornizuese si dhe të komponentëve të tyre dhe aksesorëve të kornizave; servisimi i 

pajisjeve, duke përfshirë pastrimin, mirëmbajtjen, mirëmbajtjen parandaluese, riparimin 

dhe riparimin e formave, të strukturave mbajtëse dhe mbështetëse, të skelave, strukturave 

portative, mjeteve të transportit, të pajisjeve të formave si dhe të komponentëve të tyre dhe 

të aksesorëve të kornizave; mbikëqyrjen dhe shërbimin e konsumatorëve për shërbimet e 

lartpërmendura; konsultime ndërtimore dhe planifikim në fushën e inxhinierisë së 

kornizave dhe konstruksioneve të betonit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura për palët e 
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treta   

42    Shërbimet e inxhinierisë dhe konsulencës në fushën e inxhinierisë së kornizimit dhe 

konstruksione te betonit, duke përfshirë planifikimin, projektimin dhe zhvillimin e 

strukturave të kornizave, strukturat mbajtëse dhe mbështetëse dhe të skelave si dhe të 

komponentëve të tyre dhe të aksesorëve, si dhe zhvillimin, përpunimin teknik dhe logjistik, 

mbështetjen e projekteve të kornizave; konsultimi në fushën e inxhinierisë se betonit dhe 

procesit të ndërtimit, duke përfshirë monitorimin, inspektimin si dhe shqyrtimin e 

maturitetit te betonit; hartimin dhe zhvillimin e programeve kompjuterike në fushën e 

inxhinierisë së kornizimit, duke përfshirë sigurimin e softuerit të shkarkueshëm dhe jo të 

shkarkueshëm; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit jo të shkarkueshëm për 

inspektim, ndjekjen dhe përpunimin e të dhënave dhe dokumenteve specifike të 

konsumatorëve dhe formularëve nëpërmjet rrjeteve kompjuterike, intranetit dhe internetit; 

zhvillimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e programeve të përpunimit të të dhënave për 

planifikimin, administrimin dhe përdorimin e kornizave, strukturave mbajtëse dhe 

mbështetëse, si dhe të skelave dhe komponentëve të tyre dhe të aksesorëve, pra në fushën e 

konstruksioneve të betonit; shërbimet e konsulencës në lidhje me përdorimin e programeve 

të tilla të përpunimit të të dhënave; të gjitha shërbimet e lartpërmendura për palët e treta   

 

 

 

(111)  26915 

(151)  04/11/2020 

(181)  12/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/922 

(732)  August Storck KG Waldstrasse 27 

13403 Berlin, Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  merci Finest Moments  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Embëlsira, cokollatë; prodhime cokollate; pasta, akullore; preparate për berjen e 

prodhimeve të lartëpermendura, të përfshira ne klasën 30   

 

 

 

(111)  27585 

(151)  28/04/2021 

(181)  12/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/923 

(591)  E gjelbër, e bardhë. 

(732)  FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437  Bestovje, Republika 

Hrvatska, HR 

(740)   Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 3   Vajra esenciale; xhel masazhe, me përjashtim për qëllime mjekësore; preparate 

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

kozmetike; yndyrna për qëllime kozmetike; pomada për qëllime kozmetike; vajra për 

qëllime kozmetike   

5    Balsame për qëllime mjekësore; ëmbëlsira, mjekësore; ëmbëlsira për qëllime 

mjekësore; ushqime supozitore dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; ushqime 

dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; substanca dietetike përshtatur për përdorim 

mjekësor; pije dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; eliksir [preparate farmaceutike]; 

preparate farmaceutike; shtesa ushqimore; solucione  për lentet e kontaktit; preparate për 

pastrimin e lenteve të kontaktit; locione për qëllime farmaceutike; pomada për qëllime 

mjekësore; vajra për qëllime farmaceutike; yndyra për qëllime mjekësore; çaj mjekësor; 

pije mjekësore; vaj për fërkim; shtesa ushqimore minerale; tretësira për qëllime mjekësore; 

shtesa dietike proteine; shurupe për qëllime farmaceutike; vaj të mëlçisë të cod; vajra 

mjekësore; tableta për qëllime farmaceutike/lozenge për qëllime farmaceutike; preparate 

vitaminash; kapsllëk, (ilaçe për zbutjen-)   

 

 

 

(111)  27590 

(151)  05/05/2021 

(181)  12/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/925 

(732)  FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437  Bestovje, Republika 

Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  KOPRIVIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 3    Preparate zbardhëse; preparate për pastrim, krues dhe gërryes; sapune tuateti; 

parfume, vajra esenciale/vajra eterike, kozmetikë, locione flokësh; pasta dhëmbësh   

5    Preparate farmacautike, veterinare dhe higjenike;  lëndë dietike për përdorim mjekësor, 

ushqim për foshnjat; fasho ngjitëse, materiale për fashatim; materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, parafinë dentare;  dizinfektantë; preparate për shkatërrimin e kafshëve të 

dëmshme; fungicide, herbicide   

35    Reklamat, menaxhim biznesi, administrim biznesi, shërbime zyre   

 

 

 

(111)  27094 

(151)  01/12/2020 

(181)  12/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/928 

(732)  Reign Beverage Company LLC 1547 

N. Knowles Ave., 

(540)   
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Los Angeles, California 90063, USA 

, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   ''Pije për fitnes“   

 

 

 

(111)  27095 

(151)  01/12/2020 

(181)  12/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/929 

(591)  E verdhë, e kaltërt dhe e zezë 

(732)  Reign Beverage Company LLC 1547 

N. Knowles Ave., Los Angeles, California 

90063, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   ''Pije për fitnes“   

 

 

 

(111)  27096 

(151)  01/12/2020 

(181)  12/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/930 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)  BAYER 
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Kosove 

 
 

(511) 1   “Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; substanca kimike për konzervimin e gjërave ushqimore; Materiale 

për rritje, fertilizator dhe kemikale për përdorim në bujqësi, pylltari dhe kopshtari; 

Kemikale për përdorim në akuakulturë; preparate kemikale për trajtimin e farave; substance 

kemikale, material kemikale dhe preparate kemikale, dhe elemente natyrale; preparate për 

rregullimin e rritjes së bimëve.”   

3   “Preparate për zbardhim dhe substance të tjera për përdorim në lavanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapun jo-medicinal; parfumeri, vajëra esencialë, 

kozmetikë jo-medicinale, losione flokësh jo-medicinal; pasta për dhëmbë jo-medicinale”   

5    “Preparate medicinale; preparate veterinare; preparate farmaceutike; ilaçe për shërim 

farmaceutike dhe natyrale; shtojca dietale dhe preparate dietale; shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë; ushqim dietal dhe substance të përshtatura për përdorim medicinal dhe 

veterinari, ushqim për bebe; preparate sanitare dhe artikuj; dezinfektues dhe antiseptik; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide; herbicide; sapun dhe detegjent medicinal 

dhe të sanitarizuar; fasha medicinale për lidhje, mbulim dhe aplikim; preprate dhe artikuj 

për kontrollimin e instekteve të dëmshme; leukoplaste, material për fashim; material për 

mbushje të dhëmbit, dyll dental”   

9    “Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, vëzhguese (supervizuese), shpëtim jetësh dhe 

edukative; mbetje të regjistruara; bartësit e të dhënave magnetike; disqe regjistrimi; softuer; 

softuer kompjuterik; aplikacion softueri; informata teknologjike dhe audio-vizuale, pajisje 

multimediale dhe fotografike; aparate për regjistrim, transmetim apo riprodukim të zërit 

apo imazheve; pajisje optike, përforcues dhe korrektues; hulumtime shkencore dhe aparate 

laboratorike, aparate edukative dhe simulator; pajisje për procesimin e të dhënave; 

kompjuter; reagjent kemikal”   

10   “Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinare; aparate dhe 

instrumente medicinale dhe veterinare; proteza dhe transplatime artificiale; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; ndihmë ortopedike dhe lëvizshmërie; pajisje 

terapeutike dhe ndihmëse për të paaftët; pajisje për terapi fizikale; aparate masazhe; 

aparate, pajisje dhe artikuj për ushqimin e foshnjeve”   

31   “Produkte bujqësore, akuakulturore, kopshtarie dhe pylltarie të papërpunuara dhe të pa 

procesuara; drithëra dhe fara të papërpunuara dhe të paprocesuara; fruta dhe perime të 

freskëta, bimë të freskëta; bimë natyrale dhe lule; kokrra, bimë dhe fara për mbjellje; gjëra 

ushqimore dhe pije për kafshë; fara bujqësore dhe akuakulturore, kopshtarie dhe produkte 

pylltarie; gjëra ushqimore dhe foragjere për kafshë; foragjere; gjëra ushqimore për kafshë”   

35    “Shërbimet e reklamimit, marketingut dhe konsulencë promovuese, këshilluese dhe 

asistuese; administrim biznesi; menaxhim biznesi; këshilla biznesi; konsulencë biznesi; 

asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; analizim biznesi, hulumtim dhe 

shërbimet informative; shërbimet e reklamimit dhe promovimin në lidhje me konsulencat; 

ofrimin e vendeve të blerjes on-line për blerësit dhe shitësit e mallërave dhe shërbimeve; 

promovimin e shitjeve për të tjerët; shërbimet e shitjeve më pakicë dhe shumicë në lidhje 

me preparatet medicinale, preparate veterinarike, preparate farmaceutike, mjete 

farmaceutike dhe natyrale, shtojca dietale dhe preparate  dietale, shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë, ushqim dietal dhe substance të përshtatura për përdorim medicinal dhe 
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veterinarie, ushqim për foshnja; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me 

preparate sanitare dhe artikuj, dezinfektues dhe antiseptik, preparate për shkatërrimin e 

parazitëve, fungicide, herbicide, medicinale dhe sapun të sanitarizuar dhe detergjent, mjete 

për fashim, mbulim dhe aplikim, preparate dhe artikuj për kontrollimin e instekteve të 

dëmshme, leukoplaste, materiale për fashim, material për mbushje të dhëmbit, dyll dental”   

41    “Shërbime edukimi; ofrimin e trajnimeve; zbavitjes; aktivitete sportive dhe kulturore; 

publikimet dhe raportimet; zbavitje, edukim dhe shërbime udhëzuese”   

42    “Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtuese dhe dizajnimi në lidhje me të 

njejtat; analizat industrial dhe shërbimet e hulumtimit; dizjanimin dhe zhvillimin e 

harduerit dhe softuerit kompjuterik; shërbimet shkencore dhe teknologjike; shërbimet e 

konsultimeve për informacionet teknologjike [IT]; zhvillim të softuerit, programimin dhe 

implementimin; hulumtimet softuerike; dizajnimin, zhvillimin dhe implementimin e 

softuerit”   

44    “Shërbimet medicinale; shërbimet veterinare; përkujdesje higjenike dhe bukurie për 

njerëz; përkujdesje ndaj higjienës dhe bukurisë për kafshë; bujqësi, akuakulturë, kopshtari 

dhe shërbimet pylltarie; shërbimet e përkujdesit të shëndetit të njerëzve; shërbimet e 

përkujdesit të shëndetit të kafshëve”   

 

 

 

(111)  26840 

(151)  26/10/2020 

(181)  15/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/931 

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

(732)  " CIPI-07" SH.P.K Adresa: ISH 

FABRIKA E BUKES TIRANE, Shqipëri, 

AL 

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

nr.3, Mati 1, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Ngjyrë (bojë) flokësh   

 

 

 

(111)  27364 

(151)  17/03/2021 

(181)  15/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/932  

(732)  HIB Petrol Magjistrala Prishtinë – 

Ferizaj, KS 

(540)  EMERALD HOTEL 
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(740)  Kushtrim Palushi Rr. Major Mehmet 

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   

 

 

 

(111)  27362 

(151)  17/03/2021 

(181)  15/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/933 

(732)  HIB Petrol 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   

 

 

 

(111)  27363 

(151)  17/03/2021 

(181)  15/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/934 

(591)  E verdhë, e gjelbërt, e  hirtë 

 

(540)   
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(300)   

(732)  HIB Petrol Magjistrala Prishtinë – 

Ferizaj, KS 

(740)  Kushtrim Palushi Rr. Major Mehmet 

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   

 

 

 

(111)  27361 

(151)  17/03/2021 

(181)  15/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/935 

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

e mbyllur  

(732)  HIB Petrol Magjistrala Prishtinë – 

Ferizaj, KS 

(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 
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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   

 

 

 

(111)  27365 

(151)  17/03/2021 

(181)  15/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/936 

(591)  E verdhë, e gjelbërt 

(732)  HIB Petrol Magjistrala Prishtinë – 

Ferizaj, KS 

(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   

 

 

 

(111)  27220 

(151)  08/03/2021 

(181)  15/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/937 

(732)  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)   
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(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 ( 

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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(111)  27219 

(151)  08/03/2021 

(181)  15/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/938 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  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 ( 

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; 
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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   

 

 

 

(111)  27276 

(151)  09/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/939 

(526)  Merr shumë, paguaj pak! 

(591)  Verdhë, kaltert, hiri  

(732)  The North Unicorn L.L.C. Kalabri, 

Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, Kosovë, 

KS 

 
 

(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   

 

 

 

(111)  27273 

(151)  09/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/940 

(591)  Hiri dhe turkiz 

(732)  The North Unicorn L.L.C. Kalabri, 

Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, Kosovë, 

KS 

 
 

(540)   
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(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   

 

 

 

(111)  27291 

(151)  10/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/941 

(591)  Bardhë, zi, hint dhe gold  

Bardh - C0 M0 Y0 K0 

Zi - C0 M0 Y0 K100 

Gold - C0 M20 Y100 K0 

Hint - C0 M0 Y0 K5 

(732)  The North Unicorn L.L.C. Kalabri, 

Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, Kosovë, 

KS 

 
 

(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   

 

 

 

(111)  27288 

(151)  10/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/942 

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

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

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

(732)  The North Unicorn L.L.C. Kalabri, 

Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, Kosovë, 

KS 

 
 

(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   
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(111)  27287 

(151)  10/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/943 

(591)   E kuqe, e bardhë 

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

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

(732)  The North Unicorn L.L.C. Kalabri, 

Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, Kosovë, 

KS 

 
 

(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   

 

 

 

(111)  27292 

(151)  10/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/944 

(591)  Pjeshkë 

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

(732)  The North Unicorn L.L.C. Kalabri, 

Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, Kosovë, 

KS 

 
 

(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   

 

 

 

(111)  27285 

(151)  10/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/945 

(591)  Verdhë, e kuqe 

 E KUQE --- C0, M100, Y65, K0 

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

(732)  The North Unicorn L.L.C. Kalabri, 

Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(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   

 

 

 

(111)  27279 

(151)  09/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/946 

(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 

(732)  The North Unicorn L.L.C. Kalabri, 

Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, Kosovë, 

KS 

 
 

(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   

 

 

 

(111)  27275 

(151)  09/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/947 

(526)  deppo 

(591)  E kaltër, e bardhë 

C 50 - M2 - Y 0 -K 5 

(732)  The North Unicorn L.L.C. Kalabri, 

Blloku B6 nr 3,  10000 Prishtinë, Kosovë, 

KS 

 
 

(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   
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(111)  27343 

(151)  16/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/948 

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

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

(732)  Kite Pharma, Inc. (Delaware 

corporation)  2400 Broadway  

Santa Monica, California 90404, US 

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

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  26995 

(151)  12/11/2020 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/951 

(591)  E gjelbër, e bardhë, okër 

(732)  FrieslandCampina Nederland B.V. 

Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

(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   

 

 

 

(111)  26989 

(151)  12/11/2020 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/952 

(540)   
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(591)  E kaltër, e bardhë, hiri, okër  

(732)  FrieslandCampina Nederland B.V. 

Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  26996 

(151)  12/11/2020 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/953 

(591)    Rozë e errët, rozë ndritëshme, e 

kaltër e errët, e kaltër ndritëshme, e 

bardhë,okër   

(732)  FrieslandCampina Nederland B.V. 

Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

(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    

 

 

 

(111)  27473 

(151)  31/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/954 

(732)  Akzo Nobel Coatings International 

B.V. Velperweg 76, 6824 BM ARNHEM, 

NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)  DYNACOAT 
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(511) 3   Përgatitje pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese   

 

 

 

(111)  27314 

(151)  15/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/955 

(732)  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 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"   

 

 

 

(111)  27300 

(151)  11/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/957 

(732)  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 

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 
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(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 

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   
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(111)  27299 

(151)  11/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/958 

(591)  Gjelbërt (Pantone 340) 

(732)  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; 

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 
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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   

 

 

 

(111)  27298 

(151)  11/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/959 

(732)  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; 

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

 

 

 

(111)  27297 

(151)  11/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/960 

(591)   Gjelbërt (Pantone 340) 

(540)   
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(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 
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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   

 

 

 

(111)  27296 

(151)  11/03/2021 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/961 

(591)  Gjelbërt (Pantone 340) 

(732)  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; 

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 
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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   

 

 

 

(111)  27130 

(151)  03/12/2020 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/962 

(732)  Macdonald & Muir Limited The Cube 

45 Leith Street Edinburgh EH1 3AT 

SCOTLAND, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ARDBEG 

 
 

     

 
 

 

(511) 33    Verëra, pije alkoolike dhe likere    
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(111)  27051 

(151)  17/11/2020 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/963 

(732)  Wultra s.r.o. Bělehradská 858/23 

120 00 Praha 2, CZ 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  WULTRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 9    Programe për kompjuter; Softuer; Softuer aplikacion; Softuer kompjuterik i 

telefonisë; Softuer i komunikimit; Softuer për sigurinë e rrjetit dhe pajisjes; Softueri i 

sigurisë; Softuer i shkarkueshëm i sigurisë kompjuterike; Softuer kompjuterik për 

enkriptim; Softuer për dekodim; Platformat softuerike kompjuterike; Programet 

kompjuterike për mundësimin e qasjes ose kontrollit të hyrjes; Softuer kompjuterik për 

enkriptim; Softuer kompjuterik për interpretimin e shenjave të gishtërinjve ose të gjurmëve 

të shuplakave; Kompjuterë dhe harduer kompjuterik; Servera komunikimi [harduer 

kompjuterik]; Harduer për VPN [rrjeti privat virtual]; Harduer i serverit të qasjes në rrjet; 

Harduer për LAN [rrjeti operativ lokal]; Harduer i rrjeteve kompjuterike   

35    Shërbimet me pakicë në lidhje me softuerët kompjuterik; Shërbime me shumicë në 

lidhje me softuerët kompjuterik; Shërbime me pakicë në lidhje me harduerët kompjuterik; 

Shërbime me shumicë në lidhje me harduerët kompjuterik   

42    Dizajnimi dhe zhvillimi i programeve te sigurisë së internetit; Dhënia me qira e 

programeve të sigurisë së internetit; Konsulencë në fushën e softuerit të sigurisë; Softueri si 

shërbim (SaaS); Dhënia me qira e softuerit; Dizajnimi i softuerit kompjuterik; Instalimi dhe 

mirëmbajtja e programeve kompjuterike; Përditësimi i softuerit të kompjuterit; Hulumtimi 

për softuerin kompjuterik; Zgjidhja e problemeve të harduerit dhe softuerit; Konfingurimi i 

harduerit kompjuterik duke përdorur softuerin; Platforma si shërbim (PaaS); Zhvillimi, 

programimi dhe implementimi i softuerit; Shërbimi i ofrimit të informatave, këshillave dhe 

konsulencës në fushën e softuerit kompjuterik; Dizajnimi i harduerit kompjuterik; 

Konsulencë në lidhje me kompjuterët; Dizajnimi i harduerit kompjuterik; Dhënia me qira e 

harduerëve kompjuterik; Zhvillimi i harduerëve kompjuterik; Identifikimi i problemeve të 

harduerit kompjuterik me anë të përdorimit të softuerit; Hulumtimi në fushën e harduerëve 

kompjuterik; Konsulenca në lidhje me dizajnin dhe zhvillimin e harduerëve kompjuterik   

45    Konsulencë për sigurinë fizike; Vlerësimi i sigurisë; Vlerësimi i sigurisë së rreziqeve; 

Shërbimet elektronike të monitorimit për qëllime sigurie; Shërbimet e informacionit lidhur 

me sigurinë   

 

 

 

(111)  27058 

(151)  17/11/2020 

(181)  16/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/964 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  " EUROMOBILJE shpk,  Rruga " 

(540)   
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Sabaudin Gabrani" Godine 1 kateshe, Tirane, 

AL 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 1    Aparatet dhe instalimet për ndriqim,ngrohje,valvulat e ajrit për instalimet e 

ngrohjes me avull,ftohje,aparat për ftohje te ajrit,prodhimin e avullit, gatim, toasters 

bukë/toasters,makina kafeje elektrike, enë gatimi elektrike, tharje, ventilim   

20    Mobilje, mobilje druri,mobilje(zyra), kolltuke, karrike, dollape, pasqyra   

 

 

 

(111)  26854 

(151)  30/10/2020 

(181)  17/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/965 

(591)   E Kuqe, E Bardhë, E Bardhë, E Hirt 

(732)  ARKATANA SH.P.K. Gjilan 

/Rr,,Mulla Idrizi p.n, KS 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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; kolorantë; acid; 

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

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur)   

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   

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 
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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, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim ,te 

ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD dhe incizues të tjerë 

digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë parash, makina 

kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë 

për fikjen e zjarrit; telefona (mobil)   

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   

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)   

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 
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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; armë për paintball   

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   

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; 

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   

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

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

veturë   

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 
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kompjuterik; programim në kompjuter    

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

(menzë)   

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   

 

 

 

(111)  27373 

(151)  22/03/2021 

(181)  18/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/969 

(591)  Portokalli (Pantone 021C) 

(732)  MAXIMA DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

LUČANI   Dragiše Mišovića 16 

Lučani, RS 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Ngjitës për përdorim industrial   

2   Ngjyrat   

19   Materiale ndërtimi   

 

 

 

(111)  27180 

(151)  02/03/2021 

(181)  18/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/970 

(591)  E kaltert e mbyllu, e verdhët 

(732)  SIESTA SH.P.K Gjilan/ k.p 60000 

Rr,,Medellin Albrite,, nr .247, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,  Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 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   

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

mbulesa tavoline   
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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   

 

 

 

(111)  27177 

(151)  02/03/2021 

(181)  18/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/971 

(591)  E Kaltert e Mbyllur, E Verdhë 

(732)  SIESTA SH.P.K Gjilan/ k.p 60000 

Rr,,Medellin Albrite,, nr .247, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, 

 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 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   

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   

 

 

 

(111)  27417 

(151)  30/03/2021 

(181)  19/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/972 

(732)  MAXIMA DRUŠTVO SA 

OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

LUČANI   Dragiše Mišovića 16 

Lučani Srbija, RS 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra   
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(111)  27372 

(151)  22/03/2021 

(181)  19/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/973 

(732)  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''   

 

 

 

(111)  27371 

(151)  22/03/2021 

(181)  19/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/974 

(732)  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 ''   

 

 

 

(111)  27316 

(151)  15/03/2021 

(181)  19/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/975 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   “Artikuj argjendarie, ora dhe instrumente kronometrike; metale të cmuara dhe 
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aliazhet e tyre; gurë të cmuar; orë byzylyk dhe kuti ore''   

 

 

 

(111)  27370 

(151)  22/03/2021 

(181)  22/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/977 

(732)  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 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''   

 

 

 

(111)  27397 

(151)  29/03/2021 

(181)  22/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/978 

(300)  018050390  11/04/2019  BG 

(732)  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; 
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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 

   

 

 

 

(111)  27131 

(151)  03/12/2020 

(181)  22/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/979 

(732)  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) 

   

 

 

 

(111)  27368 

(151)  22/03/2021 

(181)  22/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/980 

(591)  E hirit,e zezë, e bardhë 

(732)  House of Prince A/S Vester 

Farimagsgade 19 DK-1606 Copenhagen V 

Denmark, DK 

(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 
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elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën   

 

 

 

(111)  26992 

(151)  12/11/2020 

(181)  22/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/981 

(300)  Z-201970055  22/01/2019  SI 

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Şmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, 

SI 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  VALTRICOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  26994 

(151)  12/11/2020 

(181)  23/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/982 

(591)  Portokalli dhe e bardhë 

(732)  Sinani & Com " SH.P.K.  JANINA 

P.NR.,PRIZREN, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3    Preparate zbardhuese, pastrim, larje, lustrim, preparatet gërryese për përdorim në 

lavanderi, sapun për përdorim personal, kripë dushi dhe vaske për qëllime jo mjekësore, 

përgatitjet e dushit jo për qëllime mjekësore, shapon, shapon për ripërtëritjen e flokëve, 

balsam flokësh, kremra për flokë, xhel për flokët; llak për flokët, deodorantët dhe 

antidjersat;  xhel për rroje, xhel për pas rroje, xhel dhëmbësh, xhel dushi,shkëlqyes flokësh, 

përgatitje për pastrimin e flokëve, bojë për flokët, dyllë për depilim, larës goje jo për 

qëllime mjekësore, pastë dhëmbësh, krem kozmetike dhe kremra, vajra esencialë, krem 

pudër , shkumë dhe sapun rroje, kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, 

pastrues për lëkurën, zbutës për flokët e thatë, krem kozmetike, maska bukurie, make-up, 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

179 

 

preparate për grim (kozmetikë), lapsa kozmetike, buzëkuq, manikyr për thonj, llak thonjsh, 

pastrues për manikyrin e thonjve, pastrues make-up, parfume, kolonjë, solucion dhe krem 

pas rrojës, deodorante për pastrim personal, kremra për fëmijë, vaj për fëmijë, pudër për 

fëmijë, kremra kozmetikë; detergjentë; peceta higjenike, peceta të mbushura me detergjent 

për pastrim; faculeta, faculeta  të mbushura me pastrues të lëkurës; faculeta të mbushura me 

losion kozmetike, facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të lagura   

14    Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose të veshur 

me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar; instrumentet horologjike dhe kronometrike; bizhuteri,  bizhuteri (Gurë të çmuar 

artificialë ), bizhuteri prej qelibari të verdhë,  bizhuteri të emaluara, byzylykë [bizhuteri]; 

gurë gjysëm të çmuar, gurë   të çmuar; punime artistike prej metali të çmuar; qelibar, i 

pastër ose gjysëm i pastër; unaza [bizhuteri]; vathë; vegla shtepiake prej metali të qmuara; 

zinxhirë [bizhuteri]   

24    Tekstil dhe mallra prej tekstili; mallra tekstli për përdorim në amvisëri, që nuk janë të 

përfshira në klasat tjera: perde, mbulesa krevati, qarqaf (tekstil), këllëf jastëkësh, batanije, 

jorgan, peshqir; flamuj, etiketa nga tekstili; batanije mbështjellëse.   

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

qëllime të veçanta mbrojtëse; çorape, shalle, rripa (veshje); veshmbarthje, këpucë, papuce, 

sandale; mbulesa koke, kapela   

32    Birra; ujë  minerale dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupet dhe përgatitjet tjera për prodhimin e pijeve   

35    Shërbime e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me artikujt e tualetit, vajra 

esenciale, kozmetikës, higjienës, tekstilit dhe produkteve nga tekstili qe jan te  detikuara per 

amviseri,tekstilit dhe mallrave prej tekstili, veshjeve dhe veshmbarthjeve, këpucë, pijeve jo 

alkoolike, metaleve të çmuara dhe aliazheve e tyre dhe artikuj prej metaleve të çmuara ose 

të veshur me metale të tilla që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri   

 

 

 

(111)  27328 

(151)  16/03/2021 

(181)  23/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/984 

(591)  E zezë 

(732)  VINARC SH.P.K Vinarc i Eperm-

Mitrovicë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)  VINARC 

 
 

     

 
 

 

(511) 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   

33   Pije alkoolike (përveç birrave)   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri (menzë)   
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(111)  27274 

(151)  09/03/2021 

(181)  23/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/988 

(300)  018024588  19/06/2019  EU 

(732)  ETEX BUILDING PERFORMANCE 

INTERNATIONAL  SAS 500 rue Marcel 

Demonque Zone du Pôle Technologique 

Agroparc, F-84000 Avignon , FR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  CREASON 

 
 

     

 
 

 

(511) 6    Gjëra të vogla nga hekurishtet; ndarëse nga metali; profile nga metali; sisteme 

fiksuese për borde ndërtimi; vida, bulona, gozhda, shtrëngues   

17   Izolues dhe artikuj barierash dhe materiale; volosësh, përbërës zaptues dhe mbushës; 

komponime bashkimi; borde (tabela) izoluese ndërtimi; tabla izoluese gjipsi   

19   Tabela ndërtimi (jo metalike); mbulesa muri (jo metalike); mbulesa tavani (jo 

metalike); ndarës (jo metalik); shtroje për dysheme (jo metalike); gipskarton; përgatitje për 

suva; gips   

 

 

 

(111)  27351 

(151)  17/03/2021 

(181)  23/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/989 

(732)  LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK 

HİZMETLERİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ  Evren Mahallesi, Gülbahar 

Caddesi, No: 96 Bağcılar – Istanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25    Veshje, posaqërisht pantallona, xhaketa, xhybe, kapotë, funde, kostume, triko, 

jelek, këmisha, astar të gatshëm të bërë nga lëkura (pjesë e veshjes), këmisha me mëngë të 

shkurtëra, xhupe, fustane, bermuda (pantallona të shkurtëve), pantallona të shkurtëra 

(shortce), pizhame, pullover, xhinse, tuta, veshje shiu, veshje plazhi, kostume banje, 

kostume noti; veshje për sport (për përdorim ekskluziv për sport), veshje pë bebe, 

posaqërisht, këmisha, brekë, kapotë, fustane; veshje të brendshme, posaqërisht, brekë 

boksiere, sutjen, brekë, pantallona; çorape; veshmbathje, posaqërisht këpucë duke 

përjashtuar këpucët ortopedike, sandale, çizme jo ujëlëshuese, çizme për ecje, çizme të 

shkurtëra, këpucë sporti, papuçe; pjesë të këpucëve, posaqërisht take, taban për 

veshmbathje, pjesë të epërme për veshmbatje; kësula, posaqërisht kapela, kapela kafke, 

kapela sporti, kësula, bereta; dorëza (veshje), çorape (geta), rripa (veshje), fanela (të 
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brenshme),  pëlhurë (veshje), shalle, shalle qafe, kollarë, kravata, kravatë (flutur), rripa 

lastiku   

35    Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; fuksione zyre; të bërit bashkë, për 

përfitim të tjerëve të mallrave të ndryshëm, posaqërisht, të preparateve për zbardhje dhe 

pastrim, detergjenteve të ndryshëm nga ata qe përdoren ne procesin e prodhimtarisë dhe për 

qëllime mjeksore, zbardhues lavanderie, zbutës përluhurash për përdorim në lavanderi, 

heqësve të njollave, detergjentëve për enë, parfumerisë, kozmetikës jo mjeksore, aromave, 

deodorantëve për përdorim personal dhe për kafshë, sapunit, preparateve për kujdes dentar, 

dentifiricëve, lustruesve të denturave, preparateve për zbardhje të dhëmbëve, shpërlarësve 

të gojës, jo për qëllime mjeksore, preparateve abrazive, pëlhurave abrazive, letrës zmerile, 

shkumës së detit, pastave abrazive, preparateve lustruese për lëkurës, vinilit, metalit dhe 

drurit, lustruesve dhe kremërave për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyllit për lustrim, lëkurës 

së papërpunuar ose gjysëm të përpunuar dhe gëzofëve të kafshëve, imitimeve të lëkurës, 

lëkurës së fortë, lëkurës që përdoret për astar, mallrave të bëra nga lëkura, imitimit të 

lëkurës ose materialeve tjera, të përcaktuara për gjërat për bartje, çantave, kuletave, kutive 

dhe valixheve të bërrë nga lëkura ose lëkura e fortë, arkave të çelsave, bagazheve, koferëve, 

çadrave, çadrave për hije, çadrave të diellit, bastunëve, kamxhikëve, prazmoreve, shalave, 

yzengjive, rripave nga lëkura (takëm kuajsh), veshjeve, posaqërisht, pantallonave, 

xhaketave, xhybeve, kapotëve, fundeve, kostumeve, trikove, jelekëve, këmishave, astarit të 

gatshëm të bërë nga lëkura (pjesë e veshjes), këmishave me mëngë të shkurtëra, xhupeve, 

fustaneve, bermudave (pantallona të shkurtëra), pantallonave të shkurtëra (shortce), 

pizhameve, pulloverëve, xhinseve, tutave, veshjeve për shi, veshjeve për plazh, kostumevë 

për banje, kostumeve për not, veshjeve për sport (për përdorim ekskluziv për sport), 

veshjeve pë bebe, posaqërisht, këmishave, brekëve, kapotëve, fustaneve, veshjeve të 

brendshme, posqërisht, brekëve boksiere, sutjenëve, brekë (lloje brekësh), pantallonave, 

çorapeve; veshmbathjeve, posqërisht, këpucëve duke përjashtuar këpucët ortopedike, 

sandaleve, çizmeve jo ujëlëshuese, çizmeve për ecje, çizmeve të shkurtëra, këpucëve sporti, 

papuçeve, pjesë të këpucëve, posaqërisht, takeve, tabanëve për veshmbathje, pjesëve të 

epërme për veshmbatje, kësulave, posaqërisht kapelave, kapelave për kafke, kapelave për 

sport, kësulave, beretave, dorëzave (veshje), çorapeve (geta), rripave (veshje), fanela (të 

brenshme),  pëlhurë (veshje), shalleve, shalleve për qafeve, shalleve, kollarëve, kravatave, 

kravatave (flutur), rripave të lastikut, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti 

blejnë këto mallra, këto shërbime nëpërmjet shitoreve me pakicë,  me shumicë, si dhe 

nëprmjet mediave elektrinike ose nëpërmjet porosisë të katalogut postar   

 

 

 

(111)  27229 

(151)  08/03/2021 

(181)  25/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/994 

(591)  E bardhë, e zezë, e kuqe 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

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

 
 

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

 

 

 

(111)  27226 

(151)  08/03/2021 

(181)  25/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/995 

(591)  E bardhë, e zezë, e kuqe 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara   

 

 

 

(111)  27232 

(151)  08/03/2021 

(181)  25/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/996 

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

hirit dhe e kuqe. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

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

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

 

 

 

(111)  27238 

(151)  08/03/2021 

(181)  25/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/997 

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

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32    Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara   

 

 

 

(111)  27241 

(151)  08/03/2021 

(181)  25/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/998 

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

hirit dhe e kuqe 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

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

(540) 
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(740)    

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara   

 

 

 

(111)  27223 

(151)  08/03/2021 

(181)  25/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/999 

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

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara   

 

 

 

(111)  27317 

(151)  15/03/2021 

(181)  25/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1000 

(732)  Andersen Tax LLC 1177 Avenue of 

the Americas, 18th Floor, New York NEW 

YORK 10036, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  ANDERSEN 
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(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.”   

 

 

 

(111)  27023 

(151)  16/11/2020 

(181)  25/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1001 

(732)  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 
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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.”   

 

 

 

(111)  27022 

(151)  16/11/2020 

(181)  25/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1002 

(732)  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 
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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.”   

 

 

 

(111)  27021 

(151)  16/11/2020 

(181)  25/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1003 

(732)  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.”   
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(111)  26809 

(151)  26/10/2020 

(181)  25/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1004 

(732)  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 

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   

 

 

 

(111)  26728 

(151)  14/10/2020 

(181)  26/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1010 

(591)  E gjelbert, E gjelbert e qelur, E bardhë 

(732)  Havushe Bunjaku B.I./ N.P.T. " 99 

LULE " Prishtinë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,  Prishtinë 

 
 

(540)   
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(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)   

 

 

 

(111)  26886 

(151)  02/11/2020 

(181)  26/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1017 

(732)  LABORATOIRES INNOTHERA 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)  VENASILK 

 
 

     

 
 

 

(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.”   

 

 

 

(111)  26887 

(151)  02/11/2020 

(181)  26/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1018 

(732)  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, 

(540)  HEMAFOLYS 
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Kosove 

 
 

(511) 5   “Barna, barna për trajtimin e anemisë, barna për trajtimin e mungesës së acidit 

folik, produkte farmaceutike.”   

 

 

 

(111)  26863 

(151)  02/11/2020 

(181)  29/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1019 

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

verdhë, e kaftë, vjollce, hiri 

(732)  ''Atlantik Group'' SH.P.K  

GRAÇANIC, KS  

(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   

 

 

 

(111)  26889 

(151)  02/11/2020 

(181)  30/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1020 

(732)  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''   

 

 

 

(111)  26888 

(151)  02/11/2020 

(181)  30/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1021 

(540)   
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(732)  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 

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  26709 

(151)  13/10/2020 

(181)  30/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1022 

(300)  30 2019 002 037.1  30/01/2019  DE 

(732)  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[përp

arëse];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 
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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   

 

 

 

(111)  26870 

(151)  02/11/2020 

(181)  31/07/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1023 

(591)  E kuqe, E kaltër, dhe e Bardhë 

(300)  018020459  07/02/2019  FR 

(732)  FARMOR ZI de Bellevue 

22200 SAINT-AGATHON, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish;Mish i shpezëve, i plotë, i prerë apo gjysëm i prerë;Mish i kafshëve të 

gjahut;Ekstrakte nga mishi i shpezëve apo kafshëve të gjahut;Proshutë;xhel;Mish i 

përgaditur paraprakisht (terrines);Peshk;Ushqime deti (crustacea);Produkte ushqimesh që 

rrjedhin nga peshqit;Mish i ftoftë i zier më parë (charcuterie);Suxhuk;Salsiçe;Fruta dhe 

perime të konzervuara, të thara dhe të 

ziera;Xhelatinë;Xhem;Kompot;Vezë;Qumsht;Produkte qumshti;Djath;Vajëra;Yndyra 

ushqimi;Udhqime, pjata të ziera dhe ushqim i lehtë i përgaditur nga produktet e 

shpezëve;Ushqime, pjata të ziera dhe ushqim i lehtë i përgaditur nga produktet e 

lartpërmendura   

30   Kafe;Çaj;Kakao;Sheqer;Oriz;Tapioka;Miell;Përgaditje të bëra nga drithërat, kuinoa, 

pasta apo oriz;Bukë;Torte;Ëmbëlsira;Akull që hahet;Mjaltë;Shurup Agave [ëmbëlsues 

natyral];Maja;Kripë;Mustard;Uthull;Salsa;Biskota;Ëmbëlsira të ëmbëla apo 

pikante;Torta;Peskimadhe;Ëmbëlsira;Çokollatë;Pije me shije-kakao;Pije me shije-

kafeje;Pije me shije-çaji;Melmesa;Akull;Sendviqa;Pica;Gatime të mbushura (quiche);tarta 

të ëmbëla dhe të shijshme;Petulla;Palpeta;UShqime, pjata të ziera dhe ushqime të lehta të 

përgaditura nga produktet e lartpërmendura, të njejtat duke qenë të freskëta, të konzervuara 

apo ngrira/shumë të ngrira;Pjata të përgaditura si të freskëta, të konzervuara apo të 

ngrira/shuëm të ngrira apo të ziera me bazë të pastave, orizit, quinona dhe drithërave   
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(111)  26734 

(151)  14/10/2020 

(181)  01/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1024 

(591)  E kaltër  

(300)  076849  04/02/2019  JM 

(732)  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   

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   

 

 

 

(111)  26735 

(151)  14/10/2020 

(181)  01/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1025 

(300)  077108  07/03/2019  JM 

(732)  Alcon Inc. Rue Louis-d'Affry 6, CH-

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

194 

 

1701 Fribourg, CH 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(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   

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   

 

 

 

(111)  26710 

(151)  13/10/2020 

(181)  01/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1028 

(732)  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 
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(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   

 

 

 

(111)  26636 

(151)  06/10/2020 

(181)  01/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1029 

(591)  E verdhë, e bardhë, e zezë 

(732)  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 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 
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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   

 

 

 

(111)  26639 

(151)  06/10/2020 

(181)  01/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1030 

(591)  E verdhë, e bardhë, e zezë 

(732)  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)   
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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, 
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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   

 

 

 

(111)  26637 

(151)  06/10/2020 

(181)  01/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1031 

(732)  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 

 
 

     

 
 

 

(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 
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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   

 

 

 

(111)  26931 

(151)  05/11/2020 

(181)  02/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1032 

(732)  PIAZZA ITALIA S.P.A. VIA 

CERVANTES N. 55/27 80133 NAPOLI - 

ITALY, 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 
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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)   

 

 

 

(111)  26610 

(151)  05/10/2020 

(181)  02/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1033 

(732)  ROYAL IMAGING CENTER 

SH.P.K.,  Magjistralja Prishtinë-Ferizaj,   

Graçanicë, Kosovë, 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   

 

 

 

(111)  27010 

(151)  12/11/2020 

(181)  06/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1036 

(300)  077908  18/06/2019  JM 

(732)  Claris International Inc. 

(540)  CLARIS 
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 5201 Patrick Henry Drive, Santa Clara, 

California 95054, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

 

(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 

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 
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zhvillim të softuerit kompjuterik;shërbime te perkrahjes teknike, gjegjësisht eleminim te 

defekteve online, softuer i pa-shkarkueshëm   

 

 

 

(111)  27024 

(151)  16/11/2020 

(181)  07/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1045 

(591)  E kuqe, e kuqe e mbyllët, e bardhë, 

vjollce dhe e argjendtë 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pasta dhëmbësh jo-mjekësore dhe shpërlarëse të gojës jo-mjekësore   

 

 

 

(111)  26810 

(151)  26/10/2020 

(181)  08/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1050 

(591)  E kuqe, e gjelbër, e bardhë, ngjyrë hiri. 

(300)  Z.496761  06/03/2019  PL 

(732)  Hortex Spólka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Mszczonowska 2 

Warszawa, 02-337, PL 

(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 
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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   

 

 

 

(111)  28323 

(151)  08/07/2021 

(181)  08/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1051 

(732)  Deroni Ltd. 86, Saedinenie Blvd. 

6300 Haskovo, BG 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ajvar [speca të konservuar]; kërpudha, të konservuara; lëng domate për gatim; 

pureja e domates; paste domate; perime, konservuar; perime, të konservuara; mous 

perimesh; sallata me perime; lëngje perimesh për gatim; perime, të konservuara; perime, të 

gatuara; lakër turshi; fruta, i zier; kompote; Tranguj; qepë, të ruajtura; paste me patellxhan; 

pastë patëllxhan; pastë palcë e perimeve; fruta, i konservuar; fruta, konservuar; fruta, të 

konservuara; bllokimit të; misër i ëmbël, i përpunuar; fasule, të ruajtura; hudhër të ruajtur; 

pureja e mollës   

30    Mustardë; salce domatesh; kecap [salcë]; pesto [salcë]; pure frutash [salca]; salce soje; 

salca [ereza]; lëng mishi; salcë makarona; rrobat për sallatë; salcë mollë [erëza]   
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(111)  26715 

(151)  13/10/2020 

(181)  08/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1052 

(591)   E kaltërt e mbyllur, e gjelberte e 

mbyllur, e gjelberte e qelur dhe e bardhë 

(732)  HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi 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 
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për zënjen e insektve; agesna për shpërndarjen ose pengimin e çiftëzimit të insketeve; 

preparate për shkaterrimin e dëmtuesve; fungicide, herbicide; paraziticide dhe preparate 

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   

 

 

 

(111)  27050 

(151)  16/11/2020 

(181)  08/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1053 

(732)  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   

 

 

 

(111)  26893 

(151)  02/11/2020 

(181)  09/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1059 

(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. 

(300)  20270/2019  15/02/2019  AT 

(732)  Europapier Austria GmbH 

Autokaderstraße 86-96, 1210 Vienna, AT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)  
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(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]; 

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   
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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      

 

 

 

(111)  26971 

(151)  10/11/2020 

(181)  09/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1065 

(591)  E portokallt dhe e zezë 

(732)  “FRIX” L.L.C Rr. Luan Haradinaj 

Nr.1, Prishtine, KS 

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

5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  26970 

(151)  10/11/2020 

(181)  09/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1066 

(732)  “FRIX” L.L.C Rr. Luan Haradinaj 

Nr.1, Prishtine, KS 

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

5a, Prishtine 

 

(540)  FRIX 
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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   

 

 

 

(111)  27532 

(151)  19/04/2021 

(181)  14/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1072 

(300)  302019000017603  12/03/2019  IT 

(732)  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 
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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; 

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 

   

 

 

(111)  26767 

(151)  21/10/2020 

(181)  15/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1075 

(591)  E bardhë, e zezë, e gjelbërt 

(732)  Arsim Rexhepi Rr. Isa Kastrati PN, 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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;   

 

 

 

(111)  26611 

(151)  05/10/2020 

(181)  19/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1082 

(732)  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   
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(111)  26949 

(151)  09/11/2020 

(181)  20/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1084 

(732)  Casio Keisanki Kabushiki Kaisha 

(Casio Computer Co., Ltd.) 6-2, Hon-machi 

1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JP 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 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   

 

 

 

(111)  26702 

(151)  12/10/2020 

(181)  21/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1085 

(732)  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"   

 

 

 

(111)  27011 

(151)  12/11/2020 

(181)  21/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1086 

(732)  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, 

(540)  MPX 
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Republic of Kosovo 

 
 

(511) 9    “Harduer kompjuterik; pajisje periferale kompjuterike, akseleratorë (shpejtues) të 

grafikës, dhe njësi të procesorëve të grafikës”   

 

 

 

(111)  26799 

(151)  22/10/2020 

(181)  21/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1087 

(732)  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.”   

 

 

 

(111)  26977 

(151)  10/11/2020 

(181)  21/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1088 

(732)  Claris International Inc. 5201 Patrick 

Henry Drive, Santa Clara, California 95054 

, 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, 
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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 

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 
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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, 

dhe dokumente tjera; shërbimet shkencore dhe teknologjike; shërbimet e dizajnit industrial; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; hulumtime mjekësore; laboratore mjekësore; 
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informacione, shërbime këshilluese dhe konsulence në lidhje me të gjitha ato që u 

përmendën më sipër.”   

 

 

 

(111)  26980 

(151)  12/11/2020 

(181)  21/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1089 

(591)  Ngjyrë kafe, e verdhë 

 (732)  N.P.H “RESTORANT SHARRI” 

Fshati Strazhë, Kaçanik, KS 

 
 

(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   

 

 

 

(111)  26613 

(151)  05/10/2020 

(181)  23/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1095 

(732)  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   
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(111)  26612 

(151)  05/10/2020 

(181)  23/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1096 

(591)  E zezë, portokali-e kuqe, e bardhë, 

kafe, bezh, e verdhë 

(732)  SOREMARTEC S.A. 16, Route de 

Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU 

(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)   

 

 

 

(111)  26769 

(151)  22/10/2020 

(181)  23/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1097 

(732)  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; 

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; 
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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 

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   
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(111)  26771 

(151)  22/10/2020 

(181)  23/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1098 

(732)  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   

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   
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(111)  27012 

(151)  12/11/2020 

(181)  26/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1108 

(732)  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 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   

 

 

 

(111)  26609 

(151)  05/10/2020 

(181)  29/08/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1113 

(732)  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   

 

 

 

(111)  26752 

(151)  20/10/2020 

(181)  02/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1118 

(732)  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, 

(540)  ECONYL 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(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 

(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   

 

 

 

(111)  26701 

(151)  12/10/2020 

(181)  02/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1120 

(732)  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 
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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   

 

 

 

(111)  26960 

(151)  10/11/2020 

(181)  03/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1135 

(591)  Ngjyrë bordo, hirit dhe ngjyrë rëre 

(732)  Fédération Internationale de Football 

Association (FIFA) FIFA-Strasse 20 

8044 Zürich, CH 

(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 
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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   

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; 
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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 

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 
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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   

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 
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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 ; 

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; 
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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  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 
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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   

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 
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pije alkoolike, tretës, parafinë, dyll, bitumen dhe naftë, karburante, vajra, lubrifikantë, 

lëngje transmisioni, lëngje frenash, agjentë kundër ngrirjes, ftohës, lëngje hidraulikë, 

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 
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në internet për tregtimin e aksioneve); shërbime të konsulencës financiare; sherbime 

brokerimi te aksioneve dhe obligacioneve; shërbime në mirëbesim për korporatat dhe 

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 
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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 

(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 
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i ngjarjeve sportive; shërbime prodhimi dhe redaktimi për programet radiotelevizive; 

shërbimet e fotografisë; shërbime të prodhimit, fotografisë, audio dhe videshiritave; 

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 
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përdoruesi ose të specifikuar, profile personale, audio, video, imazhe fotografike, tekst, 

grafikë dhe të dhëna; sigurimin e përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve të softuerëve 

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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(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 
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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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(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.   

 

 

 

(111)  26982 

(151)  12/11/2020 

(181)  03/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1142 

(591)  E kafte,  e bardhe dhe ngjyre hiri  

(732)  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, 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

235 

 

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.   
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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; 
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shërbimet e informimit dhe këshillimit në lidhje me të lartë cekurat.   

 

 

 

(111)  26993 

(151)  12/11/2020 

(181)  03/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1144 

(732)  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 
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këto mallëra; reklamimin; menaxhim biznesi; shërbimet e marketingut edhe promovimit; 

shërbimet e informimit dhe këshillimit në lidhje me të lartë cekurat.   

 

 

 

(111)  26985 

(151)  12/11/2020 

(181)  03/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1145 

(732)  BIC Cello (India) Private Limited  

Plot No 711/1.2.3.4 Somnath Road, Dabhel, 

Daman 396210, 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”.    

 

 

 

(111)  26625 

(151)  05/10/2020 

(181)  03/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1146 

(732)  Jaffa d.o.o. Crvenka Maršala Tita 245, 

25220 Crvenka,Serbia, RS 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(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; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, seasonings(erëza të ndryshme), erëza, barishte të 

konservuara; uthull, salca dhe aromatizues  të tjerë; akull (ujë i ngrirë)   

 

 

 

(111)  27346 

(151)  16/03/2021 

(181)  04/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1150 

(591)  E kaltër, e kuqe, kafe 

(732)  Esat M. Abazi B.I.   Bukosh p.n. 

Vushtrri, KS 

(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   

 

 

 

(111)  27027 

(151)  16/11/2020 

(181)  04/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1151 

(732)  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 
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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 

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 
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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 

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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(111)  26640 

(151)  06/10/2020 

(181)  04/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1152 

(732)  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 

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 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

243 

 

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 

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 
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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.”   

 

 

 

(111)  26797 

(151)  22/10/2020 

(181)  04/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1153 

(732)  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)”.    

 

 

 

(111)  26798 

(151)  22/10/2020 

(181)  04/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1154 

(540)  WHITE CLAW 
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(732)  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 

 
 

 

 

(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)”.    

 

 

 

(111)  26958 

(151)  10/11/2020 

(181)  05/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1156 

(300)  018033023  06/03/2019  ES 

(732)  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, 

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   
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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   

 

 

 

(111)  26959 

(151)  10/11/2020 

(181)  05/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1159 

(300)  018033019  06/03/2019  ES 

(732)  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, 

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   
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(111)  26706 

(151)  12/10/2020 

(181)  09/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1161 

(732)  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.”   

 

 

 

(111)  26782 

(151)  22/10/2020 

(181)  10/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1163 

(591)  E verdhë, e kaltër, e bardhë 

(732)  TAGO Przedsiębiorstwo Przemysłu 

Cukierniczego Tadeusz Gołębiewski 

Ciemne, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

220, 05-250 Radzymin, Poland, PL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Prodhime të furres së brumit e bukës, prodhime të pasticierit (pasta), ëmbëlsira    
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(111)  26684 

(151)  12/10/2020 

(181)  10/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1164 

(732)  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   

 

 

 

(111)  27547 

(151)  21/04/2021 

(181)  11/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1169 

(732)  DELI GROUP CO., LTD.  DELI 

INDUSTRIAL PARK, NINGHAI 

COUNTY, NINGBO CITY, ZHEJIANG 

PROVINCE, CHINA., CN 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6    Metale në formë petë ose pluhuri për printerët 3D; pajisje prej metali, të vogla; 

kasafortat [metali ose jo metalike]; vida lidhëse prej metali për kabllo; spirale prej metali, 

jo-mekanike, për tuba gome fleksibël; mëngë [pajisje metalike]; kuti mjetesh prej metali, 

bosh; varëse rrobash prej metali; shkalle prej metali; shufra prej metali për saldim; vida prej 

metali; mbajtese rrobash prej metali; zinxhirë prej metali; bravë metali, përveç elektrike; 

këmbanat   

8    Sekator; hapese vrimash; dalta [mjete dore]; thika; tehe [mjete dore]; mjete për grirje 

[mjete dore]; mjete prerëse [mjete dore]; diamante të xhamave [pjesë të mjeteve të dorës]; 

plane; plane hekuri; shirita teli [mjete dore]; gërshërë; shtrenguese; mjete kopshtesh, të 

operuara me dorë; hapëse tubash [mjete dore]; doreza për vegla pune me dorë; shpuese 

[mjete dore]; zgjeruesit [mjete  dore]; palosese [mjete dore];  brisk gjepi; lopata [mjete 

dore]; leve; akset; mistri; hekur [mjete dore jo elektrike]; mjete shpuese [mjete dore]; thika 

pune [bisturi]; skedarë zmeril; darë; copa [pjesë të mjeteve dore]; turjele [mjete dore]; 

thumba [mjete dore]; hapëse mulliri [mjete dore]; shtryedhese; çekiç hapes; çekiç [mjete 

dore]; sharra [mjete dore]; piskatore; thika qeramike; mjete gërmimi [mjete dore]; armë pa 

tela elektrike; kaçavida, jo elektrike; armë, mjete dore, për nxjerrje të mastikës   
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9   USB flash drive;printera për përdorim me kompjuter;pajisjet mbrojtëse për përdorim 

personal nga aksidentet;çanta të adaptuara për laptopë;disqe optike;makine per shenjimin e 

letrave për zyre;helmeta mbrojtëse;interko;vizore [instrumentet matëse];ekranet e panelit të 

sheshtë;kompjutera tablet;projektore toner rezerve, të paplotësuar, për printera dhe 

fotokopjues;megafonët;skanuesit [pajisjet e përpunimit të të dhënave];arkat;syze 

zmadhuese [optikë];robotë mësimdhënës;lexuesit e barkodit;barometra;nivele [instrumente 

për përcaktimin e horizontales];gjetësit e diapazonit;aparate dhe instrumente 

anketimi;treguesit e temperaturës;higrometra;printera termik;tabela elektronike 

interaktive;stilolapsa elektronike [njësi të ekranit vizual];bateri, elektrike karikues për 

bateritë elektrike;pajisje matëse elektrike, elektrike;bazat elektrike;materiale për rrjetin e 

energjisë elektrike [telat, kabllot]; këmbanat elektrike të dyerve; monitories [pakisje 

kompjuterike]; peshore; aparate për analizën e ajirt; orët e kohës [pajisjet e regjistrimit të 

kohës]; sisteme elektronike të kontrollit të hyrjes për dyert  e kyçjes; ekranet e vieove; 

kalkulatorët e xhepit; tastierë kompjuteri; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat 

e automjeteve; makina për llokaritjen dhe renditjen e parave; doreza për mbrojtje nga 

aksidentet; kufizime të sigurisë, përveç atyre për vendet e automjeteve dhe pajisjet sportive; 

detektorë të monedhave të falsifikuar; lartesimates; mbeshtetese mausi; maus kompjuteri; 

syze sigurie   

16   Leter, letër karboni; letër kopimi [shkrimi]; peceta të letrës; pamflete; libra shënimesh; 

kopjues [artikuj shkrimi]; etiketat e letrës ose kartonit; prospekte; aparate për montim 

fotografish; stenda për fotografi; Letër ambalazhi; shtrese  e holle plastrike për 

mbështjellje; element për zyra; perforatorët e zyrave; laminatorë dokumentesh për përdorim 

zyre; seleksionues për letër; mprehës lapsash; kunjat e vizatimit; lagështues [gjera te 

nevojshme per  zyre]; dosje për letra; korrektues [gjera te nevojshme per zyre], mbules 

[shkrim]; kapëse letre; gomë; gjerat e nevojshme të zyrave, përveç mobiljeve; artikuj 

shkrim; dyshekë tavolne; bende elastike për zyra; dollapët për artikuj shkrim [kushtet e 

zyrave]; kuti shkrimi [për zyre]; kuti shkrimi [set]; mbajtës të pasaportave; tablea; shirit 

korrigjues i kasetave [kërkesat e zyrës]; shirta ngjitës për qellime shkrimi ose shtëpiake; 

lapsa për vizatim; kompasa për vizatim; instrumente vizatimi; kub vizatimi; materialet për 

vizatim; paleta për piktorët; shirita ngjyrosje; materialet mësimore [përveç aparateve]; 

modelet për arkitektë; ngjitëse [shkrimi]; thika letre [hapëse letrash]; mprehes lapsi, 

mbajtësit  e emrit [kërkesat e zyrës]; kuti me celes; mbajtese letrash, stiker, grires letre për 

përdorim zyre; heqes gozhde (furnizim zyre); adheziv [ngjitës} për perdorim shkrimi ose 

për qëllime shtëpiake   

 

 

 

(111)  26792 

(151)  22/10/2020 

(181)  12/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1172 

(300)  2019-272  12/04/2019  LI 

(732)  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, 

(540)  A13 BIONIC 
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Republic of Kosovo 

 
 

(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   

 

 

 

(111)  26794 

(151)  22/10/2020 

(181)  12/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1173 

(732)  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   

 

 

 

(111)  28281 

(151)  30/06/2021 

(181)  12/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1174 

(591)  Blue R65 G116 B169 

(732)  Ballkan Investigative Reporting 

Network - BIRN Kosova  Menza e 

Studenteve, kati i parë, 10000 Prishtinë, KS 
 
 

(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; aparate 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 biznesit; veprime të zyrës. Shërbimet 

e përbëra prej atyre të regjistrimit, transkriptimit, përbërjen, hartimin apo sistematizimin e 
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komunikimit me shkrim dhe regjistrimet, dhe gjithashtu  përpilimin e të dhënave 

matematike ose statistikore   

38   Komunikimi i nje personi me një tjetër; (1) mundësojnë një person te flas me tjeter 

person; (2) Tansmetojn porosi nga nje person tek tjetri, dhe (3) Vendosin personin ne 

komunikim gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose televizion)   

41   Arsimimi dhe dhënia e trajnimeve-shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave; zbavitje-shërbimet që kanë qëllimin bazë dhe argëtuese, 

dëfrim apo rekreacion të njerëzve; aktivitete sportive dhe kulturore-prezantimi i veprave të 

artit apo lartësis vizuale për publikun për qëllime kulturore ose arsimore   

 

 

 

(111)  28283 

(151)  30/06/2021 

(181)  12/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1175 

(591)  PURPLE  R113 G47 B139, 

HEX#712f8b;  WHITE R255 G255 B255 

(732)  Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova Menza e 

Studenteve, kati i parë, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(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   Komunikimi i një personi me një tjetër: 

(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 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 
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(111)  28286 

(151)  30/06/2021 

(181)  12/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1176 

(591)  E Zezë 

(732)  Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova Menza e 

Studenteve, kati i parë, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  Dhandrri i Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(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   Komunikimi i një personi me një tjetër: (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 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 

   

 

 

 

(111)  28278 

(151)  30/06/2021 

(181)  12/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1177 

(591)  BLUE R23 G79 B143, HEX#174f8f;  

WHITE  

(732)  Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova Menza e 

Studenteve, kati i parë, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(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 
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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   Komunikimi i një personi me një tjetër: 

(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 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 

   

 

 

(111)  28277 

(151)  30/06/2021 

(181)  12/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1178 

(591)  WHITE  R218 G219 B219, 

HEX#dadbdb; dhe BLUE R136 G180 B230, 

HEX#88b4e6. 

(732)  Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova Menza e 

Studenteve, kati i parë, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(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   Komunikimi i një personi me një tjetër: 

(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 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 
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(111)  28272 

(151)  30/06/2021 

(181)  12/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1179 

(591)   Kodi i ngjyrës: RED  R176 G17 B22, 

HEX#b01116 

(732)  Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova Menza e 

Studenteve, kati i parë, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(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   Komunikimi i një personi me një tjetër: (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 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 

   

 

 

(111)  28275 

(151)  30/06/2021 

(181)  12/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1180 

(591)  E zezë 

(732)  Bllkan Investigative Reporting 

Network - BIRN Kosova Menza e 

Studenteve, kati i parë, 10000 Prishtinë , KS 

 
 

(540)  Tym e Zjarr 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Paisje dhe instrumente shkencore, paisje  dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje, 

rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe 

dhënie mësimi; aparate për shënim (xhirime, inqizime), transmetim apo reduktim të zërave 

ose pamjeve, bartës magnetik të të dhënave, disqe rekorduse   

35   Reklamimi; menaxhimi i biznesit; veprime të zyrës, shërbimet e përbëra prej atyre të 
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regjistrimit, transkriptimi, përbërjen, hartimin apo sistematizimin e komunikimit me shkrim 

dhe regjistrimet, dhe gjithashtu perpilimin e të dhënave matematike ose statistikore   

38   Komunikimi i në personi me një tjetër: mundësojn nje personi të flasë me tjetër person, 

transmetojn porosi nga një person tek tjetri dhe vendosim personin ne komunikim gojor ose 

vizuel me personin tjetër (radio ose televizion)   

41   Arsimimi dhe dhënia e trajnimeve- shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave; zbavitje- shërbimet që kanë qëllimin bazë argëtimin, dëfrim 

apo rekreacion të njerëzve; aktivitete sportive dhe kulturore- prezantimi i veprave të artit 

apo letërsisë vizuale për publikun për qëllime kulturore ose arsimore   

 

 

 

(111)  28273 

(151)  30/06/2021 

(181)  12/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1181 

(591)  E zezë 

(732)  Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova Menza e 

Studenteve, kati i parë, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  Meftyre 

 
 

     

 
 

 

(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   Komunikimi i një personi me një tjetër: 

(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 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.   
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(111)  26864 

(151)  02/11/2020 

(181)  13/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1182 

(591)  BLUE R12 G71 B107, HEX#0c476b; 

BLUE BLUE R12 G71 B107, HEX#0c476b; 

GREEN R117 G191 B155, HEX#75bf9b 

(732)  Kosovar Civil Society Foundation for 

Sustainable Development - KOSID Dajana 

Berisha Pashko Vasa, Nr. 1, Pejton,  10000 

Prishtinë, KS 

 
 

(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 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 

   

 

 

(111)  27487 

(151)  06/04/2021 

(181)  16/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1183 

(732)  Coca-Cola Bulgaria EOOD 8, Racho 

Petkov Kazandzhiyata, 1766 Sofia, 

Bulgaria, BG 

(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) 32   Pije, duke përfshirë ujin për pije, ujin e aromatizuar, ujin mineral dhe të gazuar; 

pije tjera jo alkoolike, duke përfshirë pije freskuese jo alkoolike, pije energjike dhe 

sportive; pije frutash dhe lëngje duke përfshirë ujin e kokosit; shurupe, koncentrate, pluhur 

dhe përgaditje (preparate) tjera për përgaditjen e pijeve, duke përfshirë ujin e aromatizuar, 

ujin mineral dhe të gazuar, pije freskuese jo alkoolike, pije energjike, pije sportive, pije dhe 

lëngje frutash; pije  dhe lëngje nga perimet.   

 

 

 

(111)  26790 

(151)  22/10/2020 

(181)  16/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1185 

(300)  2019-551  23/07/2019  LI 

(732)  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 
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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 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 
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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 

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.”   

 

 

 

(111)  26704 

(151)  12/10/2020 

(181)  16/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1186 

(732)  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.”   

 

 

 

(111)  26703 

(151)  12/10/2020 

(181)  16/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1187 

(540)  Sani 
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(732)  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 

 
 

 
 

 

(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.”   

 

 

 

(111)  26747 

(151)  20/10/2020 

(181)  18/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1191 

(732)  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.   

 

 

 

(111)  27029 

(151)  16/11/2020 

(181)  18/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1192 

(732)  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 
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(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 

dhe paisje për të gjitha produkte e lartë- përmendura, të cilat i përkasin kësajë klase.   

 

 

 

(111)  26770 

(151)  22/10/2020 

(181)  18/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1193 

(540)  SLOFIE 
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(300)  078584  05/09/2019  JM 

(732)  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 

 
 

 

 

(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 

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 
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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; 

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.”   

 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

264 

 

 

 

(111)  26939 

(151)  09/11/2020 

(181)  18/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1194 

(732)  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   

 

 

 

(111)  27350 

(151)  17/03/2021 

(181)  19/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1196 

(300)  30 2019 006 519  21/03/2019  DE 

(732)  Tom Tailor GmbH  Garstedter Weg 14 

22453 Hamburg, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  MINE TO FIVE 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   “Veshje, këpucë, kapelë; veshje për mbrëmje; bluza Epaulet; veshje për punë; 

veshje për ballo dhe fustana; bikine; sutjena, veshje për larje; kostume për not; kapele 

bereta, veshje trupore (badi); shorce të shkurtëra; kostume banjo; badi (veshje të 

brendshme); bluza për femra; fustana; fustana për mbrëmje; dorëza pa gishta; artikuj si 

veshje të lirshme; rripa (veshje); veshje për 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 të ngrohta; kapelë; korset; mbulesë për kokë (veshje); kostume për maskaradë; 

Shiritat e pantallonave; mbathje të brendshme; veshje për mbrëmje; pallto; kapela (mbathje 

për kokë); kaqketa; këmishë nate; veshje kundër shiut; qorape; shall për mbajtjen e bebeve; 

vello (veshje); vello për kokë; shami për kokë; bluza polo; xhaketa; pelerina, jakne; 

pelerina; sandale të hapura te gishtat; puloverë; veshje pa mëngë; kombinime (të veshjeve); 

veshje të jashtme; funde; qorape të gjata; veshje për gjumë; këpucë sportive; veshje Apron; 

këpucë; qizme me lidhësa; qizme; pjesë të larta të këpucëve; sandale; llastik qorapesh; 

bluza me askija; veshje për skijim; qizme për skijim; veshje sportive; shtrënguese; veshje 

nga leshi (mbathje); pandofla; bluza, toga; veshje një pjesëshe; veshje nga leshi (mbathje); 

kostume për ushtrime; kostume teatri; uniforma; pallto; pallto deri te beli; hellanke; sandale 
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me një gisht; duks me kapele; hellanke; kostume; shtrënguese; kravatë; pallto sportive; 

xhaketa për darkë; veshje për fëmijë; grykëse, jo nga letra, xhaketa sportive, pantollona tw 

kompleteve, funde tw kompleteve, këpucë me take (mbathje per këmbë); kostume 

tradicionale”.    

 

 

 

(111)  26705 

(151)  12/10/2020 

(181)  20/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1197 

(732)  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 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.”   

 

 

 

(111)  27008 

(151)  12/11/2020 

(181)  20/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1198 

(732)  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”.    
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(111)  26911 

(151)  04/11/2020 

(181)  20/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1199 

(591)  NGJYRË HIRI, E KALTËR, E 

BARDHË 

(732)  Nova Ljubljanska banka d.d. Ljubljana  

Trg republike 2, 1000 Ljubljana, SI 

(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; 

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 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

267 

 

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; 

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 
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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 

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 
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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 

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   
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(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produke të përpunuara mishi. Bishtajore të thara. 

Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh; Qumsht me 

prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe perime të thara, 

konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara të përgatitura 

dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga 

farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh.   

30   Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta, të 

mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek 

turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e 

mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë 

brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi, 

keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore. 

Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja, 

pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer 

pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore, 

akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e 

grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i 

grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i 

përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim.   

35   Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut, 

shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave, 

bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët; 

qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve 

dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga 

domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe 

gjalpit nga kikirikat; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; 

çipseve nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë 

çokollate; pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve 

me bazë mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – 

gjevrek), pogaçes (gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, 

torteve, baklavës (ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit 

(ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; 
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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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(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, 
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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.   

 

 

 

(111)  26909 

(151)  03/11/2020 

(181)  20/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1202 

(591)  E gjelbër, e bardhë, e zezë, e kuqe, e 

verdhë, ngjyrë kafe. 

(732)  PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

 Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

(540)   
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ESKİŞEHİR TÜRKİYE, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produke të përpunuara mishi. Bishtajore të thara. 

Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh; Qumsht me 

prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe perime të thara, 

konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara të përgatitura 

dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga 

farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh.   

30   Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta, të 

mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek 

turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e 

mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë 

brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi, 

keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore. 

Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja, 

pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer 

pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore, 

akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e 

grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i 

grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i 

përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim.   

35   Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut, 

shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave, 

bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët; 

qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve 

dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga 

domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe 

gjalpit nga kikirikat; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; 

çipseve nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë 

çokollate; pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve 

me bazë mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – 

gjevrek), pogaçes (gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, 

torteve, baklavës (ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit 

(ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; 
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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.   

 

 

 

(111)  26978 

(151)  12/11/2020 

(181)  20/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1203 

(591)  E  gjelbër dhe e zezë 

(732)  Blinerë Haxhiu Rr. Hasan Ramadani 

pa nr,  Podujevë, KS 

 
 

(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. 

Preparete tualeti pa medikamente, preparate pastrimi për përdorim në shtëpi dhe ambiente 

të tjera. 

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   

 

 

 

(111)  26871 

(151)  02/11/2020 

(181)  24/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1206 

(732)  Gold’s Gym Licensing LLC  4001 

Maple Avenue, Suite 200 Dallas,  

(540)   
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Texas 75219 United States, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(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. 

   

 

 

 

(111)  26707 

(151)  13/10/2020 

(181)  24/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1207 

(732)  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.”   



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

276 

 

 

 

 

(111)  26772 

(151)  22/10/2020 

(181)  24/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1208 

(591)  e kuqe, e bardhë, e kaltër,  

e gjelbërt, e verdhē, rozë, vjollce dhe 

portokalli 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarës të gojës jo-mjekësor”.     

 

 

 

(111)  26708 

(151)  13/10/2020 

(181)  25/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1218 

(732)  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.   

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 
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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.    

 

 

 

(111)  26773 

(151)  22/10/2020 

(181)  25/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1219 

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

zezë, e kaltër, e gjelbërt dhe portokalli 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarës të gojës jo-mjekësor”.     

 

 

 

(111)  26774 

(151)  22/10/2020 

(181)  25/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1220 

(591)  e kuqe, e bardhë,  e zezë, e hirtë dhe e 

(540)   
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gjelbërt 

(732)  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 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarës të gojës jo-mjekësor”.     

 

 

 

(111)  26658 

(151)  07/10/2020 

(181)  25/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1223 

(591)  e kuqe, e bardhë,  kafe, e zezë, e kaltër 

dhe portokalli 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarës të gojës jo-mjekësor   

 

 

 

(111)  26791 

(151)  22/10/2020 

(181)  25/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1224 

(591)  E zezë, e bardhë, e kuqe 

(732)  POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA”  Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(540)   
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(740)  Fisnik Sogojeva Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(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   

 

 

 

(111)  26793 

(151)  22/10/2020 

(181)  25/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1225 

(591)  E zezë, e bardhë, e kaft 

(732)  POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA”  Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(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; 
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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   

 

 

 

(111)  26784 

(151)  22/10/2020 

(181)  25/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1227 

(591)  E kaltërt, e bardhë 

(732)  POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA”  Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(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   
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(111)  26789 

(151)  22/10/2020 

(181)  25/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1228 

(591)  E kuqe, e hirit, e zezë 

(732)  POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA”  Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(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   

 

 

 

(111)  26787 

(151)  22/10/2020 

(181)  25/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1229 

(591)  E gjelbër  

(732)  POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA”  Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(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   

 

 

 

(111)  26786 

(151)  22/10/2020 

(181)  25/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1231 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA”  Adresa Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, KS 

(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; 
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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   

 

 

 

(111)  26868 

(151)  02/11/2020 

(181)  26/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1235 

(591)  E portokallt,  e bardhë 

(732)  ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. 

Planinska 15, 10000 Zagreb, HR 

(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 

   

 

 

 

(111)  26865 

(151)  02/11/2020 

(181)  26/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1236 

(591)  E  portokallt, e bardhë 

(732)  ATLANTIC CEDEVITA d.o.o. 

Planinska 15, 10000 Zagreb, HR 

(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 

   

 

 

 

(111)  26811 

(151)  26/10/2020 

(181)  26/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1237 

(300)  33939  02/04/2019  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TERRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 34    Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

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

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve   

 

 

 

(111)  27001 

(151)  12/11/2020 

(181)  27/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1238 

(540)   
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(591)  Ngjyra e gjelbërt, e kaltër dhe  e 

verdhë  

(732)  Oda Ekonomike e Kosoves Rr.Nena 

Tereze, Nr. 20 Prishtine, KS 

(740)  Lumnije Hashani Rr. Nena Tereze, Nr. 

20, Prishtinë- Kosovë 

 
 

     

 
 

 

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

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

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

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve   

 

 

 

(111)  27000 

(151)  12/11/2020 

(181)  27/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1239 

(591)  Ngjyra  kafe, e kaltër dhe  e verdhë  

(732)  Oda Ekonomike e Kosoves Rr.Nena 

Tereze, Nr. 20 Prishtine- Kosovë, KS 

(740)  Lumnije Hashani Rr. Nena Tereze, Nr. 

20, Prishtinë- Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

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

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve   

 

 

 

(111)  26778 

(151)  22/10/2020 

(181)  27/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1241 

(300)  39986  18/04/2019  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)  TEAKSELECTION 
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(511) 34    Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

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

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 

pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve   

 

 

 

(111)  26847 

(151)  28/10/2020 

(181)  27/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1242 

(732)  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   
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(111)  26846 

(151)  28/10/2020 

(181)  27/09/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1243 

(732)  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; 

tableta për qëllime farmaceutike; vajra medicinale; pastrues vaginal për qëllime mjekësore; 

preparate vitaminash   

 

 

 

(111)  26919 

(151)  05/11/2020 

(181)  01/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1246 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  Dizarium l.l.c  Zahide Jashari, nr.41, 

Vushtrri, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35    Reklamim, Menaxhim Biznesi;Administrim Biznesi;Funksione zyre; Hulumtim 

i tregut; Marketing në kornizë të softuerëve për publikim; Shërbime të Marrëdhënieve me 

Media, Negocimi i kontratave biznesore për palë të treta, Organizimi i panaireve me qëllim 

komercial dhe promovimi; Reklamim paguaj për klikim, Promovim i shërbimeve dhe 

produkteve përmes sponsirimit të aktiviteteve sportive; Marrëdhënie me publikun; 

Reklamim në radio; Marketing i targetuar; Shërbime telemarketingu; Reklamim në 

television; Promovim i shitjes për të tjerët; Reklamim online në rrjet kompjuterik; Dizajnim 
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i materialeve promovuese; Reklamim direkt përmes emailit; konsulencë lidhur me 

komunikimin e strategjive reklamuese; Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në 

relacion me publikun   

38   Dhënia e qasjes në database;komunikimi përmes telefonit;dërgimi i 

mesazheve;komunikimi në radio;shërbime telekonferencash   

42    Dizajnim i softuerëve kompjuterik;programim kompjuterik; analizim i sistemeve 

kompjuterike; dizajnim i sistemeve kompjuterike; konsulencë lidhur me softuer; 

konsulencë lidhur me siguri kompjuterike; cloud kompjuting; krijimi dhe mirëmbajtja e 

uebsite për të tjerët; konvertimi i të dhënave nga fizike në elektronike; hostimi i uebfaqeve; 

dizajnim grafik I materialeve promovuese; monitorimi i kompjuterëve nga distanca; 

zhvillimi i softuerëve në kornizë të softuerëve publikues; konsulencë e dizajnimit të 

uebsites; dizajnimi i paketimit; instalimi i softuerëve kompjuterit; qiradhënia e softuerëve 

kompjuterit 

   

 

 

(111)  27277 

(151)  09/03/2021 

(181)  01/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1247 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  Dizarium l.l.c Zahide Jashari, nr.41, 

Vushtrri, KS 
 

 
 

(540)  DIZARIUM 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, Menaxhim Biznesi;Administrim Biznesi;Funksione zyre;Hulumtim i 

tregut;Marketing në kornizë të softuerëve për publikim;Shërbime të Marrëdhënieve me 

Media, Negocimi i kontratave biznesore për palë të treta, Organizimi i panaireve me qëllim 

komercial dhe promovimi;Reklamim paguaj për klikim, Promovim i shërbimeve dhe 

produkteve përmes sponsirimit të aktiviteteve sportive;Marrëdhënie me 

publikun;Reklamim në radio;Marketing i targetuar;Shërbime telemarketingu;Reklamim në 

television;Promovim i shitjes për të tjerët;Reklamim online në rrjet kompjuterik;Dizajnim i 

materialeve promovuese;Reklamim direkt përmes emailit;konsulencë lidhur me 

komunikimin e strategjive reklamuese;Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në 

relacion me publikun   

38   Dhënia e qasjes në database;komunikimi përmes telefonit;dërgimi i 

mesazheve;komunikimi në radio;shërbime telekonferencash   

42   Dizajnim i softuerëve kompjuterik;programim kompjuterik;analizim i sistemeve 

kompjuterike;dizajnim i sistemeve kompjuterike;konsulencë lidhur me softuer;konsulencë 

lidhur me siguri kompjuterike;cloud kompjuting;krijimi dhe mirëmbajtja e uebsite për të 

tjerët;konvertimi i të dhënave nga fizike në elektronike;hostimi i uebfaqeve;dizajnim grafik 

I materialeve promovuese;monitorimi i kompjuterëve nga distanca;zhvillimi i softuerëve në 

kornizë të softuerëve publikues;konsulencë e dizajnimit të uebsites;dizajnimi i 

paketimit;instalimi i softuerëve kompjuterit;qiradhënia e softuerëve kompjuterit   
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(111)  26813 

(151)  26/10/2020 

(181)  01/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1249 

(732)  Lenica Merkuri Rr. Ibrahim Rugova, 

Nr.1, Tiranë, AL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30    Kafe e bluar dhe kafe kokërr, kakao, çaj (barishtor ose jo), kafe, çaj, kakao dhe 

pije ekspresi, pije të përgatitura me bazë kafeje dhe/ose ekspres, çokollatë pluhur dhe 

vanilje, shurupe aromatizues që u shtohen pijeve, ushqime të pjekura që përfshijnë simite, 

kulace, kifle, biskota, ëmbëlsira, pasta dhe bukë, ushqime të gatshme, artikuj prej çokollate 

dhe ëmbëlsirash, ushqime të gatshme të ftohta dhe të nxehta, drithëra me bazë frutash dhe 

drithëra vetëm me bazë drithi kokërr, kafe e gatshme, akullore, ajkë qumështi e rrahur dhe 

ëmbëlsira të ngrira; çokollatë, karamele dhe ëmbëlsira, byreke, pica, kek, byrecka, salca per 

sallata, sanduice, simite, vafera, makarona, pite, salca, kokoshka, pite, majoneze, akullore, 

drithera   

43    Shërbime në ofrimin e ushqimit dhe pijeve; bare; kafene; restorante; restorante me 

vetesherbim; akomodim i përkohshëm, hotel, motel, shtepi (pensione), shtepi turistesh, 

Shërbime kampingjesh   

 

 

 

(111)  26808 

(151)  26/10/2020 

(181)  02/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1253 

(591)  E zezë, e kuqe, e bardhë, gjelbër, e 

kaltër, e verdhë, e kaftë, vjollce 

(732)  ''Atlantik Group'' SH.P.K 

GRAQANIC, KS 

(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 
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pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesa); erëzat; akulli   

 

 

 

(111)  27007 

(151)  12/11/2020 

(181)  02/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1258 

(732)  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   

 

 

 

(111)  27005 

(151)  12/11/2020 

(181)  02/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1259 

(732)  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   
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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   

 

 

 

(111)  27003 

(151)  12/11/2020 

(181)  02/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1260 

(591)   E gjelbert dhe e zeze 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  27009 

(151)  12/11/2020 

(181)  02/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1261 

(591)  E kalter dhe e bardhe  

(732)  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)   
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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   

 

 

 

(111)  26986 

(151)  12/11/2020 

(181)  02/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1262 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jeresy 08889, USA, 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''   
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(111)  26991 

(151)  12/11/2020 

(181)  02/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1263 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, USA, 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''   

 

 

 

(111)  26990 

(151)  12/11/2020 

(181)  02/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1264 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jeresy 08889, USA, 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''   

 

 

 

(111)  26988 

(151)  12/11/2020 

(181)  02/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1265 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jeresy 08889, USA, 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''   
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(111)  27312 

(151)  15/03/2021 

(181)  02/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1266 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station, 

New Jeresy 08889, USA, 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''   

 

 

 

(111)  26812 

(151)  26/10/2020 

(181)  02/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1267 

(591)  Ngjyrë e zezë, ngjyrë hiri 

(732)  ERSAŞ ALÜMİNYUM ANONİM 

ŞİRKETİ Topçular Mah. İncirlik Cad. Ersaş 

İş Merkezi No:18 34055 Eyüp İstanbul 

TURKEY, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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 
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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, 

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 
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(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   

 

 

 

(111)  26853 

(151)  29/10/2020 

(181)  03/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1268 

(591)  E kaft, e gjelbërt dhe e zezë. 

(732)  Sidki Ibrahimi Rr. Mbreti Bardhyl nr 

3/a, Prishtine Kosove., KS 
   

 
 

(540)  
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(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   

 

 

 

(111)  27174 

(151)  02/03/2021 

(181)  03/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1270 

(591)  E zezë, ngjyrë ari 

(732)  Edona Group SH.P.K.  Rr. Tahir 

Sinani nr. 220, Vushtrri, Republika e 

Kosovës, KS 

(740)  Avokat Kushtrim Bytyqi Rr. Isa 

Boletini nr. 59 Prishtinë, Republika e 

Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

përgatitje të bëra nga ushqimi thatë prej drithi; bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, 

melase; maja, pudër e pjekur, kripë, mustard, uthull,salca (erëza), djegëse, akullore. 

   

 

 

 

(111)  26700 

(151)  12/10/2020 

(181)  03/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1276 

(732)  FICOSOTA FOOD EAD 9700 

Shumen, Bulgaria, 10 Trakiyska Str., BG 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

(540)   
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(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   

 

 

 

(111)  26633 

(151)  06/10/2020 

(181)  04/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1283 

(300)  00003389714  04/04/2019  UK 

(732)  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   

 

 

 

(111)  26634 

(151)  06/10/2020 

(181)  04/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1284 

(300)  047582019  05/04/2019  CH 

(732)  Intuit Inc. 2535 Garcia Avenue 

Mountain View, CA 94043, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  INTUIT 
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Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(511) 7   Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji;motorë dhe 

motorë, përveç automjeteve tokësore;bashkues makinerish dhe komponente transmetimi, 

përveç automjeteve tokësore;pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura me 

dorë;inkubatorë për vezë;makina shitëse automatike;robotë industrialë;printera tre-

dimensional (3D);Stilolapsa për shtypje 3D;shtypës të kartës së pagesës elektrike dhe që 

operojne me energji;shtypës të kartave të kreditit elektrike dhe që operojne me 

energji;gjeneratorë të energjisë elektrike me energji diellore;gjeneratorë portativë të 

energjisë elektrike;nxjerrësit elektrik te lëngjeve dhe që operojne me energji elektrike për 

frutat;shtrydhëse elektrike dhe me energji elektrike për frutat dhe perimet;blenderues 

ushqimesh elektrike dhe me energji elektrike;grirëse ushqimore elektrike dhe me energji 

elektrike;fshesat me korrent;fshesat tharëse-larëse;fshesa me korrent pa kabllo/tel;filtra 

pluhuri dhe çanta për fshesat me korrent;shtojcat e fshesave me korrent për shpërndarjen e 

parfumeve dhe dezinfektuesve;makineritë e pastrimit të qilimave;pastrues pa 

kabllo/tel;mullinj kripe dhe piperi, përveç atyre që funksionojnë me dorë;pjatalarëse 

përfshirë pjatalarëse që vendoset ne pjesën e sheshtë të kuzhinës;makina larëse për 

shishe;makina larëse rrobash;makineritë e pastrimit të avullit;tharëse rrotulluese që nuk 

ngrohen;makina për pastrim kimik përfshirë makina pastrimi që vendoset në pjesën e 

sheshtë;makina për prodhimin e ujit me sode-pop dhe minerale;makina elektrike dhe që 

operojnë me energji për përgaditjen e ushqimit;makina larëse frutash;fshesa dhe pastrues të 

pishinave;grirëse kafeje me energji elektrike;prerëse elektrike për pica;lëndinë me energji 

dhe mjete kopshtesh;prerëse me energji të barit dhe barërave të këqija;shpërndarës 

dëbore;miksera elektrike të kuzhinës;gërshërë elektrike;thika elektrike;çelësa elektrikë për 

kanaçe;mbyllës elektrik me vakuum të ushqimit;makina elektrike për prerjen e 

akullit;ushqyes elektronik për gjallesat e egra, kafshët dhe kafshët shtëpiake;sistemet 

elektrike te hapjes dhe mbylljes së dyerve;operatorët elektrik te portave;njësi elektronike 

pastrimi ultrasonike;makina noti kundër rrymë   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 

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

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

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

disqe, DVD apo media tjera digjitale për incizim;makina dhe mekanizma qe përdoren për 

shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë me monedha;regjistrues i të 

hollave;makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për procesimin e të dhënave;aparate për 

shuarjen e zjarrit;harduer kompjuterik;softuer kompjuterik;softuer kompjuterik për 

aplikacione për pajisje mobile;softuer kompjuterik për përdorim në kontabilitet, mbajtje të 

librave të shitjes/blerjes, procesimit të transaksioneve, menaxhimit të transaksioneve, 

përgatitjes dhe planifikimit të taksave;paraqitjes së tatimeve, menaxhimin e tatimeve, 

menaxhimin e proceseve të biznesit, dhe planifikimit financiar;softuer kompjuterik për 

përdorim në menaxhimin e praktikave profesionale të tatimeve;softuer kompjuterik për 

menaxhim të bazës së të dhënave, grumbullimit të të dhënave, raportimit të të dhënave, dhe 

transmetimit të të dhënave;softuer kompjuterik për ruatje të kopjeve onlinë të dosjeve 

elektronike;vegla dhe shabllone për zhvillimin e softuereve;softuer kompjuterik për 
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përdorim në shpërndarjen, instalimin dhe përditësimin e aplikacioneve tjera;softuer 

kompjuterik për bashkëpunim dhe ndarje të të dhënave me tjerët;softuer kompjuterik për 

sinkronizimin e të dhënave mes kompjuterëve dhe pajisjeve mobile;softuer kompjuterik për 

përdorim në këmbime elektronike të të dhënave të kontabilitetit, financiare, të 

konsumatorëve, kontakteve, produkteve dhe të biznesit;softuer kompjuterik për menaxhim 

të inventarit, menaxhimin e projektimeve të kostos, përllogaritjes, kostos së vendeve të 

punës, përcjelljes së kohës së të punësuarve, menaxhimit të operacioneve të biznesit dhe 

menaxhimit të projekteve;softuer kompjuterik dhe harduer kompjuterik për përdorim në 

transaksione të pikës-së-shitjeve, procesimit të transaksioneve, shtypjes së faturave dhe 

menaxhime të operacioneve të shitjes;softuer kompjuterik për krijimin, modifikimin dhe 

menaxhimin e faturave, shënimeve të pagesave, dhe lëshimit të faturave;softuer 

kompjuterik për përdorim në organizimin, servisimin dhe përcjelljene të dhënave të 

shitjeve, koleksioneve dhe arkëtimeve;softuer kompjuterik për përcjelljen e të hyrave, 

shpenzimeve, shitjeve dhe përfitimit sipas lokacionit të biznesit, departamentit, llojit të 

biznesit apo fushave tjera të përcaktuara nga përdoruesi;softuer kompjuterik për llogaritjen 

dhe faturimin e tatimeve të shitjeve dhe krijimit të raporteve për pagesën e tatimeve të 

shitjes për agjensionet përkatëse të tatimeve;softuer kompjuterik për faturime të kredit 

kartelave dhe procesime të pagesave të kredit kartelave;softuer kompjuterik për shërbime 

online bankare;softuer kompjuterik për kontrollimin e qasjes në informata financiare 

përmes vendosjes së autorizimeve elektronike;softuer kompjuterik për krijimin, 

modifikimin, shtypjen, eksportimin dhe dërgimin me email të urdhër blerjeve;softuer 

kompjuterik për përcjelljen e kohës së punës së të punësuarve dhe të nën-

kontraktuesve;softuer kompjuterik për krijimin dhe menaxhimin e buxheteve;softuer 

kompjuterik për krijimin e përllogaritjes së kuotimeve të çmimeve dhe transferimit të 

përllogaritjes së kuotimeve të çmimeve në fatura;softuer kompjuterik për automatizimin e 

krijimit të faturave;softuer kompjuterik për krijimin, modifikimin, eksportimin dhe 

dërgimin me email të raporteve financiare, raporteve të biznesit, bilanceve të gjendjes, 

deklaratave të fitimit dhe humbjes, deklaratave të rrjedhës së parasë, dhe raporteve të 

shitjeve që tatimohen;softuer kompjuterik për krjimin, shtypjes dhe kontrollimit të 

përcjelljes së urdhër blerjeve;softuer kompjuteri për përcjelljen e shitjeve, shpenzimeve dhe 

pagesave;softuer kompjuterik për analizimin e statuseve financiare të bizneseve dhe 

industrive;softuer kompjuterik për menaxhimin e listave të konsumatorëvr, formularëve te 

emailave dhe shitjeve të printuara, dhe përcjelljen e bilanceve rrjedhëse;softuer kompjuterik 

për importimin e kontakteve dhe të dhënave financiare nga shërbimet dhe softueret tjera 

elektronike;softuer kompjuterik për transaksione për pika-të-shitjes dhe menaxhim të 

shitjeve;softuer kompjuterik për përdorim në administrimin dhe menaxhimin e listave të 

pagave, planeve të përfitimeve, planeve të sigurimeve, planeve të pensionimit, planeve të 

sigurimit të papunësisë, dhe planeve të kujdesit shëndetësor të parapaguar;softuer 

kompjuterik për menaxhimin e informatave të kujdesit shëndetësor, informatave të 

përshkrimit të medikamenteve, historikut mjekësor, faturimit mjekësor, dosjeve të 

pacientëve, dhe shënimeve tjera mjekësore;softuer kompjuterik për menaxhimin e 

sigurimeve mjekësore, pagesave mjekësore, shpenzimeve dhe faturimeve;softuer për 

menaxhimin e raporteve të pacientëve (CRM);softuer për planifikimin e burimeve 

sipërmarrëse (ERP);softuer për menaxhimin e biznesit për përdorim në menaxhimin e 

pasurive të paluajtshme dhe pronave, menaxhim të servisimit dhe riparimit të automjeteve, 

menaxhim të ndërtimtarisë dhe ndërtimit, menaxhimit të praktikave të kujdesit shëndetësor, 
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menaxhimit të firmave ligjore, menaxhim të organizatave jo fitim-prurëse dhe sektorit 

publik, menaxhimit të shitjeve dhe restoraneve, dhe menaxhimit të shërbimeve të 

udhëtimit;pajisje periferike kompjuterike;sirtar të parave;printerë të kompjuterëve;printerë 

dhe terminale të kompjuterëve të pikave të shitjes;lexues dhe skenues të kartelave të kreditit 

dhe debit kartelave;lexues dhe skenues të bar kodeve;terminale të procesimit të kredit 

kartelave të pikave të shitjes dhe transaksioneve   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe 

qëllime sanitare;llambat;Dritat LED;fiksues dritash, duke përfshirë fiksues dritash me 

energji diellore;sinjalizues dritash;drita stilolaps;dritat e tavolinës;treguesit e dritës;dritat e 

leximit dhe dritat e librit;reflektorët e biçikletave dhe dritat e biçikletave;dritat 

portative;fenerët portativë;llamba dore dhe fenerët për përdorim personal;hije 

llambash;qirinj elektrikë dhe pa flakë;ngrohës;ngrohje për patio;aparate për ngrohjen e 

hapësirës;ngrohje xhepi;ngrohje për këmbë;ngrohje për shtretër;tavolina zjarri dhe 

vatër;marrës të energjisë diellore;makina për tharje rrobash;raft elektrik për tharjen e 

rrobave;avullues të rrobave;ngrohë elektrik të pijeve;furra, përfshirë portative;makina 

kafeje;aparate për ftohje të pijeve;tenxhere orizi;sobat me presion;toster elektrik për 

uaflle;pjekës elektril për sanduiça;sobat elektronike të vezëve;makinat e gatimit të 

bukës;makinë elektrike për kafe;makinë elektrike për ekspres;grila (pajisje kuzhine), grila 

elektrike, grila me gaz;grila qymyrguri;rotiserie (pajisje gatimi me mekanizëm rrotollues 

për pjekje të mishit);bodrum elektrik i verës;shishe të ujë të nxehtë;aparate për banjë 

hidromasazhi;dushe të lëvizshëm dhe dore;banjot e lëvizshme për këmbë;fontana ujore 

dekorative;mbulesa të pajisura për banjë;tualet për kompostim;tharëse flokësh;tharëse 

dore;makineritë elektrike me shkumë të nxehtë për rroje;soba elektrike;soba të lëvizshme 

për përdorim në kampim;pllaka elektrike të nxehta dhe tava;avullues të ushqimit;furrat me 

mikrovalë;furrat e pjekjes;furrat e gatimit;makina sous-vide;frigoriferë;aparate ftohëse të 

lëvizshëm për përdorim nga konsumatori;dollapët frigoriferikë;minibars;tharëse elektrike të 

enëve;aparatet e kontrollit mjedisor;pastrues të ajrit shtëpiak dhe jonizues;avujorë elektrikë 

dhe që operojnë me energji elektrike për qëllime shtëpiake;largues i lagështisë;aparatet e 

ajrit të kondicionuar dhe ventilatorë;ventilatorë elektrikë për përdorim personal;aparate për 

ftohjen e ajrit;aparate dhe makina për filtrimin dhe pastrimin e ajrit;njësi elektrike 

deodorizuese të dhomës;pajisje për prodhimin e energjisë me bazë fotovoltaike;aparate 

ftohës me bazë diellore;sisteme diellore të ajrit termik për qëllime ngrohjeje;filtra për ujë të 

pijshëm;aparate për filtrimin dhe sterilizimin e ujit   

42   Shërbimet dhe hulumtimet shkencore dhe teknologjike dhe dizajnimi në lidhje me 

to;analizat industrial dhe shërbimet e hulumtimeve industrial;dizajnimin dhe zhvillimin e 

harduerit dhe softuerit kompjuterik;instalimin, mirëmbajtjen, përditësimin apo dhënien me 

qira të softuerëve kompjuterik;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerëve online jo-

të shkarkueshëm;ruajtjen e të dhënave elektronike;shërbimet e drejtimit dhe softuerit si 

shërbim;shërbimet me bazë-cloud dhe platformë softueri me bazë-cloud;ofrimin e 

përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të sharkueshëm për përdorim në  

kontabilitet, llogarimbajtje, procesimin e transakcioneve, administrimin  e transakcioneve, 

përgaditjen dhe planifikimin e taksave, paraqitjen e taksave, administrimin e taksave, 

administrimin e procesit biznesor, dhe planifikimin financiar;ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për përdorim në administrimin e 

praktikave të taksave profesionale;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online 

jo-të shkarkueshëm për administrimin e databazës, grumbullimin e të dhënave, raportimin e 
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të dhënave, dhe bartjen e të dhënave;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online 

jo-të shkarkueshëm për ruajtjet (backup) online të dosjeve elektronike;mjetet dhe shabllonët 

e zhvillimit të softuerëve;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të 

shkarkueshëm për përdorim në shpërndarjen, instalimin dhe përditësimin e aplikacioneve të 

tjera;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për 

bashkëpunim dhe ndarje të të dhënave me të tjerët;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të 

softuerit online jo-të shkarkueshëm për sinkronizimin e të dhënave ndërmjet kompjuterëve 

dhe pajisjeve mobile;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të 

shkarkueshëm për shkëmbimet elektronike të kontabilitetit, financave, konsumatorëve, 

kontakteve, produkteve dhe të dhënave të biznesit;softuer kompjuterik për administrimin e 

inventarit, administrimin e projektimit të shpenzimeve, vlerësimin, koston e punës, matjen 

e kohës së puntorëve, administrimin e operimit të biznesit dhe administrimin e 

projetkeve;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për 

përdorim në pikën-e shitjes-të transakcioneve, procesimin e transakcioneve, printimin e 

faturave dhe administrimin e operimeve të shitjes me pakicë;ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për krijimin, përshtatjen, dhe 

administrimin e faturave, regjistrimin e pagesave, dhe lëshimin e faturave;ofrimin e 

përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për përdorim në 

organizimin, shërbimin dhe gjurmimin e shitjeve, mbledhjen dhe të dhenave të 

pranuara;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për 

gjurmimin e të hyrave, shpenzimeve, shitjeve, dhe përfitimeve nga lokacionet e bizneseve, 

departamentete, llojet e bizneseve, apo përdoruesve të tjerë nga kjo fushë;ofrimin e 

përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për kalkulimin dhe 

pagesën e taksës së shitjrs dhe të krijojë raporte në pagesën e taksës së shitjes para 

agjencioneve të duhura tatimore;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të 

shkarkueshëm për faturimin e kartave të kreditit dhe procesimin e pagesave të kartave të 

kreditit;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për 

shërbimet bankare online;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të 

shkarkueshëm për kontrollimin e qasjes në informatat financiare përmes vënjes së lejes 

elektronike;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për 

të krijuar, përshtatur, shtypur, dërguar, dhe dërguar me postë eletkronike urdhërin e 

blerjes;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për të 

matur kohën e punës së puntorëve dhe nënkontraktuesve;ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për të krijuar dhe administruar 

buxhetin;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për të 

krijuar vlerësimin e kuotës së cmimeve dhe vlerësimin e kuotës së cmimeve të transfereve 

të faturave;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për të 

automatizuar krijimin e faturave;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-

të shkarkueshëm për krijimin, përshtatjen, shtypjen, dërgimin, dhe dërgimin me postë 

elektronike (e-mail) të raporteve financiare, raporteve biznesore, gjendjes së bilancit, 

deklaratave të fitimit dhe humbjes, pasqyrave të fluksit të parave, dhe raportet taksave të 

shitjes;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për 

krijimin, shtypjen dhe gjurmimin e porosive të blerjes;ofrimin e përdorimit të përkohshëm 

të softuerit online jo-të shkarkueshëm për të gjurmuar shitjet, shpenzimet, dhe 

pagesat;softuer kompjuterik për analizimin e statuseve financiare të bizneseve dhe 

industrisë;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për të 
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administruar listat e konsumatorëve, email-at dhe format e shtypura të shitjeve, dhe 

gjurmimin e drejtimit të balanceve;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online 

jo-të shkarkueshëm për të importuar kontaktete dhe të dhënat finacniare nga shërbimet dhe 

softuerët e tjerë elektronikë;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të 

shkarkueshëm për pikën e transaksionit të shitjes dhe administrimin e shitjeve me 

pakicë;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për 

përdorim në administrim dhe administrim të listave të pagave, planeve të përfitimeve, 

planet e sigurimeve, planet e daljes në pension, planet e sigurimit të papunësuarve, dhe 

planet e përkujdesit-shëndetësor ta para-paguar;ofrimin e përdorimit të përkohshëm të 

softuerit online jo-të shkarkueshëm për administrimin e informimit të përkujdesit 

shëndetësor, informimin e përshkrimeve, historive mjekësore, faturimin medicinal, 

regjistrat e pacientëve, dhe regjistrimeve të tjera medicinale;ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm për administrimin e sigurimeve 

medicinale, pagesave medicinale, shpenzimeve dhe faturimeve;ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm të administrimit të marrëdhënieve me 

konsumatorët (CRM);ofrimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit online jo-të 

shkarkueshëm të planifikimit të burimeve sipërmarrëse (ERP);ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm të softuerit online jo-të shkarkueshëm të administrimit të bizneseve për 

përdorim në pasuri të patundshme dhe administrim të pronave, shërbimet automative dhe 

administrimin e riparimeve, administrimin e ndërtimeve dhe ndërtesave, administrimin e 

praktikave të kujdesit shëndetësor, administrimin e zyreve ligjore, administrimin e 

organizatave jo-fitimprurëse dhe sektorit public, dhënies më qira dhe admiistrimit të 

restauranteve, dhe administrimin e shërbimeve të udhëtimit;ruajtjen elektronike të dosjeve 

dhe dokumenteve;ruajtjen e mediave elektronike, imazheve, teksteve, audio, financial dhe 

të dhënave të kontakteve;shërbimet e ruajtjes për databazat e arkivimit, imazheve dhe të 

dhënave të tjera elektronike;shërbimet e mbajtjes së të dhënave;shërbimet e programave 

softuerike për përdorim në administrimin, organizimin, dhe ndarjen e të dhënave në 

serverët kompjuterik dhe për bashkëpunim të bazuar në internet në rrjetin global 

kompjuterik dhe në rrjetet e brendshme kompjuterike;shërbimet e mbështetjes 

teknike;konsultimet teknike në lëminë e harduerëve kompjuterik dhe softuerik;instalimet e 

suftuerit kompjuterik, organizim, dhe shërbimet e konfigurimit;softuer kompjuterik dhe 

shërbimet sistemeve të integrimit;shndërrimi i të dhënave nga të dhënat apo informatave të 

programeve kompjuterike;shërbimet e rikuperimit të të dhënave;shërbimet e mbështetjes 

teknike, kryesisht, zgjidhjen e problemeve të programeve kompjuterike, ueb faqeve, 

shërbimet online, problemet e aplikacioneve te faqeve dhe online, problemet e 

aplikacioneve mobile, problemet e rrjetit, dhe të dhënat dhe problemet e 

databazave;sinkronizimin e të dhënave ndërmjet  kompjuterëve dhe pajisjeve mobile   
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(511) 9   Programe kompjuterike dhe softuerë kompjuterik (të incizuar dhe që mund të 

shkarkohen);aplikacione lidhur me financa dhe transaksione financiare;aplikacione për 

përdorim me telefona mobil;softuerë kompjuterik për identifikimin dhe vërtetimin 

elektronik të konsumatorëve,  nënshkrimet elektronike dhe hapja me shpejtësi e llogarive 

(Qasja e shpejtë); softuerë kompjuterik për konkludimin e marrëveshjeve të standardizuara 

për kredi përmes identifikimit të konsumatorit me video; publikime elektronike ( që mund 

të shkarkohen).   

35   Shërbime lidhur me përmbledhjen, transkriptimin dhe përpilimin e të dhënave 

matematikore apo statistikore   

36   Shërbime të sigurimit;shërbime financiare;shërbime për çështje monetare;shërbime për 

çështje të pasurive të paluajtshme;online banking;dhënia e kredive përmes telefonave mobil 

dhe aplikacioneve.   

38   Shërbime të telekomunikacionit; ofrimin  e lidhjes së telekomunikimit tek databazat 

kompjuterike; rrjetet kompjuterike apo Internetit; ofrimin e qasjes tek platformat apo 

portalet ne internet lidhur me çështjet financiare dhe monetare; ofrimin e qasjes në 

platforma kompjuterike për bankim duke përdorur identifikimin dhe vërtetimin elektronik 

të konsumatorit dhe e-nënshkrimin; ofrimi i platformës kompjuterike për transaksionet e 

përshpejtuara të llogarive (qasja e shpejtë); ofrimin e platformës kompjuterike për 

konkludimin e marrëveshjeve të standardizuara për kredi përmes identifikimit të 

konsumatorit me video.   

42   Shërbime për zhvillimin e platformave kompjuterike; dizajnimi dhe zhvillimi i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterik; Shërbimet e IT-së, veçanërisht në lidhje me 

çështjet e sigurimeve, financiare, monetare dhe pasurive të patundshme; zhvillimin, 

programimin, implementimin dhe azhurnimin e softuerit, softuer si një shërbim [SaaS], 

shërbime hostimi për platforma në internet lidhur me çështjet financiare dhe monetare.   
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(511) 9   Programe kompjuterike dhe softuerë kompjuterik (të incizuar dhe që mund të 

shkarkohen);aplikacione lidhur me financa dhe transaksione financiare;aplikacione për 

përdorim me telefona mobil;softuerë kompjuterik për identifikimin dhe vërtetimin 

elektronik të konsumatorve, nënshkrimet elektronike dhe hapja me shpejtësi e llogarive 

(Qasja e shpejtë0;softuerë kompjuterik për konkludimin  e marrëveshjeve të standardizuara 

për kredi përmes identifikimit të konsumatorit me video;publikime elektronike ( që mund të 

shkarkohen)   

35   Shërbime lidhur me permbledhjen, transkriptimin dhe përpilimin e të dhënave 

matematikore apo statistikore   

36   Shërbime të sigurimit;shërbime financiare;shërbime për qështje monetare;shërbime për 

qështje të pasurive të palujtshme;online banking;dhënia e kredive përmes telefonave mobil 

dhe aplikacioneve   

38   Shërbime të telekomunikacionit;ofrimin e lidhjes së telekomunikimit tek databazat 

kompjuterike;rrjetet kompjuterike apo internetit;ofrimin e qasjes tek platformat apo portalet 

ne internet lidhur me çështjet financiare dhe monetare shërbime per bankim dhe sigurim si 

dhe konsulencë dhe informata lidhur me shërbime financiare, monetare, bankare dhe 

sigurimeve;ofrimin e qasjes ë platforma kompjuterike për bankim duke përdorur 

identifikimin dhe vërtetimin elektronik të konsumatorit dhe e nënshkrimin;ofrimi i 

platformës kompjuterike për transaksionet e përshpejtuara të llogarive ( qasja e 

shpejtë);ofrimin e platformës kompjuterike për konkludimin e marrëveshjeve të 

standardizuara për kredi përmes identifikimit të konsumatorit me video   

42   Shërbime për zhvillimin e programeve kompjuterike;dizajnimi dhe zhvillimi i 

harduerëve dhe softuerëve kompjuterik;shërbimet e IT-së, veçanërisht në lidhje me çështjet 

e sigurimeve, financiare, monetare dhe pasurive të patundshme;zhvillimin, programimin, 

implementimin dhe azhurimin e sftuerit, softuer si një shërbim [SaaS], shërbime hostimi 

për platforma në internet lidhur me çështjet financiare dhe monetare   

 

 

 

(111)  26759 

(151)  20/10/2020 

(181)  07/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1288 

(732)  FREZYDERM S.A. 75, Menandrou 

street, GR 104-37, Athens, GR 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)   
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(511) 3    Produkte bukurie qe do te thote: qumesht, losione, kremera, vajera, gell dhe puder 

per fytyre, duar dhe trup; kremera bukurie, kremera bukurie per perdorim ne kozmetike; 

krem kunder rrudhave, maska te fytyres, pastrues te fytyres, krem per syte, përgatitjet per 

mbrojtje nga dielli; preparate kozmetike për rrezitje, krem për këmbë, locione pas rruajtjes, 

locione atletësh; locione bukurie; locione për fytyrën dhe trupin; spraje deodorante për 

përdorim personal, antiperspirantë për përdorim personal, deodorantë të trupit; pastrues te 

lekures, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës; Vajra esencialë gjegjësisht vajra 

parfumesh; Produkte për kujdesin e flokëve qe do te thote: përgatitje kozmetike për 

kujdesin e flokëve, shampon për flokë dhe kondicionerë, shpërlarje kremi, xhel për flokë, 

llak, shkume per floke  dhe kremra, parfumera flokesh ;  Sapunat përkatësisht sapunin për 

bebe, sapunët e banjës; parfume; kozmetike; pastat e dhëmbëve.Vajrat dhe kremrat per 

mbrojtje nga dielli dhe rrezitje; Përgatitjet për kujdesin ndaj diellit   

 

 

 

(111)  26807 

(151)  26/10/2020 

(181)  07/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1289 

(591)  E bardhë, e kuqe, e verdhë, e zezë, e 

gjelbër 

(732)  Vjosa SHPK Bajram Bahtiri/Prishtinë, 

KS 

(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   

 

 

 

(111)  26726 

(151)  14/10/2020 

(181)  07/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1290 

(591)  E bardhë, e kuqe, e verdhë, e zezë, e 

hirit, e kaltër, e gjelbër 

(732)  VJOSA SHPK Bajram 

Bahtiri/Prishtinë, KS 

(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   

 

 

 

(111)  26806 

(151)  26/10/2020 

(181)  07/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1292 

(591)  E bardhë, e gjelbër 

(732)  N.P.T."ADA PRODUCT" Dardania, 

PRIZREN, KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishnë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3    Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

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;   

 

 

 

(111)  26635 

(151)  06/10/2020 

(181)  08/10/2029 

(540)  PENTAXIM 
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(210)  KS/M/ 2019/1295 

(732)  SANOFI PASTEUR 14 Espace Henry 

Vallee, 69007 LYON, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  26822 

(151)  26/10/2020 

(181)  08/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1298 

(732)  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   

 

 

 

(111)  26845 

(151)  28/10/2020 

(181)  08/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1299 

(732)  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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(111)  27216 

(151)  08/03/2021 

(181)  08/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1300 

(732)  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   

 

 

 

(111)  26607 

(151)  05/10/2020 

(181)  08/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1301 

(732)  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)  PREXANOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike kardiovaskulare   

 

 

 

(111)  26608 

(151)  05/10/2020 

(181)  08/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1302 

(732)  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)  IMPLICOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkt kardiovaskular për përdorim njerëzor me përjashtim të reagentëve 

diagnostifikues in vitro   
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(111)  26776 

(151)  22/10/2020 

(181)  08/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1303 

(732)  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)  LIPERTANCE 

 
 

     

 
 

 

(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    

 

 

 

(111)  26950 

(151)  09/11/2020 

(181)  08/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1304 

(732)  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   

 

 

 

(111)  27049 

(151)  16/11/2020 

(181)  08/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1308 

(732)  BIOFARMA 50 rue Carnot, 92284 

Suresnes Cedex France, FR 

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

 

 

 

(111)  27048 

(151)  16/11/2020 

(181)  08/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1309 

(732)  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)  PRESCORIEL 

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  27047 

(151)  16/11/2020 

(181)  08/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1310 

(732)  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 
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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   

 

 

 

(111)  27046 

(151)  16/11/2020 

(181)  08/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1311 

(732)  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   

 

 

 

(111)  27045 

(151)  16/11/2020 

(181)  08/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1312 

(732)  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)  MELITOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; produkte higjenike për mjekësi; substanca 

dietike për përdorim mjekësor   

 

 

 

(111)  27044 

(151)  16/11/2020 

(181)  08/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1313 

(732)  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 
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(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   

 

 

 

(111)  26729 

(151)  14/10/2020 

(181)  08/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1314 

(732)  VITACER CERAMICAS SL Camino 

Viejo Villareal-Onda nº30, 12540 VILA-

REAL (CASTELLON), 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   

 

 

 

(111)  26844 

(151)  28/10/2020 

(181)  09/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1315 

(732)  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   
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(111)  26953 

(151)  09/11/2020 

(181)  09/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1316 

(732)  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   

 

 

 

(111)  26954 

(151)  09/11/2020 

(181)  09/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1317 

(732)  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   

 

 

 

(111)  26673 

(151)  12/10/2020 

(181)  09/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1318 

(732)  HELVETAS Swiss Intercooperation 

Weinbergstrasse 22a 8001 Zurich, 

Switzerland, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  HELVETAS SWISS 

INTERCOOPERATION 
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(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   

 

 

 

(111)  26711 

(151)  13/10/2020 

(181)  09/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1319 

(732)  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   

 

 

 

(111)  27013 

(151)  12/11/2020 

(181)  11/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1325 

(732)  SAISTOURS S.p.A I-90143 

PALERMO PA, 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, 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

316 

 

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   

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   

 

 

 

(111)  27025 

(151)  16/11/2020 

(181)  14/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1327 

(591)  E kuqe, e bardhë,  e hirtë,  e hirtë e 

mbyllët, e kaftë e qelët 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3    “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, shpërlarës të gojës jo-mjekësor”   

21   “Pasta dhëmbësh”   

 

 

 

(111)  26961 

(151)  10/11/2020 

(181)  15/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1328 

(591)  E kaltert, e kaltert e qelt 

(732)  Xella International GmbH 

(540)  
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Düsseldorfer Landstraße 395 47259 

Duisburg, DE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. "Anton Cetta 5a,Kati 

1 

 
 

 
 

 

(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 

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 
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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   

 

 

 

(111)  27380 

(151)  22/03/2021 

(181)  15/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1330 

(591)  E zezë, verdhë, kaltër 

(732)  Mehmet İzol Alidede Mah. Saydam 

Cad. No:157/B Seyhan Adana, TR 

(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   

 

 

 

(111)  26962 

(151)  10/11/2020 

(181)  16/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1331 

(732)  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, 

(540)  ATODERM 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(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;      

 

 

 

(111)  26956 

(151)  09/11/2020 

(181)  17/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1332 

(732)  HASAN HAJDARI BEC, KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëng frutash; shurup dhe gatitje tjera për prodhimin e pijeve freskuese   
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(111)  26963 

(151)  10/11/2020 

(181)  17/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1333 

(732)  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;      

 

 

 

(111)  26965 

(151)  10/11/2020 

(181)  17/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1334 

(732)  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; 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

321 

 

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;      

 

 

 

(111)  27148 

(151)  04/02/2021 

(181)  17/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1336 

(732)  Teuta Beka Prishtinë, rr .Qamil 

Hoxha, 38/1, KS 
 

(540)  Avokat Teuta Beka 

 
 

     

 
 

 

(511) 45   Shërbime ligjore avokatie   

 

 

 

(111)  26969 

(151)  10/11/2020 

(181)  17/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1337 

(732)  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 
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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;      

 

 

 

(111)  26968 

(151)  10/11/2020 

(181)  17/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1338 

(732)  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   
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(111)  26967 

(151)  10/11/2020 

(181)  17/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1339 

(732)  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 

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;      

 

 

 

(111)  26966 

(151)  10/11/2020 

(181)  17/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1340 

(732)  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 
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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;      

 

 

 

(111)  26654 

(151)  06/10/2020 

(181)  17/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1342 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser -

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  VERQUVO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  26655 

(151)  06/10/2020 

(181)  17/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1343 

(591)  E kuqe e bardhë dhe e zezë 

(732)  IPKO Telecommunications L.L.C. Rr. 

Zija Shemsiu Nr. 34 10000 Prishtinë, KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9    Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, 
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kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe 

arsimuese; aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për inçizim,transmision apo 

reproduktim të zërit apo imazheve; ruajtës magnetik i të dhënave, disqe inçizuese; disqe 

kompakte, DVD dhe inçizues të tjerë digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me 

monedha; regjistratorë parash, makina kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, 

kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë për fikjen e zjarrit; telefona (mobil)   

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   

38    Komunikime përmes rrjeteve fibër-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   

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 

   

 

 

(111)  26649 

(151)  06/10/2020 

(181)  18/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1346 

(300)  018118832  30/08/2019  IT 

(732)  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 
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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; 

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)   
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(111)  26955 

(151)  09/11/2020 

(181)  18/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1347 

(732)  Nobel Quest International Limited  

P.O. BOX 3152, Road Town, Tortola, , VG 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

“Malush Kosova”, 10000 Prishtinë, Kosovë. 

 
 

(540)  HUNN 

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Sigurimin e shërbimeve për ushqim dhe pije; akomodimi i përkohshëm, kafene, 

kafiteri, shërbimet e kampit (pushime), [dhoma me qira], objekte kampingu (ofrim ne 

shërbim), mensa, furnizim me ushqime dhe pije, aparatet e gatimit (ofrim me qira), 

shërbime të kampit për pushime (dhoma për banim me qira), aparate te gatimit me qira, 

dhënia me qira e dispenzuesve (bombolave me vrima) të ujit të pijshëm, restorantet, 

restorantet e vetë-shërbimit, bareve me meze të lehta   

 

 

 

(111)  27502 

(151)  07/04/2021 

(181)  21/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1353 

(526)  100% i Freskët Natyral 

(591)  E bardhë 

(732)  Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi   

 

 

 

(111)  27501 

(151)  07/04/2021 

(181)  21/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1354 

(540)   
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(591)  E pembe 

(732)  Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi   

 

 

 

(111)  27500 

(151)  07/04/2021 

(181)  21/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1356 

(526)  drena 

(591)  E kaft, e kremt, e bardhë, kaltër e 

mbyllet, kaltër e lehtë, gjelbër  

(732)  Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi   

 

 

 

(111)  27499 

(151)  07/04/2021 

(181)  21/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1357 

(591)  E kaft 

(732)  Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi   
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(111)  27498 

(151)  07/04/2021 

(181)  21/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1358 

(591)  E kaft, e kremt 

(732)  Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi   

 

 

 

(111)  27497 

(151)  07/04/2021 

(181)  21/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1359 

(591)  E kaltër 

(732)  Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi   

 

 

 

(111)  27495 

(151)  06/04/2021 

(181)  21/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1360 

(591)  E kaltert, e bardhë, e kaltër e mbyllet, 

e kaltër e lehtë, e gjelbër  

(732)  Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj, KS 
 

 

(540)  Qumësht Drena 
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(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi   

 

 

 

(111)  27494 

(151)  06/04/2021 

(181)  21/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1361 

(591)  E kaltërt 

(732)  Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi   

 

 

 

(111)  27503 

(151)  07/04/2021 

(181)  21/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1362 

(526)  drena 

(591)  E kaltert, e bardhë, e kaltër e mbyllet, 

e  kaltër e lehtë, e gjelbër 

(732)  Drena SH.P.K - Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi   

 

 

 

(111)  27557 

(151)  26/04/2021 

(181)  21/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1363 

(591)  E kuqe 

(732)  MILOT MALAJ RR.METO 

(540)   
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BAJRAKTARI-PRISHTINË, KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Ndertime(jo-metalike); jo-metalike tuba të ngurtë për ndërtim; asfalt, katran dhe 

bitum; jo-metalike ndertesa të transportushme; monumentet, jo prej metali garitari, argjile e 

bardhë dhe zëvendësuesit për të gjitha keto materiale, ose prej plastike   

21   Shtëpiake ose enë kuzhine dhe enë(jo prej metalit të qmuar ose me to te 

veshura);kombinezon dhe sponges; brushat(përveq paint brushes); materialet furqë - 

marrjes; artikuj për qëllime pastrimi; qelqi pa punuar apo gjysmë të punuara ndryshe( 

përveq qelqit të perdorura ne ndertim); qelqe, porcelani dhe enë prej argjile, nuk janë 

përfshir në klasat tjera   

 

 

 

(111)  26598 

(151)  05/10/2020 

(181)  21/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1364 

(732)  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 
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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   

 

 

 

(111)  26599 

(151)  05/10/2020 

(181)  21/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1365 

(732)  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-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   

 

 

 

(111)  26602 

(151)  05/10/2020 

(181)  21/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1366 

(732)  Pandora A/S Havneholmen 17-19, 

1561 København V, DK 

(740)  Nora Makolli - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 

(540)   
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(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   

 

 

 

(111)  26775 

(151)  22/10/2020 

(181)  21/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1367 

(732)  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   

 

 

 

(111)  26594 

(151)  02/10/2020 

(181)  22/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1372 

(591)  E verdhë, e gjelbërt 

(300)  018088046  27/06/2019  FR 

(732)  TEREOS STARCH & 

SWEETENERS EUROPE 11 rue Pasteur, 

02390 ORIGNY-SAINTE BENOITE, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet dhe lëndët e para që përdoren në industrinë e produkteve bujqësore, 

produkte kozmetike, farmaceutike dhe të industrisë ushqimore të kafshëve;Maltodextrin 

rezistent për përdorim në industritë e produkteve ushqimore në bujqësi, kozmetike, 

farmaceutike dhe ushqimore të kafshëve   

5   Maltodextrin rezistent për përdorim farmaceutik dhe dietal   

30   Maltodextrin rezistent për ushqim   
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31   Maltodextrin rezistent që mund të procesohet dhe të konsumohet si shtesë 

ushqimore;artikuj ushqimor për kafshë   

 

 

 

(111)  27548 

(151)  21/04/2021 

(181)  22/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1373 

(732)  Rrustem Hasani B.I -''Rimida'' 

Magji.Prishtinë -Ferizaj 

Llapnasell, Graçanicë, KS 

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

 Anton Cetta 5a, 10000, Prishtinë,  

 
 

(540)  BECKER 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorret dhe gjeneratorët "(përveç mjeteve 

tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet 

bujqësore përveç atyre që përdoren me dorë; inkubatoret e vezëve   

11   Aparatet per ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjenik dhe i bukurisë për njerëz dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  26764 

(151)  20/10/2020 

(181)  22/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1374 

(591)   Ngjyre vjollce, e bardhë, kafe e lehtë 

(732)  ELİT ÇİKOLATA VE ŞEKERLEME 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  Zafer 

Mahallesi 140. Sokak No: 21 34513 Esenyurt 

İstanbul, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29    Supë, supë me lëng mishi (bujon); vaj kokosi për ushqim; xhem nga pemë 

dhe perime të thara, konzervuara, ngrira, ziera, tymosura apo kryposura; vezë dhe vezë 

pluhuri;  polen i përgaditur si ushqim, qumësht me proteina, patatina nga patatet   

30   Kafe, kakao; kafe ose kakao në bazë të pijeve, pije me bazë të çokollatës; pasta; petë të 
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mbushura (dumpling), shpageta (nudle); bukë, pite, pica, produkte bukëpjekësish dhe 

deserte; mjaltë, propolis për konsum njerzor, propolis për ushqim; miell, griz, niseshte për 

ushqim; sheqer, sheqer në kubëza, sheqer në pluhur; qaj; qaj i ftohtë; ëmbëlsira, çokollata, 

obllandë (keks); gomë përtypëse; krip   

35   Rënditja e produkteve të ndryshme përkatësisht, ëmbëlsira, çokollata, biskota, biskotë e 

thatë (crackers), obllandë, për llogari të palëve të treta, për t’iu dhënë mundësi 

konsumatorëve që t’i shikojnë dhe ti blejnë më lehtë, shërbime që mund të ofrohen përmes 

shitjes me pakicë dhe shumicë, përmes mediave elektronike ose duke porositur katalogjet 

nëpërmjet postës   

 

 

 

(111)  26763 

(151)  20/10/2020 

(181)  22/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1375 

(591)  E kaltërt e mbyllt, e kaltërt e hapur, e 

bardhë 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, New 

Jersey, 07936, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të qumshtit, veçanërisht desertet e qumështit dhe ato të ftohta, përfshirë 

musët (mousse), krem dhe produkte nga jogurti   

30   Çokollatë, ëmbëlsira të çokollatës; ëmbëlsira nga sheqeri; pjekurina; produkte 

bukëpjekësish, biskota, keks, ëmbëlsirë kafeje (brownie), kuleç ëmbëlsirë nga djathi 

(cheesecake); akullore, ëmbëlsira të ngrira; deserte, deserte të ftohta; përzierje për 

bukëpjekës; produkte nga drithërat, drithëra për mëngjes   

 

 

 

(111)  26823 

(151)  26/10/2020 

(181)  23/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1380 

(732)  L’ESPADON CONSERVES 82-84, 

RUE EL BAKRI, CASABLANCA, , MA 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29    Mish, Peshk, Shpezë dhe Shpezë të egra; Ekstraktet e mishi; të konservuar, 

Frutat e thata dhe të gatuara dhe Perime; Xhelatinë, Reçel, Kompot; Vezë, Qumësht  dhe 

produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore   

 

 

 

(111)  27315 

(151)  15/03/2021 

(181)  23/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1381 

(591)  E kaltert e mbyllte, magenta dhe e 

bardhë 

(732)  Essity Hygiene and Health Aktiebolag 

405 03 Göteborg, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Preparate për përkujdesjen e lëkurës, kryesisht kremë për pastrim, shkumë 

pastrimi, krem perineal për pastrim dhe shkumë; zbutës, krem pastrues, sapun, parfumeri, 

vaj esencial dhe xhel, locion për parandalimin e tharjes së lëkurës (moisturizers); lecka të 

lagura njëpërdorimshe të mbushura me preparate apo përbërës pastrimi për përdorim 

personal (jo-medicinal)   

5   “Preparate sanitare absorbuese; pecetë sanitare; tampon; peshqira sanitar; vata për 

përdorim si mbrojtës gjatë menstracioneve apo mospërmbajtjes; vata sanitare; preperate për 

përdorim në higjienën vaginale (medicinale); vata ngjitëse për  brekë; peceta të lagura 

(medicinale); të brendshme për qëllime sanitare; vata që përdoren për thithjen gjatë 

ushqimit; vata për përdorim gjatë gjidhënjes; vata materniteti, pelena të bëra nga letra apo 

celuloza   

16   “Letër dhe mallëra nga letra (përderisa nuk janë të përfshira në klasat e tjera), në 

vecanti peshqir nga letra për pastrim dhe qëllime tharjsh; letër toaleti; letër higjenike; 

peshqirë nga letra; faculeta nga letra për heqjen e makiazhit; lecka të bëra nga letra; artikuj 
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të bërë nga materiali celulozë përfshirë faculetat e fytyrës, peceta, shami dhe letër toaleti; 

gjërat e shtypura, gazeta dhe revista; libra; fotografi; materiale edukimi dhe materiale 

mësimore   

 

 

 

(111)  27311 

(151)  15/03/2021 

(181)  25/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1382 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  CYNFONERA 

 
 

     

 
 

 

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

veshkave, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve oftalmike; sëmundjeve të mëlçisë; 

sëmundjeve të mushkërive; sëmundjeve metabolike; sëmundjeve vaskulare dhe fibrozës”   

 

 

 

(111)  27313 

(151)  15/03/2021 

(181)  28/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1385 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  KERENDIA 

 
 

     

 
 

 

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

veshkave, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve oftalmike; sëmundjeve të mëlçisë; 

sëmundjeve të mushkërive; sëmundjeve metabolike; sëmundjeve vaskulare dhe fibrozës 

përveç sëmundjeve onkologjike dhe neurologjike”   

 

 

 

(111)  26795 

(151)  22/10/2020 

(181)  29/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1386 

(591)  E zezë, e hirtë 

(732)  Thai Nakorn Patana Company Limited 

(540)  
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14 Soi Ngamwongwan8, Ngamwongwan 

Road, Bang Khen Sub-District, Muang 

Nonthaburi District, Nonthaburi 11000,  

Thailand, TH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Kontraceptivë me përdorim oral, përgatitje kontraceptive   

 

 

 

(111)  27124 

(151)  03/12/2020 

(181)  29/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1387 

(300)  2019-451  13/06/2019  US 

(732)  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)  AIRPODS PRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefiona 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 apo kontrollimin e 

pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve 

periferike kompjuterike, kutive për instalim (setap boks), televizioneve, dhe audio e video 

pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe permbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 
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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 kompjuterike 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, televizionë, 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, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; 

syze të mënçura;syze 3D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham optik; mallra optike; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona 

mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syze të mënçura, televizione, 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; sisteme të 

pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 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, 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, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

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; lexues të kartelave të kredit të 

koduara dhe kartelave; terminale të pagesave elektronike dhe pikave të transaksionit; 

kartela krediti të koduara dhe lexues të kartelave; pagesat elektronike dhe pikat e 

terminaleve të transakcioneve; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe 

elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për 

përdorim me gjitha mallrat e përmendura më lartë; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, pjesë 

periferike kompjuterike, telefona mobile, pajisje mobile elektronike dixhitale, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, 

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 dixhitale 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; telekomanda; 

komandë zëri elektronike dhe aparate për njohjen për kontrollimin dhe operimin e pajisjeve 

elektronike të konsumatorëve dhe sistemeve të banimit.” 
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(111)  26873 

(151)  02/11/2020 

(181)  29/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1388 

(591)  E zezë, e kuqe 

(732)  D ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA 

PAZARLAMA TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Dikilitaş Mahallesi, Üzengi Sokak, 

No:8, Beşiktaş – İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe veshjet e jashteme, të ndryshme nga ato 

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

(veshje); veshmbathje, këpucë, papuce, sandale; mbulesa koke, kapela, kapela me ballik, 

bereta, kapela (veshje koke), kapela kafke   

29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi; bishtajore të thara; supa, 

bulone; ulli të përpunuar, pastë ullijsh; qumsht dhe produkte qumshti, gjalpe; 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; kafe ose pije me bazë të kakao, pije me bazë çokollate; pasta, të 

mbushura, petë; pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli; deserte me 

bazë mielli dhe çokollate; bukë; 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 ushqimore 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   Reklamim, marketing dhe mardhënije me publikun; organizim i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; dizajnim i materialeve 

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

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

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

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

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

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

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

të tjerëve të mallrave të ndyshëm, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti 

blejnë këto mallra, këto shërbime mund të sigurohen nëpermjet shitoreve me pakicë, 

shitoreve me shumicë (outlet), ose nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet 

katalogjeve me porosi   
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(111)  26936 

(151)  09/11/2020 

(181)  30/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1389 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  Longbo Xu Bollingshofen 85, 32549 

Bad Oeynhausen, DE 

(740)  Agron SELIMAJ rr. Garibaldi, hyrja 3, 

kati 2, nr.7/1, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri centrifugale, pompa ajrimi për ujerat, kompresor dhe ventilator, 

makineritë e prodhimit te letrës, makina shpëlarje, makineri te rafinimit te naftës dhe 

vajrave, pompa pneumatike te furnizimit te gazrave te lëngshme, pompa, mjete makinerie, 

pompa centrifugale, pompa dhe pjesë te makinave, motorëve apo makinerive, pompë 

vakumi, makinë vakumi, pompa te shpërndarjes se karburanteve për nevoja te makinerive   

 

 

 

(111)  27303 

(151)  15/03/2021 

(181)  30/10/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1391 

(300)  018063482  13/05/2019  FR 

(732)  V.G.M. HOLDING 105 avenue 

Charles de Gaulle 54910 VALLEROY 

France , FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  VGM 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   ''Lëkurë dhe imitim lëkure; ombrella; canta; cantë udhëtimi; canta dore; kuti për 

celsa; valixhe të vogla lëkure; etiketa për bagazhe; kuleta xhepi; cantë dore për dokumente   

25   ''Veshje;veshmbathje;mbuloja për kokë;këmisha;veshje nga lëkura apo imitimi i 

lëkurës;rrypa;doreza;shami;kravata;geta;corape;pantofla;këpucë plazhi, cizme për skijim, 

cizme për sport   

 

 

 

(111)  27307 

(151)  15/03/2021 

(181)  04/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1400 

(732)  Apple Inc. One Apple Park Way 

(540)  IPAD AIR 
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Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

 

 

(511) 9   “Kompjuterë; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate 

dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefiona të mënçur (smartfon); 

ora të mënçura (smartuaç), syze 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 apo kontrollimin e 

kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, orave 

të mënçura (smartuaç), syzeve të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, ndëgjuseve për 

vesh, kufjeve, televizionit, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve dhe 

regjistruesve, sistemeve të teatrit shtëpiak dhe sistemeve të argëtimit; softuer për zhvillimin 

e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe e 

shkarkueshme audio, video dhe permbajtje multimediale; pajisje periferike që mund të 

vishen për përdorim me kompjuter, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora të 

mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, televizion, kuti 

instalimi dhe audio dhe video pllejerë si dhe incizues; aparate për identifikimin dhe 

vërtetimin biometrik; ekranë për shfaqjen e realitetit virtual dhe të shtuar, syze, kontrollues, 

dhe kufje; syze 3D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica 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; radio; radio transmetues dhe 

pranues; përdorues i ndërfaqeve për kompjuterët brenda automjetev motorike dhe pajisjeve 

elektronike, kryesisht paneleve elektroike të kontrollit, ekraneve, ekraneve me prekje, 

kontrollimit nga distanca, stacione ndalëse, lidhësve, ndërprerësve, dhe kontrollimit me 

aktivizimin-e zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi; 

aparate navigimi për automjete [kompjuterëve 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, 

audio dhe video pllejerëve si dhe incizuesve, televizioneve, set top kutive, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje periferike që 

mund të vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve elektronike 

mobile, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve dhe audio e video pllejerë 

si dhe incizues, televizionë, kutive instalimi, 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 me kompjuter, telefona 

mobil, kompjuterë që mund të mbahen në dorë, pjesëve periferike kompjuterike, telefonave 

mobil, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh; ndërfaqe për kompjuterë, 

ekranë për kompjuter, telefona mobil, pajisje eltkronike mobile, pajisje elektronike që 

mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura,, televizion, kuti instalimi dhe audio dhe 
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video pllejerë si dhe incizues; pjesë dhe pajisje për kompjuter, pjesë periferike 

kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mencuar, syze të mëncura, kufje dhe ndëgjojse;  ; mbështjellës, çanta, këllëfe, 

qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike 

dixhitale mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

dëgjuese dhe kufje   

 

 

 

(111)  26716 

(151)  13/10/2020 

(181)  05/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1401 

(591)  E gjelbërt,bojë qielli 

(732)  Urim Vata Rr. “Reshit Çollaku” 

/10/1/5/, AL 

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

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate për matjen e presionit të ujit; aparate matjeje; instrumenta matjeje; 

konduktorë; fotometër uji; sonda për qëllime shkencore   

11   Aparate për ndriqim, ngrohje, gjenerim, avull, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, 

ventilimi, paisje per filtrim dhe impjante uji dhe qëllime sanitare; filtër për ujë të pijshëm; 

filtra (për familje dhe qëllime industriale); paisje shtesë të sigurisë për ujë   

 

 

 

(111)  27028 

(151)  16/11/2020 

(181)  05/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1403 

(732)  CrossFit, Inc.  1500 Green Hills Road, 

Suite 201  Scotts Valley CA 95066, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  CROSSFIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Produkte nga letra dhe gjëra të shtypura, përkatësisht, komplete librash, artikuj të 

shkruar, broshurë dhe fletë pune nga fusha e fitnesit, të ushqyerit, sportit dhe ushtrimeve;  

materiale mësimore, edukative dhe trainuese në fushën e fitnesit, të ushqyerit, sportit dhe 

ushtrimeve; revista nga fusha e fitnesit, të ushqyerit, sportit dhe ushtrimeve; revista me 

përmbajtje të përgjithshme; ushtrimore; postere; ngjitëse të parakolpit të makinave   

25   Veshje, përkatësisht, bluza, këmisha, brekë, pantallona të shkurtra,  xhaketa, xhupa, 
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pjesë të poshtëme të tutave, mbulesa koke, çorapë, mbathje   

28   Pajisje për ushtrime, përkatësisht, shufra për ngritjen e peshave, pesha( tega) për 

ushtrime, topa mjekësorë, litarë për ngritje -ngjitje, rrjeta për sport, shufra për ushtrime; 

mjete dhe pajisje për fitnes (palestër), përkatësisht, makina për ushtrime të kanotazhi; pesha 

(tega) për ushtrime; pajisje për gjimnastikë   

41    Shërbime të argëtimit, përkatësisht, mundësimi i qasjes përmes televizionit dhe 

internetit të numrit të pa kufizuar të serive me përmbajtje nga fusha e fitnesit (palestrës) të 

ushqyerit, sportit dhe ushtrimeve; ofrimi i të dhenave (informacioneve) përmes ueb faqeve 

nga fusha e fitnesit (palestrës), sportit dhe ushtrimeve; mundësimi i qasjes drejtpërdrejt 

(live) të publikimeve dhe revistave nga fusha e fitnesit (palestrës), të ushqyerit, sportit dhe 

ushtrimeve; shërbimet e argëtimit, përkatësisht ofrimi i shërbimeve  digjitale të muzikës 

(podcast)  nga fusha e fitnesit (palestrës), të ushqyerit, sportit dhe ushtrimeve; shërbimet 

arsimore, përkatësisht, mbajtja e ligjeratave, seminareve dhe punëtorive nga fusha e fitnesit 

(palestrës), të ushqyerit, sportit dhe ushtrimeve; shërbime të argëtimit në kuptimin e garave 

nga fusha e fitnesit (palestrës); shërbime argëtimi në formën e garave sportive; trajnim 

fitnesi -  ushtrime fitnesi   

 

 

 

(111)  27348 

(151)  17/03/2021 

(181)  05/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1404 

(732)  SOFIPRIM 45 rue d'Avignon 

Pavillon C 2 - MIN de Rungis,  

94150 Rungis, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Hudhër e konzervuar;ajvar [speca të konzervuara];bajame, të bluara;aloe vera e 

përgatitur për konsumim nga njerëzit;karçof, të konzervuara;manaferra, të 

konzervuara;kikirikë, të përgatitur;këpurdha, të konzervuara;përgatitje të frutave të 

konzervuara;komposte;fruta, të konzervuara;perime, të konzervuara;ekstrakte të algave të 

detit për ushqime;fasule, të konzervuara;arra me shije;arra të ëmbëlsuara;arra, të 

përgatitur;fruta të ngrira;fruta, të përgatitura;fruta të konzervuara në alkohol;fruta të 

kristalizuara;fruta të ziera;pastë e frutave të shtypura;pelte për ushqim;pelte të frutave;lëng 

limoni për qëllime kuzhine;lëng domatesh për gatim;lëng perimesh për gatim;perime, të 

konzervuara;perime, të ziera;perime të thara përmes ngrirjes;perime, të thara;mus 

perimesh;kokos, i tharë;lajthi, të përgatitura;qepë, të konzervuara;ullinjë, të 

përgatitur;sallata frutash;sallata perimesh   



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

345 

 

31   Agrume, të freskëta;hudhra, të freskëta;alga, të papërpunuara, për konsumim nga 

njerëzit apo kafshët;bajame [fruta];kikirikë, të freskët;karçof, të freskët;tërshërë;manaferra 

të dëllinjës;manaferra, të freskëta;panxhar, të freskët;grurë;fara të drithërave, të 

papërpunuara;këpurdha, të freskëta;gështënja, të freskëta;limon, të freskët;përgatitje të 

frutave të freskëtal tranguj, të freskët;lëvozhgë kokosi;kunguj, të freskët;spinaq, i 

freskët;kalli të misrit të ëmbël të papërpunuar [të qëruar apo pa-qëruar];kokrra të kakaos, të 

papërpunuara;fasule, të freskëta;lule, natyrale;arra [fruta];fruta, të freskëta;mikrobe të farës 

për qëllime botanike;fara liri të ngrëshme, të papërpunuara;kokrra [drithëra];barishte 

kopshti, të freskëta;insekte të ngrënshme, të gjalla;marule, të freskëta;perime, të 

freskëta;thjerrëza, të freskëta;misër;lajthi, të freskëta;arra kokosi;zhardhok lulesh;qepë, të 

freskëta;ullinjë, të freskët;portokalle, të freskëta;elb;hithra;speca [bimë];bimë;fidane;pras, i 

freskët;bizele, të freskëta;patate, të freskëta;kuiona, e papërpunuar;rrush, i freskët;raven, i 

freskët;susam i ngrënshëm, i papërpunuar;zhardhok këpurdhash, të freskët   

39   Transport me ngarkesa të mëdha;bartje të ngarkesave;bartje me karroca;brokerim 

(ndërmjetësim) në transportin e ngarkesa [(Am.) përcjellje];brokerim të 

transportit;shkarkim i ngarkesave;ruajtje të mallrave;dërgesa të pakove;paketime të 

mallrave;mbështjellje të mallrave;ruajtje;informata mbi magazinimin;informata mbi 

trafikun;informata mbi transportin;ofrime të udhëzimeve për vozitje për qëllime 

udhëtimi;dërgesa të mallrave;qiradhënie të garazhave;qiradhënie të frigoriferave për 

ngrirje;qiradhënie të kontejnerave për magazinim;qiradhënie të frigoriferave;dhënie me qira 

të veturave;logjistikë të transportit;përcjellje të mallrave;transport   

 

 

 

(111)  26606 

(151)  05/10/2020 

(181)  06/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1405 

(732)  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)  Color2Care 

 
 

     

 
 

 

(511) 3    Ngjyrë flokësh; Preparate për ngjyrosjen e flokëve; Preparate për ngjyrosje për 

qëllime kozmetike; Basma [ngjyrë kozmetike]; Henna [ngjyrë kozmetike ]; Ngjyrë për 

mjekrë ; Preparate për kujdesin e mjekrës; Kondicionues për flokë ; Krem për flokë ; 

Kremra për kujdesin e flokëve; larguesit e ngjyrave të flokëve; Preparate zbardhuese 

[dekolorante] për qëllime kozmetike; Ngurtësuesit e flokëve; Preparate për rregullimin e 

flokëve; maskara për flokë ; Vajra për kondicionimin e flokëve; Preparate për grimin e 

flokëve; Zbutësit e flokëve; Preparate për ngjyrosjen e flokëve; Kozmetikë për përdorimin 

në flokë; Ngjyrë për flokë ; Lëngje për flokë ; Maska për flokë ; Locion ngjyrosës për 

flokë; Zbardhuesit e flokëve; Preparate për zbardhjen e flokëve; Pomada për qëllime 

kozmetike; Shampo- kondicionuesit; Shpëlarsit e flokëve [ Shampo- kondicionuesit]; 

Preparate për kujdesin e flokëve, jo për qëllime mjekësore; Preparate make-up (grim); 

Komplet i sperkatësve për makeup (grim); Lecka xhel për sy për qëllime kozmetike; 
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Faculeta pastruese një perdoruese me përmbajtje të komponimeve pastruese për përdorim 

në fytyrë; Preparate për kujdesin e lëkurës; Faculeta kozmetike të para lagura; Kremra 

kozmetik  dhe locione; Preparate për kujdesin e lëkurës, syve dhe thonjve; Xhel trupi; 

Neutralizues të buzëve; Sfungjerë me përmbajtës tualeti; Kremra balsam për kujdesin ndaj 

bukuris; Krem kamuflimi; Shkopinj me kapak; Preparate për heqjen e make-up (grimit); 

Make-up (grimit) për sy; Xhel për vetulla; Ngjyra për vetulla;Maskara për vetulla; 

Kozmetik për vetulla; Lapsa për vetullat; Lapsa  eyeliner (për perdorim rreth syve); 

Hijëzues i qepallave; Lapsa për sy; Krem base; Ngjyra për vetullave në formë  të lapsave 

dhe pluhurave; Kozmetikë dekorative; Eyeliner ( kozmetik për perdorim rreth syve); Pluhur 

solid për kompakte [kozmetikë]; Pluhur solid për kompakte (kozmetikë); Të kuqët e 

lëngshëm; Shkëlqyes i buzëve; Buzëkuqë; Pluhur i lirshëm i fytyrës; Blush lapsa; Shkumës 

për make-up (grim); Pluhur make-up (grim); Maskara; Mbuluesit; Vizues[kozmetik] për sy; 

Mbuluesit për linjat dhe rrudhat; Pluhur fytyre; Krem fundation( bazë); Krem kozmetike; 

Ngjyrë trupi për qëllime kozmetike; Vizues i buzëve; Të kuqët; Krem për sy; Maska për 

fytyrë; Locion për lëkurën; Deodorantët dhe kundër djersitësit; Kundër djersitësit [tualeti ]; 

Artikuj   tualeti; Kundër djersitësit për përdorim personal; Deodorantët për kujdesin e 

trupit; Spërkatësit deodorant për femëra; Sapun deodorant; Spërkatësit e trupit; Deodorantet 

me formë sfere [tualeti ]; Xhel dushi; Sapun dushi; Shkume për   përdorim në dush; Krem 

dushi; Preparate për banjo; Xhel për dush dhe për banjo; Shkumë për dush dhe për banjo; 

Preparate për dush dhe për banjë; Kripërat për banjo; Qumësht  për banjo; Perlat për banjo; 

Locion për banjo; Shkuma për banjo; Sapunët e lëngshëm për banjo; Preparate kozmetike 

për banjo ; Vaj dushi; Bomba banjo (aromatizues ngjyrues dhe fluskues në ujë); Fluska për 

banjo; Locione bukurie; Locione për mjekër; Kremra hidratues, locione dhe xhel; Locione 

për kujdesin e flokëve; Locion rroje; Locione qumështi për kujdesin e lëkurës; Locione pas 

rrezitjes; Faculeta të lagëta më pëmbajtje të locioneve kozmetike; Krem fytyre për përdorim 

kozmetik; Sapunë fytyre; Locione kozmetike për fytyrë; Larësit e fytyrës [kozmetike]; 

Maskë fytyre; Mbuluesit për fytyrë; Pastrues exfoliating për fytyrë; Sapunë të lëngshëm për 

duar dhe fytyrë; Vajrat e fytyrës; Tonerët e fytyrës [kozmetike]; Maska pastrimi e fytyrës; 

Ngjyrë për fytyrë; Serum i fytyrës për përdorim kozmetik; Locione për kujdesin e fytyrës 

dhe trupit; Maska për fytyrë dhe trup; Krem për fytyrë dhe trup; Maska bukurie; Maska 

hidratuese; Pako maskash për forcimin e poreve si përdorues kozmetikë; Kremra balsami 

për njolla; Krem për duar; Krem rroje; Krem pas rrezitjes nga dielli; Preparate pastrimi dhe 

aromatizuese; Jastëk kozmetik me përmbajtje pastrimi me përmbajtje kozmetike; Jastëk 

kozmetik me përmbajtje pastrimi me përmbajtje të preparateve të tualetit; Kuti me faculeta 

për pastrim [jo të mjeksore, për përdorim te personi]; Lecka për pastrimin e higjenës 

femërore; Agjentë pastrimi për duar; Pastrues puçrrash, kozmetikë; Pastrues intim për 

qëllime të higjiene personale, jo mjeksor; Vaj pastrimi; Xhel pastrimi; Shkumë pastrimi; 

Maska pastrimi; Kremra pastrimi; Mus pastrimi; Balsamit pastrimi; Qumështit pastrimi   

për kujdesin e lëkurës; Locione pastrimi; Produkte pastrimi për sy; Qumështit pastrimi për 

qëllime tualeti; Pastrues të lëkurës [jo mjeksor]; Krem për pastrimin e lëkurës [jo mjeksor]   

35   Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Asistencë biznesi, menaxhimi dhe 

shërbimet administrative; Reklamim i jashtëm; Reklamim banderole; Reklamime online; 

Postim i afisheve; Reklamim; Shërbimet e reklamimit të ofruara përmes internetit; 

Promovimi i biznesit në form të kompjuterizuar; Analiza e biznesit, kërkime dhe shërbimet 

e informacionit; Lëshimi i kartave të konsumatorit, për të tjerët, për identifikim për qëllime 

të blerjes; E-tregtia, përkatësisht aranzhimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, për 
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kupona  e dhurues, për aq sa janë të përfshirë në klasën 35; Tërheqja e konsumatorëve dhe 

kujdesit ndaj konsumatorëve me anë të reklamimeve të postës elektronike mail (emailave); 

Shërbimet e agjencisë së reklamimit; Reklamimi me ane të   porosis së postës elektronike 

mail; Azhurnimi i materialit reklamues; Publikimi i teksteve të publicitetare; Reklama 

online në rrjete kompjuterike;Reklama on-line në rrjete kompjuterike; Aranzhimi dhe 

zhvillimi i ngjarjeve reklamuese; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamimi; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese në internet; Aranzhimi i abonimeve në 

gazeta për të tjerët; Shpërndarja e mostrave; Reklamimi i drejtpërdrejtë në postën 

elektronike mail; Shpërndarja e çështjes së reklamimit; Përgatitja e kolonave të publicitetit; 

Publikimi i lëndës të shtypura, përfshirë në formë elektronike, për qëllime reklamimi; 

Publikimi i katalogëve të porosive me anë të postës elektronike mail; Promovim  e shitjeve; 

Kërkime për konsumator dhe promovimi i besnikërisë për konsumatoret përmes reklamimit 

në postën elektronike mail; Shërbimet e marketingut; Aktivitetet e qendrës së thirrjeve, 

gjegjësisht vendosja e porosive në qendrat e thirrjeve; Veprime i bizneseve [për të tjerët]; 

Hartimi i vlersimeve për reklamim; Prezantimi i mallrave në media e komunikimit, për 

qëllime të shitjes me pakicë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e 

flokëve, në lidhje me  produkte për kujdesin e bukurisë dhe të trupit, preparateve për  

kujdesin e flokëve dhe preparateve për ngjyrosjen e flokëve, kozmetikës, kremrave; Shitja 

me shumicë, interlineare, porosi me anë të postës elektronike mail, porosia katalogjeve me 

anë të postës elektronike mail, shërbimet e shitjes me pakic online, përfshirë përmes 

Internetit dhe përmes programeve teleshoping, në fushen e barnatoreve, mallrave të 

kozmetikes dhe mallrave shtëpiake, mallrave të sektorit shëndetësor, veshjeve, mbathjeve 

dhe mallra tekstili   

 

 

 

(111)  26721 

(151)  13/10/2020 

(181)  06/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1406 

(732)  elexon GmbH Talbotstr. 25 

52068 Aachen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  elexon 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Energji elektrike   

9   Aparate dhe instrumente për përçuarje, kalim, konvertim, ruajtje, rregullim dhe 

kontrollimin e elektricitetit;stacionet mbushëse dhe mbushësit për automjetet 

elektrike;mbushës për bateri për automjete elektrike;Pajisjet elektronike të kontrollit për 

menaxhimin e energjisë;aparate për procesimin e të dhënave dhe kompjuter për lidhjen e 

automjeteve elektrike në sistemin energjik të shtëpisë, parkingjeve shum-katëshe, pikave të 

karburantit, dritave të rrugës apo metrit të parkingut;Softuer dhe aplikacion për 

menaxhimin e energjisë dhe karikimin e mjeteve infrastrukturore për automjetete elektrike   

12   Automjete elektrike   

35   Këshilla menaxhimi dhe këshilla organizimi si dhe ofrimin e informatave për 
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zhvillimin, operimin dhe shitjen e stacioneve të paraqitjes elektrike dhe modele biznesi për 

lëvizshmërinë elektrike dhe karikimin e mjeteve infrastrukturore;menaxhim organizativ i 

një flote automjetesh mbi bazë të përbashkët;Përgaditjen e llogarive dhe prokurimin e 

kontratave me furnizuesit e energjisë elektrike   

37   Rimbushjen e baterive;mbushjen e automjeteve elektrike;mirëmbajtjen dhe riparimin e 

automjeteve elektrike dhe shërbimet këshilluese në lidhje me to;Instalimin, mirëmbajtjen 

dhe riparimin e pajisjeve dhe instalimin për përçuarje, kalim, konvertim, ruajtje, rregullim 

dhe kontrollimin e elektricitetit;Shërbimet për stacionet mbushjes elektrike, kryesisht, 

larjen, pastrimin, mirëmbarjtjen dhe riparimin e autmojeteve elektrike;Informata në lidhje 

me operimin e stacioneve elektrike të rimbushjes [rimbushja e automjeteve me energji 

elektrike]   

38   Ofrimin e një platforme interneti në lidhje me automjetet elektrike dhe tarifimin e 

zgjedhjes infrastrukturore për automjetet elektrike si dhe operimin e stacioneve të mbushjes 

për automjetet elektrike   

39   Furnizimin me energji për automjetet elektrike;Dhënien me qira të automjeteve 

elektrike, akumulatorë dhe bateri;Pajsijen e konsumatorëve duke i ofruar energji elektrike, 

në vecanti për mbushjen e motorëve të automjeteve që operojnë elektrikisht   

42   Dizajnimin, zhvillimin dhe mbështetjen e softuerit dhe aplikacioneve nga lëmia e 

menaxhimit të energjisë dhe karikimin e mjeteve infrastrukturore për automjetet 

elektrike;Këshilla teknike dhe informata në lidhje me automjetete elektrike dhe karikimin e 

mjeteve infrastrukturore për automjetet elektrike;Këshillimin teknuk dhe projektimin e 

projekt planeve në lidhje me zhvillimin e faqeve, planifikimin, konstruktimin dhe ngritjen e 

stacioneve të paraqitjeve elektrike dhe stacioneve mbushëse si dhe infrastrukurat në lidhje 

me to;Shërbimet matëse për energji elektrike;shërbimet dhe hulumtimet shkencore dhe 

teknologjike në lëminë e menaxhimit të energjisë dhe karikimin e mjeteve infrastrukturore 

për automjetet elektrike;Ofrimin e informatave në lidhje me zhvillimin e stacioneve të 

mbushjes elektrike   

 

 

 

(111)  26838 

(151)  26/10/2020 

(181)  06/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1407 

(732)  RESTAURANT “BELLE VUE” 

SH.P.K. Rr. Shefqet Shkupi  

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C.  Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)  Restaurant Belle Vue 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Ofrim i shërbimeve te aktivitete argëtuese dhe kulturore; planifikim dhe 

organizimi i ahengjeve, mbrëmjeve muzikore [zbavitje]; organizimi mbrëmjeve dhe 

aktiviteteve për qëllim rekreacioni; organizim i konferencave dhe seminareve   

43   Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; rezervime; akomodim i përkohshme; 
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shërbime të restoranteve; shërbime hotelerie; 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; dekorime te 

ushqimeve; dekorime te ëmbëlsirave; 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; 

shërbime te recepsioneve të përkohshme; dhënie me qere e sallave te takimeve   

 

 

 

(111)  26827 

(151)  26/10/2020 

(181)  06/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1408 

(591)  E zezë dhe ngjyrë ari 

(732)  RESTAURANT “BELLE VUE” 

SH.P.K. Rr. Shefqet Shkupi  

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C.  Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Ofrim i shërbimeve te aktivitete argëtuese dhe kulturore; planifikim dhe 

organizimi i ahengjeve, mbrëmjeve muzikore [zbavitje]; organizimi i mbrëmjeve dhe 

aktiviteteve për qëllim rekreacioni; organizim i konferencave dhe seminareve   

43   Shërbime të ofrimit të ushqimit dhe pijeve; rezervime; akomodim i përkohshme; 

shërbime të restoranteve; shërbime hotelerie; 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; dekorime te 

ushqimeve; dekorime te ëmbëlsirave; 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; 

shërbime te recepsioneve të përkohshme; dhënie me qere e sallave te takimeve   

 

 

 

(111)  26836 

(151)  26/10/2020 

(181)  06/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1409 

(526)  Arditi Group 

(732)  ARDITI GROUP SH.P.K. Emshir, 

(540)  Arditi Group 
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Fatime Hetemi, p.n, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C.  Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(511) 17   Gomë (kauçuk), gutta-percha (polimer natyror), kauçuk, asbet, mikë (mineral 

natyror) dhe produktet e përfituara nga këto material të cilat nuk janë të përfshirë në klasat 

e tjera, lendet plastike ne formë te shtrydhur që përdoret për prodhim, paketim, izolim i 

materialeve, tubat fleksibile, jo nga metalet; materialet për ambalazhim; gypa plastike; 

pëlhura tekstil me fije qelqi për izolim;  materiale filtrimi të shkumave gjysmë të 

përpunuara të plastikës; shkumë mbështetëse për dysheme; materiale izoluese; fibra 

plastike; materiale tjera plastike për ndërtimtari qe nuk janë të përfshira në klasat tjera   

19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tubat  e ngurta jo metalikë për ndërtim; asfalt, 

katran dhe bitum; ndërtime të transportueshme jo metalike; monumente jo metalike; 

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

prej metali, për ndërtim; masë mbushëse riparuese me bazë gipsi; shtresa asfalti; shtrese 

bitumi për ndërtime; veshje bituminoze për çati; materiale ndërtimi, jo metalike; panele 

ndërtimi, jo metalike; ndërtesa, jo prej metali; tavana jo nga metali; cement; pllaka 

çimentoje; boshte oxhaku, jo prej metali; materiale për shtrimin dhe veshjen e rrugëve; 

beton; elemente betoni për ndërtim; kanalet (tubacion), jo prej metali, për instalimet e 

ventilimit dhe ajrit të kondicionuar; material për tulla; pllaka dyshemeje, jo prej metali; 

strukturë, jo prej metali, për ndërtim; shtrese montimi (brazde) prej druri; gur gëlqeror për 

ndërtim; mozaik për ndërtim; dërrasat e dyshemesë me parket; dysheme me parket; material 

për shtrim rruge; panele (blloqe) shtrimi jo metalike; shtylla për ndërtim  jo metalike; suva 

(llaç); prerje plastike për qoshe; platforma, te para përgatitura, jo metalike; materiale 

përforcuese, jo metalike, për ndërtim; ulluqet e çatisë, jo prej metali; mbulesa çati, jo prej 

metali; çati; gur ranor për ndërtim; panele betoni; shkalle, jo metalike; ulluqe rruge, jo prej 

metali; pllaka, jo prej metali, për ndërtim; veshje muri, jo prej metali, për ndërtim; pllaka 

muri, jo prej metali; shtrimi i drurit; panele druri; pllaka druri për ndërtim; vepra arti prej 

guri, betoni ose mermeri   

37   Ndërtime të objekteve; riparime; shërbime të instalimit; asfaltim; izolim ndërtimi; 

mbikëqyrje e ndërtimeve; ndërtim i objekteve banimi apo për qëllime tjera afariste; 

shërbime zdrukthëtarie; pastrim i objekteve; dhënie me qira e pajisjeve ndërtimore; 

shërbime ndërtimi; informacione lidhur me ndërtimet; këshilla ne ndërtimtari; rrenim i 

objekteve; shpim i mureve; instalimi dhe riparimi i pajisjes elektrike; instalimi dhe riparimi 

i ashensorëve; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ngrohjes dhe ajrit te kondicionuar; 

ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve; suvatim; pajisje hidraulike; shërbime te rinovimit 

te ndërtesave; shtrimi rrugëve; shërbime te riparimit te çative   

 

 

 

(111)  26837 

(151)  26/10/2020 

(181)  06/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1410 

(540)   
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(591)  E gjelbër e hapur dhe e gjelbër e 

mbyllur  

(732)  ARDITI GROUP SH.P.K. Emshir, 

Fatime Hetemi, p.n, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj 

Manaj & Associates IP L.L.C. 

 Bedri Berisha, Objekti D 1/37 

10000 Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Gomë (kauçuk), gutta-percha (polimer natyror), kauçuk, asbet, mikë (mineral 

natyror) dhe produktet e përfituara nga këto material të cilat nuk janë të përfshirë në klasat 

e tjera, lendet plastike ne formë te shtrydhur që përdoret për prodhim, paketim, izolim i 

materialeve, tubat fleksibile, jo nga metalet; materialet për ambalazhim; gypa plastike; 

pëlhura tekstil me fije qelqi për izolim;  materiale filtrimi të shkumave gjysmë të 

përpunuara të plastikës; shkumë mbështetëse për dysheme; materiale izoluese; fibra 

plastike; materiale tjera plastike për ndërtimtari qe nuk janë të përfshira në klasat tjera   

19   Materiale ndërtimore (jo metalike); tubat  e ngurta jo metalikë për ndërtim; asfalt, 

katran dhe bitum; ndërtime të transportueshme jo metalike; monumente jo metalike; 

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

prej metali, për ndërtim; masë mbushëse riparuese me bazë gipsi; shtresa asfalti; shtrese 

bitumi për ndërtime; veshje bituminoze për çati; materiale ndërtimi, jo metalike; panele 

ndërtimi, jo metalike; ndërtesa, jo prej metali; tavana jo nga metali; cement; pllaka 

çimentoje; boshte oxhaku, jo prej metali; materiale për shtrimin dhe veshjen e rrugëve; 

beton; elemente betoni për ndërtim; kanalet (tubacion), jo prej metali, për instalimet e 

ventilimit dhe ajrit të kondicionuar; material për tulla; pllaka dyshemeje, jo prej metali; 

strukturë, jo prej metali, për ndërtim; shtrese montimi (brazde) prej druri; gur gëlqeror për 

ndërtim; mozaik për ndërtim; dërrasat e dyshemesë me parket; dysheme me parket; material 

për shtrim rruge; panele (blloqe) shtrimi jo metalike; shtylla për ndërtim  jo metalike; suva 

(llaç); prerje plastike për qoshe; platforma, te para përgatitura, jo metalike; materiale 

përforcuese, jo metalike, për ndërtim; ulluqet e çatisë, jo prej metali; mbulesa çati, jo prej 

metali; çati; gur ranor për ndërtim; panele betoni; shkalle, jo metalike; ulluqe rruge, jo prej 

metali; pllaka, jo prej metali, për ndërtim; veshje muri, jo prej metali, për ndërtim; pllaka 

muri, jo prej metali; shtrimi i drurit; panele druri; pllaka druri për ndërtim; vepra arti prej 

guri, betoni ose mermeri   

37   Ndërtime të objekteve; riparime; shërbime të instalimit; asfaltim; izolim ndërtimi; 

mbikëqyrje e ndërtimeve; ndërtim i objekteve banimi apo për qëllime tjera afariste; 

shërbime zdrukthëtarie; pastrim i objekteve; dhënie me qira e pajisjeve ndërtimore; 

shërbime ndërtimi; informacione lidhur me ndërtimet; këshilla ne ndërtimtari; rrenim i 

objekteve; shpim i mureve; instalimi dhe riparimi i pajisjes elektrike; instalimi dhe riparimi 

i ashensorëve; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ngrohjes dhe ajrit te kondicionuar; 

ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve; suvatim; pajisje hidraulike; shërbime te rinovimit 

te ndërtesave; shtrimi rrugëve; shërbime te riparimit te çative   
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(111)  27482 

(151)  06/04/2021 

(181)  07/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1411 

(732)  Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar 

dhe Auditorëve të Kosovës Rr. Sylejman 

Vokshi, Nr.50, 10 000, Prishtinë, Kosovë, 

KS 

(740)  Afërdita Gashi Rr. Naser Hajrizi, 

Nr.22, 10 000, Prishtinë 

 
 

(540)  SCAAK 

 
 

     

 
 

 

(511) 41    Ofrimi i trajnimeve (Kontabilitet dhe Auditim)   

 

 

 

(111)  27483 

(151)  06/04/2021 

(181)  07/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1412 

(591)  E kuqe dhe e zezë 

(732)  Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar 

dhe Auditorëve të Kosovës Rr. Sylejman 

Vokshi, Nr.50, 10 000, Prishtinë, KS 

(740)  Afërdita Gashi Rr. Naser Hajrizi, 

Nr.22, 10 000, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Ofrimi i trajnimeve (Kontabilitet dhe Auditim)   

 

 

 

(111)  26825 

(151)  26/10/2020 

(181)  07/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1415 

(591)  E kuqe, Hiri 

(732)  UAB „ME investicija“ Račių g. 1, LT-

03154 Vilnius, LT 

(540)   
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transport; paketim dhe magazinim I mallrave; aranzhime udhtimi   

 

 

 

(111)  26814 

(151)  26/10/2020 

(181)  07/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1416 

(732)  UAB „ME investicija“ Račių g. 1, LT-

03154 Vilnius, LT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  GIRTEKA 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transport; paketim dhe magazinim I mallrave; aranzhime udhtimi   

 

 

 

(111)  26920 

(151)  05/11/2020 

(181)  07/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1417 

(591)  E verdhë, e bardhë 

(732)  DAMERIK, S.L. ONYAR 75-81, P.I. 

POLINGESA 17457 RIUDELLOTS DE LA 

SELVA, ES 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Lojra, lodra dhe gjëra për të luajtur; artikuj sportiv dhe gjimnastikor; dekorime 

për pemën e krishtlindjes   

35   Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë në shitore, dhe nëpërmjet rrjetit të 

telekomunikimeve të zyrave, produkteve të printuara, veshjeve për fëmijë, lojrave, lodrave 

dhe produkteve për kujdes të fëmijve; shërbime këshilluese dhe konsulta komerciale lidhur 

me franshizës   
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(111)  27530 

(151)  19/04/2021 

(181)  08/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1418 

(300)  Z.499520  09/05/2019  PL 

(732)  PEPCO POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

 Strzeszyńska 73A, 60-479 POZNAŃ, PL 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Aksesorë për veshje: bizhuteri, rrathë dore, unaza për çelësa, karficë zbukurimi si 

bizhuteri, vathë me shpuese, stoli, kapëse për kravatë, mansheta (pulla dekorative), zinxhirë 

ore; Bizhuteri; Bizhuteri cloisonné ( elemente dekorative); Rrathë dore; Unaza për çelësa; 

Gjerdan; Zinxhir; Unaza për çelësa [stoli të imta  ose medalion]; Karficë zbukuruese; Orë; 

Vathë me shpuese; Unazë; Kapëse për kravatë; Mansheta (pulla dekorative); Rrip ore; Orët 

me alarm; Bizhuteri për kokë; Bizhuteri paste   

25   Rroba; Të brendshme; këpucë; Kapela; Rripa të pantallonave            

 

 

 

(111)  27528 

(151)  19/04/2021 

(181)  08/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1421 

(300)  Z.499524  09/05/2019  PL 

(732)  PEPCO POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Strzeszyńska 

73A, 60-479 POZNAŃ, PL 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Aksesorë për veshje: bizhuteri, rrathë dore, unaza për çelësa, karficë zbukurimi si 

bizhuteri, vathë me shpuese, stoli, kapëse për kravatë, mansheta (pulla dekorative), zinxhirë 

ore; Bizhuteri; Bizhuteri cloisonné ( elemente dekorative); Rrathë dore; Unaza për çelësa; 

Gjerdan; Zinxhir; Unaza për çelësa [stoli të imta  ose medalion]; Karficë zbukuruese; Orë; 

Vathë me shpuese; Unazë; Kapëse për kravatë; Mansheta (pulla dekorative); Rrip ore; Orët 

me alarm; Bizhuteri për kokë; Bizhuteri paste   
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25   Rroba; Të brendshme; këpucë; Kapela; Rripa të pantallonave            

 

 

 

(111)  27529 

(151)  19/04/2021 

(181)  08/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1423 

(300)  Z.499543  09/05/2019  PL 

(732)  PEPCO POLAND SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Strzeszyńska 

73A, 60-479 POZNAŃ, PL 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Aksesorë për veshje: bizhuteri, rrathë dore, unaza për çelësa, karficë zbukurimi si 

bizhuteri, vathë me shpuese, stoli, kapëse për kravatë, mansheta (pulla dekorative), zinxhirë 

ore; Bizhuteri; Bizhuteri cloisonné ( elemente dekorative); Rrathë dore; Unaza për çelësa; 

Gjerdan; Zinxhir; Unaza për çelësa [stoli të imta  ose medalion]; Karficë zbukuruese; Orë; 

Vathë me shpuese; Unazë; Kapëse për kravatë; Mansheta (pulla dekorative); Rrip ore; Orët 

me alarm; Bizhuteri për kokë; Bizhuteri paste   

25   Rroba; Të brendshme; këpucë; Kapela; Rripa të pantallonave            

 

 

 

(111)  26732 

(151)  14/10/2020 

(181)  08/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1426 

(591)  E bardh, e kuqe, e kaltër e lehtë dhe e 

mbyllët, kafe, e verdhë, ari, gjelbër, vjollcë 

(732)  MAKPROGRESS DOO Ul. 

Ilindenska bb. 2310 Vinica, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Brumëra dhe ëmbëlsira, petë (shtresa) te buta për ëmbëlsira, biskota   

35   Reklamim, shërbime për eksport-import, si dhe shërbime të shitjes me shumicë  
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dhe pakicë me brumëra dhe ëmbëlsira; petë (shtresa) të buta për torte, biskota   

 

 

 

(111)  26733 

(151)  14/10/2020 

(181)  08/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1427 

(591)  E bardh, e kuqe, kafe e lehtë dhe e 

mbyllët,  e verdhë, ari, gjelbër 

(732)  MAKPROGRESS DOO Ul. 

Ilindenska bb. 2310 Vinica, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Brumëra dhe ëmbëlsira, petë (shtresa) te buta për ëmbëlsira, biskota   

35   Reklamim, shërbime për eksport-import, si dhe shërbime të shitjes me shumicë  

dhe pakicë me brumëra dhe ëmbëlsira; petë (shtresa) të buta për torte, biskota   

 

 

 

(111)  26603 

(151)  05/10/2020 

(181)  08/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1429 

(732)  Mylan Inc.  1000 Mylan Boulevard 

Canonsburg, PA 15317, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  VIATRIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve kardiovaskulare, 

gastrointestinale, neurologjike, respiratore, psikiatrike, alergjike, dermatologjike, 

pulmonare, metabolike, muskulore, mosfunksionim erektil, për gjendjet infektive dhe 

inflamatore, kancer, diabet, sklerozë të shumëfishtë; kontraceptivë oral dhe transdermal”   

10   “Injektues të lëngshëm medicinal”   
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(111)  27026 

(151)  16/11/2020 

(181)  08/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1430 

(732)  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)  IPHONE 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Shërbime të konsulencës për biznes; shërbime të asgjencive të reklamimit; 

shërbime të reklamimit, marketingut dhe promovimit; konsulencë mbi reklamimin dhe 

marketingun; promovimi i mallrave dhe shërbimeve për tjerët; ndërmarrje të hulumtimit të 

tregut; analiza për qëllime reklamimi dhe hulumtimi të tregut; dizajnim, krijim, përgatitje, 

prodhim, dhe shpërndarje të reklamave dhe materialeve reklamuese për tjerët; shërbime të 

planifikimit të mediave; administrim të programeve të lojalitetit të konsumatorëve; 

aranzhime dhe organizime të programeve stimuluese shpërblyese për qëllim të promovimit 

të shitjes së mallrave dhe shërbimeve; menaxhim të dosjeve dhe databazave të 

kompjuterizuara; shërbime të përpunimit të të dhënave; krijime të indekseve të informatave, 

faqeve dhe burimeve tjera që janë në dispozicion në rrjete kompjuterike globale dhe rrjete 

tjera elektronike dhe të komunikimit për tjerët; ofrime, kërkime, shfletime dhe nxjerrje të 

informata, faqeve, dhe burimeve tjera që janë në dispozicion në rrjete kompjuterike globale 

dhe rrjete tjera elektronike dhe të komunikimit për tjerët; organizime të përmbajtjes së 

informatave të ofruara përmes një rrjeti kompjuterik global dhe rrjeteve tjera elektronike 

dhe të komunikimit sipas preferencave të përdoruesve; ofrime të informatave të biznesit, të 

konsumatorëve dhe tregtare përmes rrjeteve kompjuterike dhe rrjeteve globale të 

komunikimit; shërbime të biznesit, gjegjësisht ofrime të databazave kompjuterike lidhur me 

blerjen dhe shitjen e një vargut të gjerë të produkteve dhe shërbimeve për tjerët; shërbime 

të shitoreve me pakicë dhe shitoreve online me pakicë; shëbrime të shitoreve me pakicë që 

ofrohen përmes internetit dhe kompjuterit; rrjete elektronike dhe të komunikimit; shërbime 

të shitoreve të shitjes me pakicë që përmbajnë kompjuterë, produkte eletronike dhe të 

argëtimit, aparate të telekomunikimit, telefona mobil, pajisje elektronike dixhitale mobile 

që mbahen në dorë, dhe produkte tjera elektronike për konsumatorë, softuer kompjuterik, 

dhe aksesorë, pajisje periferike, dhe kuti për bartjen e produkteve të tilla, të ofruara përmes 

internetit dhe rrjeteve tjera kompjuterike, eletronike dhe të komunikimit; demonstrime të 

produkteve që ofrohen brenda shitores dhe përmes rrjeteve globale të komunikimit dhe 

rrjeteve tjera elektronike dhe të komunikimit; shërbime të abonimit, gjegjësisht ofrime të 

abonimeve për teskte, të dhëna, imazhe, materiale audio, materiale video dhe përmbajtjes 

multimediale, që ofrohen përmes internetit dhe rrjeteve tjera elektronike dhe të 

komunikimit; aranzhime dhe mbajtje të konferencave, shfaqjeve, ekspozitave komerciale, 

tregtare dhe të biznesit”.   
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(111)  26880 

(151)  02/11/2020 

(181)  12/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1434 

(526)  SCHWENK 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  ISUF CACAJ B.I-GOGAJ AG 

RR.LUAN HARADINAJ NR.23 DEÇAN , 

KS 

(740)  MILOT MALAJ  RR.METO 

BAJRAKTARI-PRISHTINË 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Ndërtime (jo-metalike);jo-metalike tuba të ngurtë për ndërtimin; asfalt, katran 

dhe bitum; jo-metalike ndërsa të transportushme; monumentet, jo prej metali garitari, 

argjile e bardhë dhe zëvendësuesit për të gjitha këto materiale, ose prej plastike   

21   Shtëpiake ose enë kuzhine dhe enë (jo prej metali të çmuar ose me to të veshura); 

kombinezon dhe sponges; brushat (përvec paint brushes);materialet furcë-marrjes; artikuj 

për qëllime pastrimi; qelqi papunuara apo gjysmë të punuara ndryshe (përveq qelqit të 

përdorur në ndërtimin); qelqe, porcelani dhe enë prej argjile nuk janë përfshirë në klasat e 

tjera   

 

 

 

(111)  26879 

(151)  02/11/2020 

(181)  12/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1435 

(526)  SCHWENK 

(591)  E kaltër, e bardhë 

(732)  ISUF CACAJ  B.I-GOGAJ AG 

RR.LUAN HARADINAJ NR.23 DEÇAN , 

KS 

(740)  MILOT MALAJ RR.METO 

BAJRAKTARI-PRISHTINË 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Ndërtime (jo-metalike); jo-metalike tuba të ngurtë për ndërtimin; asfalt, katran 

dhe bitum; jo-metalike ndërtesa të transportushme; monumentet, jo prej metali garitari, 
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argjile e bardhë dhe zëvendësuesit për të gjitha këto  materiale, ose prej plastike   

21   Shtëpiake ose enë kuzhine dhe enë (jo prej metali të çmuar ose me to të veshura); 

kombinezon dhe sponges; brushat(përvec paint brushes); materialet furcë-marrjes; artikuj 

për qëllime pastrimi; qelqi papunuara apo gjysmë të punuara ndryshe ( përveq qelqit të 

përdorura në ndërtimin); qelqe, porcelani dhe enë prej argjile nuk janë përfshirë në klasat  e 

tjera   

 

 

 

(111)  26780 

(151)  22/10/2020 

(181)  13/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1436 

(732)  RENAULT s.a.s.  13-15 quai le Gallo   

F-92100 Boulogne-Billancourt,  FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 12    “Automjete; aparate për lëvizjen në tokë, ajr apo ujë, platformat e karrocave, 

karrocat e hedhjes, transporti i linjave dhe mirëmbajtja e karrocave, traktorë vemje, 

traktorë, automjete motorike, automjete motorike për lëvizje në tokë për transportimin e 

personave dhe mallërave, automjete amfibi, automjete me jastëk ajri, automjete të tokës për 

transportin e personave dhe mallërave, hekurudha tërheqëse dhe automjete tërheqëse për 

transportimin e udhëtarëve apo mallërave, automjete tërheqëse tokësore për transportimin e 

udhëtarëve apo mallërave, automjete hapësinore, aeroplanë, aerostatë, mjete ujore, anije, 

maunë, anije tërheqëse; pajisje sigurie, përfshirë frenat për automjete, pistonët cilindrik të 

frenave, këpucë frenash, jastëk fërkimi, goma për frenat e automjeteve, gomë për pedale, 

pasqyra për pamje, parakopla, mburoja, tufa metalike të goditjeve, parafangë, rryp sigurie, 

amortizues të energjisë, kryesisht amortizator për automjete, pajisje kundër-shkarjes dhe 

kundër-rrëshqitjes për gomat e automjeteve, grilat, kofano automobilash, mbulojë për 

automjete, korniza, shasi, byka të anijeve, xham mbrojtës, bartës për valixhe, rezervuarë për 

automjete, sedilje për automjete, dritare në kulm të automjetit (sunroof), amortizues, 

karavidhe, kutitë e bushtit, qendra e rrotave, boshtet, unaza të t’kurrjes, ditar boshti, 

shpërndarës, thithës të amortizatorëve, susta, rrota të lira, shasi automjetesh, goma për rrota, 

rrota timoni, pompa për rrotat pneumatike, spicë rrotash, rrota për automjete, pajisje 

paralajmëruese, fshirëse për xhamin e përparëm, tregues të drejtimit, timon i pajisur me 

kontroll eletkrik të pajisjeve të ndricimit të automobilëve, motorëë, motorrë elektrik, motor 

me djegie të bdrendshme, motor me avull, motor hidraulik dhe linear, motor termal, motor 

reaktiv, motor me energji bërthamore, turbine, motor turboreaktiv, kanxha, kuti 

ingranazhesh, depo për ingranazhe, ndërrim i marshit (ndërrim), friksion, marsh dhe 

transmission, për automjetete tokësore; dyer lëvizëse, shtytës, riparues gazi, klip, zinxhirë, 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

360 

 

rrypa dhe shirita, konvertues, pajisje crimorkimi, tensionues metali dhe guzhmë për 

automjete”         

37   “Ndërtimin dhe riparimin, përfshirë instalimin dhe riparimin e komponenteve për 

kondicionimin e ajrit, kundër-ndryshkjes, instalimit dhe riparimin e artikujve elektrik, 

ngjyrosjen apo riparimin e shenjave, instalimin dhe riparimin e depove, kantiereve detare, 

ritransmetimin, riparimin dhe vullkanizimin e gomave, shërbimet e ofruara nga pikat e 

karburanteve, trajtimin kundër-ndryshkut për automjete, ngjyrosjen, lustrimin, servisimin, 

riparimin, lubrifikimin, larjen dhe pastrimin e automjeteve”   

39   “Transportimin dhe ruajtjen, përfshirë paketimin e mallërave, parkingun, ruajtjen, 

marrjen me qera të veturave motorike, garazhe, vendet e parkingut, automjete, rimorkimin, 

transportimin e mallërave dhe udhëtarëve”   

 

 

 

(111)  26605 

(151)  05/10/2020 

(181)  13/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1437 

(732)  Liqui - Moly Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung Jerg-Wieland-Strasse 4 

89081 Ulm, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  LIQUI MOLY 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate kimike, si sprej, xhel, puder pluhur për përdorim në parandalimin e 

aromave, mykut dhe mykut nga mobiljet e jashtme, tapeteve dhe jastëkëve; kimikate për 

përdorim në zhvillimin e produkteve bioteknologjike; kimikate për përdorim në fushën e 

kërkimit dhe prodhimit të naftës; konservues kimikë për përdorim në prodhimin e një larmi 

të gjerë kimikatesh; produkte kimike për neutralizimin e aliazheve të çelikut të 

pandryshkur; hekurit dhe metaleve me ngjyra të ndryshme; kimikate speciale, përkatësisht, 

aditivë kimikë për përdorim në prodhimin e pëlhurave dhe sipërfaqeve të një larmi të gjerë 

të produkteve të prodhuara, për qëllime të lidhura me shëndetin dhe sigurinë; kimikate 

ngjitëse për përmirësimin e performancës dhe kohëzgjatjes së produkteve kimike për 

përdorim në industri; produkte kimike për parandalimin e gurëzve; Produkte kimike për 

ndriqimin e artikujve të ngjyrosur; produkte kimike për stabilizimin e produkteve 

ushqimore; produkte kimike për shkëlqimin e lëkurës; sistemi i frenimit të automobilave 

me ftohje kundër ndryshkut; frenues kundër ndryshkut për sistemin e ftohjes së 

automobilave”   

2   “Vajra anti-korrozive; letra anti-korrozive; veshje anti-korrozive; ngjyra anti-korrozive; 

veshje anti-korrozive dhe rezistente të zjarrit; llaqet; ngjyra; ruajtës të ndryshkut në natyrën 

e një shtrese; vajra kundër ndryshkut; yndyrat anti-ndryshk; ruajtës të kromit kundër 

ndryshkut”   

4   Lubrifikantë industrialë; lubrifikantë grafit; lubrifikantë detarë; lubrifikantë për 

shpuarje; lubrifikuesit e automjeteve; lubrifikantë automobilistikë; lubrifikantë për të gjitha 

qëllimet; lubrifikantë për makineri industriale; lubrifikantë për motorët e aeroplaneve; 
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lubrifikantët si lëngje për bluarje; lubrifikantë për motorë të automjeteve; lubrifikantë 

industrial me specialitet premium; lubrifikantë industrialë dhe të automjeteve; lubrifikantë 

për instrumente dentare; lubrifikantë të filmit të ngurtë; vajra lubrifikues [lubrifikantë 

industriale]; Lubrifikantë për zinxhirët e biçikletave; Lubrifikantë të ngurtë për qëllime 

industriale; aditivë jo-kimikë për karburante, lubrifikantë dhe yndyra; vajra lubrifikues; 

yndyra lubrifikuese; grafit si lubrifikant; yndyra lubrifikuese; vaj lubrifikues; grafit 

lubrifikues; yndyra lubrifikuese; vaj lubrifikues; grafit lubrifikues; vajra sintetikë 

lubrifikues; vajrat dhe yndyrat lubrifikuese; Vajra lubrifikuese të makinës qepëse; Vaj 

lubrifikues për motorët e automjeteve; vajra lubrifikuese për pompat vakum, motorët e 

automjeteve”   

 

 

 

(111)  26604 

(151)  05/10/2020 

(181)  13/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1438 

(591)  E kaltër, e kuqe, e bardhë 

(732)  Liqui - Moly Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung Jerg-Wieland-Strasse 4 

89081 Ulm, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate kimike, si sprej, xhel, puder pluhur për përdorim në parandalimin e 

aromave, mykut dhe mykut nga mobiljet e jashtme, tapeteve dhe jastëkëve; kimikate për 

përdorim në zhvillimin e produkteve bioteknologjike; kimikate për përdorim në fushën e 

kërkimit dhe prodhimit të naftës; konservues kimikë për përdorim në prodhimin e një larmi 

të gjerë kimikatesh; produkte kimike për neutralizimin e aliazheve të çelikut të 

pandryshkur; hekurit dhe metaleve me ngjyra të ndryshme; kimikate speciale, përkatësisht, 

aditivë kimikë për përdorim në prodhimin e pëlhurave dhe sipërfaqeve të një larmi të gjerë 

të produkteve të prodhuara, për qëllime të lidhura me shëndetin dhe sigurinë; kimikate 

ngjitëse për përmirësimin e performancës dhe kohëzgjatjes së produkteve kimike për 

përdorim në industri; produkte kimike për parandalimin e gurëzve; Produkte kimike për 

ndriqimin e artikujve të ngjyrosur; produkte kimike për stabilizimin e produkteve 

ushqimore; produkte kimike për shkëlqimin e lëkurës; sistemi i frenimit të automobilave 

me ftohje kundër ndryshkut; frenues kundër ndryshkut për sistemin e ftohjes së 

automobilave”   

2   "Vajra anti-korrozive; letra anti-korrozive; veshje anti-korrozive; ngjyra anti-korrozive; 

veshje anti-korrozive dhe rezistente të zjarrit; llaqet; ngjyra; ruajtës të ndryshkut në natyrën 

e një shtrese; vajra kundër ndryshkut; yndyrat anti-ndryshk; ruajtës të kromit kundër 

ndryshkut”    

4   Lubrifikantë industrialë; lubrifikantë grafit; lubrifikantë detarë; lubrifikantë për 

shpuarje; lubrifikuesit e automjeteve; lubrifikantë automobilistikë; lubrifikantë për të gjitha 

qëllimet; lubrifikantë për makineri industriale; lubrifikantë për motorët e aeroplaneve; 
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lubrifikantët si lëngje për bluarje; lubrifikantë për motorë të automjeteve; lubrifikantë 

industrial me specialitet premium; lubrifikantë industrialë dhe të automjeteve; lubrifikantë 

për instrumente dentare; lubrifikantë të filmit të ngurtë; vajra lubrifikues [lubrifikantë 

industriale]; Lubrifikantë për zinxhirët e biçikletave; Lubrifikantë të ngurtë për qëllime 

industriale; aditivë jo-kimikë për karburante, lubrifikantë dhe yndyra; vajra lubrifikues; 

yndyra lubrifikuese; grafit si lubrifikant; yndyra lubrifikuese; vaj lubrifikues; grafit 

lubrifikues; yndyra lubrifikuese; vaj lubrifikues; grafit lubrifikues; vajra sintetikë 

lubrifikues; vajrat dhe yndyrat lubrifikuese; Vajra lubrifikuese të makinës qepëse; Vaj 

lubrifikues për motorët e automjeteve; vajra lubrifikuese për pompat vakum, motorët e 

automjeteve”   

 

 

 

(111)  26913 

(151)  04/11/2020 

(181)  13/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1439  

(732)  Hugo Boss Trade Mark Management 

GmbH & Co.KG Dieselstrasse 12, 72555 

Metzingen , DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  BOSS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfume, solucion pas rrojes, xhele banje, xhele dushi, shkuma banje dhe 

deodorantë për përdorim personal; sapun tualeti   

 

 

 

(111)  26914 

(151)  04/11/2020 

(181)  13/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1440 

(732)  Hugo Boss Trade Mark Management 

GmbH & Co.KG Dieselstrasse 12, 72555 

Metzingen, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  HUGO 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfume, solucion pas rrojes, xhele banje, xhele dushi, shkuma banje dhe 

deodorantë për  përdorim personal; sapun tualeti   
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(111)  26725 

(151)  14/10/2020 

(181)  14/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1448 

(732)  POLSKI KONCERN NAFTOWY 

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA ul. 

Chemików 7, 09-411 Płock, PL 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 27, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  ORLEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Prodhime të naftës, produkte të naftës të rafinuara dhe petrokimike si dhe 

produkte gjysëm të gatshme; aditivë kimikë për lëndë djegëse dhe lubrifikantë; gazra për 

qëllime industriale; lëngje të ulëta të ngrirjes (low freezing fluids); lëngjet antifriz; lëngjet e 

frenave; plastika e papërpunuar; përgatitjet për ndarjen e vajit; përgatitje emulsifikuese; 

absorbentë   

3   Pastrues dhe kozmetikë per makina; lëngjet per larje te xhamave; dylli i makinës; aromat 

e makinave   

4   Karburante; gazrat e naftës së lëngshëme; gaz argjilor; gaz i lëngshëm; benzine; vajra 

nafte; vajra për ngrohje; vajra industriale; vajra bazë; vajra motori; parafine; karburant 

aviacioni; koks (coke); ksilol (xylenes); yndyrnat; lubrifikantë; biokarburante; aditivë jo-

kimikë për lëndë djegëse, lubrifikantë dhe vajra motori; elektricitet; përzierje hidrokarbure; 

karburantet ndriçuese dhe materialet   

6   Tuba prej metali; rezervare metalikë; tubacione metalike; aparate për prodhimin e 

rafinerisë dhe produkteve petrokimike; materiale ndërtimi prej metali; strukturat ndërtimore 

prej metali; instalime industriale për prodhimin e rafinerisë dhe produkteve petrokimike; 

kontejnerë metalikë, cilindra dhe kuti për karburant   

7   Vegla makinerish; pompa; me ajër kompresor; pajisje dhe pajisje për prodhimin e naftës 

dhe produkteve petrokimike; motorë të ndryshëm nga automjetet tokësore; mekanizmat e 

bashkimit dhe drejtimit; shpërndarësit e karburantit   

9    Kontroll - aparatet matëse dhe pajisjet elektrike për rafinerinë dhe prodhimin 

petrokimik; aparate dhe instrumente mësimore, kërkimore, lundrimi, anketimi, fotografike, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, testimi, monitorimi, 

zbulimi, shpëtimi i jetës dhe mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, kontrollin dhe rregullimin e energjisë elektrike; 

stacionet e karikimit të automjeteve; aplikacione celulare për karikimin dhe karburantin e 

automjeteve; aplikacione celulare për trajtimin e programeve të besnikërisë; elementet e 

instalimeve elektrike; bateritë dhe akumulatorët   

11   Aparate për ndriçimin, ngrohjen, prodhimin e avullit, ftohjen, tharjen, ventilimin, 

furnizimin me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Pjesë dhe pajisje shtesë për automjete   

14   Instrumente për matjen e kohës; stoli prej metali të çmuar dhe të zakonshëm; mbajtëse 

çelësash; hajmalitë (charms)   

16   Lëndë e shtypur; materiale për lidhjen e librave; fotografitë; pajisje shkollore; pajisje 

dhe pajisje zyre, përveç mobiljeve; materiale trajnimi dhe udhëzuese; materiale plastike për 

paketim; figurina prej letre dhe kartoni; kalendarë; shkrimi; broshura; letër dhe emblema të 
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shtypura; etiketa jo të tekstilit; gazeta; tregues të; kartolinave; katalogje; komike; libra; 

litografi; harta; ngjitëse; fletoret; kuti të stilolapsave dhe lapsit; perspektivat; publikime  

reklamuese; riprodhimet grafike; printime grafike; dekorime letre [flamuj dhe stilolapsa]; 

kartat e tregtimit; postera; shami   

18   Cadra; kuletat; valixhe; çanta universale; çanta sportive; çantë shpine; çanta udhëtimi; 

çanta shpatullash; çanta këpucësh; sende të tjera për bartje   

19   Asfalt, katran dhe bitum; materiale dhe përbërës ndërtimi jo metalikë dhe përbërës të 

saj   

21   Gota letre dhe plastike; enë prej qelqi, sende prej porcelani dhe qeramikë; statuja, 

figurina, plagë, shishe uji, kriklla, gota, gota, shishe dhe kontejnerë, pjata, pjatë filxhani, 

hapëse për shishe - të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në klasën 21   

25    Veshje; këpucë; veshje koke; aksesorë veshjesh, përkatësisht rripa, doreza, shalle, 

shami   

28   Artikuj dhe pajisje gjimnastikore dhe sportive; topa; lojëra; lojëra bordi; enigmë; lodra; 

Dekori i pemës së Krishtlindjes   

35   Marketing; biznesi, menaxhimi; funksionet e zyrës; menaxhimi i biznesit të 

ndërmarrjeve vendase dhe të huaja; blerja e vajrave të përdorur dhe mbetjeve të tjera 

kimike; besnikëri, nxitje dhe shërbime programore promovuese; Rishitje dhe shitje me 

shumicë e të gjitha mallrave të treguara në pjesën tjetër të klasave [shitja me pakicë që 

konsiston në mbledhjen, për të tjerët, të mallrave në stacionet e shërbimit të automjeteve që 

u mundësojnë klientëve të shohin dhe të blejnë me lehtësi mallrat e mëposhtmE: ushqime, 

mallra industriale, mallra lëvizëse, shkrimi, revista, pije energjetike, lëngje frutash dhe pije 

frutash, ujë mineral, pije alkoolike, shurupe, përqendrime për të bërë pije, pije izotonike, 

libra, harta, atlase rrugore, syze dielli, karikues për telefonat mobil; shumicë dhe pakicë të 

lëndëve djegëse të ngurta, të lëngshme dhe të gazta, vajrat, lëngjet e makinave, aksesorët e 

ndryshëm të automjeteve dhe automobilave, kimikatet e përdorura në industri, shkencë dhe 

fotografi, si dhe në bujqësi, kopshtari dhe pylltari, vegla makinerie, pajisje shtëpiake 

elektrike dhe pajisje kuzhine, shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, kinematografike, 

optike, peshimi, matja, sinjalizimi, kontrollimi (mbikëqyrja), aparatet dhe instrumentet për 

shpëtimin e jetës dhe mësimdhëniet, aparatet dhe instrumentet për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike, aparate 

ndriçimi, veshmbathje, këpucë, kapelë, lodra, lojëra dhe lojëra, artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv, bagazhe udhëtimi, ubrellas dhe  çadra, pajisje shtypëse dhe librash]   

36   Shërbimet financiare; shërbime në fushën e veprimtarive të investimeve kapitale, 

blerjen dhe tregtimin e aksioneve në tregtinë vendase dhe të jashtme; shërbime bankare; 

shërbime krediti; shërbime të besimit të kapitalit; shërbime të ndermjetesimit të aksioneve 

dhe pronave; sigurimit   

37   Drejtimi i stacioneve të benzinës; shërbime industriale, depo dhe ndërtimi rrugësh; 

asfaltimi; ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve; mirëmbajtja e automjeteve; shërbime të 

larjes së automjeteve; shërbime automobilistike në stacionet e benzinës, mirëmbajtjen, 

pastrimin dhe mbrojtjen nga korrozioni i automjeteve; stacionet e shërbimit të automjeteve, 

karburantet, ndryshimi i naftës dhe riparimi i automjeteve dhe rimorkiot; zëvendësimi i 

gomave; rikuperim i gomave; karikimi i automjeteve elektrike; instalimi i  

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

365 

 

 

pajisjeve elektrike, përfshirë stacionet e karikimit të automjeteve; nxjerrja e naftës dhe gazit   

39   Shërbime transporti; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; transporti rrugor, hekurudhor, 

uji dhe tubacioni; furnizimi me karburant; ruajtja e naftës së papërpunuar dhe karburanteve 

të lëngshme dhe mirëmbajtja e rezervave të karburantit; shërbime të rimbushjes së detit dhe 

tokës; ruajtja e energjisë; shpërndarja dhe transmetimi i energjisë elektrike dhe nxehtësisë; 

ruajtja e karburanteve të ngurta, karburanteve të lëngshëm dhe të gaztë dhe produkteve 

kimike; shpërndarja e vajrave të përdorur dhe mbeturinave të tjera kimike   

40   Shërbime të rafinimit të karburantit dhe gazit; shërbime të etilizimit, ngjyrosjes dhe 

përzierjes së përbërësve; trajtim material; blerja, tregtimi dhe përpunimi i vajrave të 

përdorura dhe mbeturinave të tjera kimike; shërbime për përpunimin e plastikës; shërbime 

të përpunimit dhe rafinimit të naftës; përpunimi i karburantit; prodhimi i nxehtësisë dhe 

energjisë elektrike   

41   Shërbime në lidhje me arsimin dhe aftësimin profesional; organizimi dhe kryerja e 

trajnimeve (kurseve) dhe formimit profesional; shërbime në fushën e argëtimit, aktiviteteve 

sportive dhe kulturore   

42   Hulumtimi dhe analizimi i naftës dhe gazit; shërbime analitike dhe kërkimore për 

punimet në naftë dhe gaz; shërbime të analizës dhe testimit në fushën e shfrytëzimit të 

naftës dhe gazit; shërbime inxhinierike në fushën e energjisë elektrike dhe prodhimit të 

gazit natyror; hulumtime në fushën e shkencës dhe industrisë, në veçanti në fushën e 

energjisë elektrike; karburantet dhe biokarburantet   

 

 

 

(111)  26632 

(151)  06/10/2020 

(181)  14/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1449 

(591)  E kuqe 

(732)  POLSKI KONCERN NAFTOWY 

ORLEN SPÓŁKA AKCYJNA ul. 

Chemików 7, 09-411 Płock, PL 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 27, Nr. 5, 10000 Prishtine, Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Prodhime të naftës, produkte të naftës të rafinuara dhe petrokimike si dhe 

produkte gjysëm të gatshme; aditivë kimikë për lëndë djegëse dhe lubrifikantë; gazra për 

qëllime industriale; lëngje të ulëta të ngrirjes (low freezing fluids); lëngjet antifriz; lëngjet e 

frenave; plastika e papërpunuar; përgatitjet për ndarjen e vajit; përgatitje emulsifikuese; 

absorbentë   

3   Pastrues dhe kozmetikë per makina; lëngjet per larje te xhamave; dylli i makinës; aromat 

e makinave   

4   Karburante; gazrat e naftës së lëngshëme; gaz argjilor; gaz i lëngshëm; benzine; vajra 
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nafte; vajra për ngrohje; vajra industriale; vajra bazë; vajra motori; parafine; karburant 

aviacioni; koks (coke); ksilol (xylenes); yndyrnat; lubrifikantë; biokarburante; aditivë jo-

kimikë për lëndë djegëse, lubrifikantë dhe vajra motori; elektricitet; përzierje hidrokarbure; 

karburantet ndriçuese dhe materialet   

6   Tuba prej metali; rezervare metalikë; tubacione metalike; aparate për prodhimin e 

rafinerisë dhe produkteve petrokimike; materiale ndërtimi prej metali; strukturat ndërtimore 

prej metali; instalime industriale për prodhimin e rafinerisë dhe produkteve petrokimike; 

kontejnerë metalikë, cilindra dhe kuti për karburant   

7   Vegla makinerish; pompa; me ajër kompresor; pajisje dhe pajisje për prodhimin e naftës 

dhe produkteve petrokimike; motorë të ndryshëm nga automjetet tokësore; mekanizmat e 

bashkimit dhe drejtimit; shpërndarësit e karburantit   

9   Kontroll - aparatet matëse dhe pajisjet elektrike për rafinerinë dhe prodhimin 

petrokimik; aparate dhe instrumente mësimore, kërkimore, lundrimi, anketimi, fotografike, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, testimi, monitorimi, 

zbulimi, shpëtimi i jetës dhe mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, kontrollin dhe rregullimin e energjisë elektrike; 

stacionet e karikimit të automjeteve; aplikacione celulare për karikimin dhe karburantin e 

automjeteve; aplikacione celulare për trajtimin e programeve të besnikërisë; elementet e 

instalimeve elektrike; bateritë dhe akumulatorët   

11   Aparate për ndriçimin, ngrohjen, prodhimin e avullit, ftohjen, tharjen, ventilimin, 

furnizimin me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Pjesë dhe pajisje shtesë për automjete   

14   Instrumente për matjen e kohës; stoli prej metali të çmuar dhe të zakonshëm; mbajtëse 

çelësash; hajmalitë (charms)   

16   Lëndë e shtypur; materiale për lidhjen e librave; fotografitë; pajisje shkollore; pajisje 

dhe pajisje zyre, përveç mobiljeve; materiale trajnimi dhe udhëzuese; materiale plastike për 

paketim; figurina prej letre dhe kartoni; kalendarë; shkrimi; broshura; letër dhe emblema të 

shtypura; etiketa jo të tekstilit; gazeta; tregues të; kartolinave; katalogje; komike; libra; 

litografi; harta; ngjitëse; fletoret; kuti të stilolapsave dhe lapsit; perspektivat; publikime  

reklamuese; riprodhimet grafike; printime grafike; dekorime letre [flamuj dhe stilolapsa]; 

kartat e tregtimit; postera; shami   

18   Cadra; kuletat; valixhe; çanta universale; çanta sportive; çantë shpine; çanta udhëtimi; 

çanta shpatullash; çanta këpucësh; sende të tjera për bartje   

19   Asfalt, katran dhe bitum; materiale dhe përbërës ndërtimi jo metalikë dhe përbërës të 

saj   

21   Gota letre dhe plastike; enë prej qelqi, sende prej porcelani dhe qeramikë; statuja, 

figurina, plagë, shishe uji, kriklla, gota, gota, shishe dhe kontejnerë, pjata, pjatë filxhani, 

hapëse për shishe - të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në klasën 21   

25   Veshje; këpucë; veshje koke; aksesorë veshjesh, përkatësisht rripa, doreza, shalle, 

shami   

28   Artikuj dhe pajisje gjimnastikore dhe sportive; topa; lojëra; lojëra bordi; enigmë; lodra; 

Dekori i pemës së Krishtlindjes   

35   Marketing; biznesi, menaxhimi; funksionet e zyrës; menaxhimi i biznesit të 

ndërmarrjeve vendase dhe të huaja; blerja e vajrave të përdorur dhe mbetjeve të tjera 

kimike; besnikëri, nxitje dhe shërbime programore promovuese; Rishitje dhe shitje me 

shumicë e të gjitha mallrave të treguara në pjesën tjetër të klasave [shitja me pakicë që 
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konsiston në mbledhjen, për të tjerët, të mallrave në stacionet e shërbimit të automjeteve që 

u mundësojnë klientëve të shohin dhe të blejnë me lehtësi mallrat e mëposhtmE: ushqime, 

mallra industriale, mallra lëvizëse, shkrimi, revista, pije energjetike, lëngje frutash dhe pije 

frutash, ujë mineral, pije alkoolike, shurupe, përqendrime për të bërë pije, pije izotonike, 

libra, harta, atlase rrugore, syze dielli, karikues për telefonat mobil; shumicë dhe pakicë të 

lëndëve djegëse të ngurta, të lëngshme dhe të gazta, vajrat, lëngjet e makinave, aksesorët e 

ndryshëm të automjeteve dhe automobilave, kimikatet e përdorura në industri, shkencë dhe 

fotografi, si dhe në bujqësi, kopshtari dhe pylltari, vegla makinerie, pajisje shtëpiake 

elektrike dhe pajisje kuzhine, shkencore, detare, gjeodezike, fotografike, kinematografike, 

optike, peshimi, matja, sinjalizimi, kontrollimi (mbikëqyrja), aparatet dhe instrumentet për 

shpëtimin e jetës dhe mësimdhëniet, aparatet dhe instrumentet për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike, aparate 

ndriçimi, veshmbathje, këpucë, kapelë, lodra, lojëra dhe lojëra, artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv, bagazhe udhëtimi, ubrellas dhe  çadra, pajisje shtypëse dhe librash]   

36   Shërbimet financiare; shërbime në fushën e veprimtarive të investimeve kapitale, 

blerjen dhe tregtimin e aksioneve në tregtinë vendase dhe të jashtme; shërbime bankare; 

shërbime krediti; shërbime të besimit të kapitalit; shërbime të ndermjetesimit të aksioneve 

dhe pronave; sigurimit   

37    Drejtimi i stacioneve të benzinës; shërbime industriale, depo dhe ndërtimi rrugësh; 

asfaltimi; ndërtimi dhe mirëmbajtja e tubacioneve; mirëmbajtja e automjeteve; shërbime të 

larjes së automjeteve; shërbime automobilistike në stacionet e benzinës, mirëmbajtjen, 

pastrimin dhe mbrojtjen nga korrozioni i automjeteve; stacionet e shërbimit të automjeteve, 

karburantet, ndryshimi i naftës dhe riparimi i automjeteve dhe rimorkiot; zëvendësimi i 

gomave; rikuperim i gomave; karikimi i automjeteve elektrike; instalimi i pajisjeve 

elektrike, përfshirë stacionet e karikimit të automjeteve; nxjerrja e naftës dhe gazit   

39   Shërbime transporti; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; transporti rrugor, hekurudhor, 

uji dhe tubacioni; furnizimi me karburant; ruajtja e naftës së papërpunuar dhe karburanteve 

të lëngshme dhe mirëmbajtja e rezervave të karburantit; shërbime të rimbushjes së detit dhe 

tokës; ruajtja e energjisë; shpërndarja dhe transmetimi i energjisë elektrike dhe nxehtësisë; 

ruajtja e karburanteve të ngurta, karburanteve të lëngshëm dhe të gaztë dhe produkteve 

kimike; shpërndarja e vajrave të përdorur dhe mbeturinave të tjera kimike   

40   Shërbime të rafinimit të karburantit dhe gazit; shërbime të etilizimit, ngjyrosjes dhe 

përzierjes së përbërësve; trajtim material; blerja, tregtimi dhe përpunimi i vajrave të 

përdorura dhe mbeturinave të tjera kimike; shërbime për përpunimin e plastikës; shërbime 

të përpunimit dhe rafinimit të naftës; përpunimi i karburantit; prodhimi i nxehtësisë dhe 

energjisë elektrike   

41   Shërbime në lidhje me arsimin dhe aftësimin profesional; organizimi dhe kryerja e 

trajnimeve (kurseve) dhe formimit profesional; shërbime në fushën e argëtimit, aktiviteteve 

sportive dhe kulturore   

42   Hulumtimi dhe analizimi i naftës dhe gazit; shërbime analitike dhe kërkimore për 

punimet në naftë dhe gaz; shërbime të analizës dhe testimit në fushën e shfrytëzimit të 

naftës dhe gazit; shërbime inxhinierike në fushën e energjisë elektrike dhe prodhimit të 

gazit natyror; hulumtime në fushën e shkencës dhe industrisë, në veçanti në fushën e 

energjisë elektrike; karburantet dhe biokarburantet   
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(111)  26696 

(151)  12/10/2020 

(181)  15/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1454 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Health 

Limited 103-105, Bath Road, Slough, 

Berkshire, SL1 3UH,, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  DETTOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë dhe produkte tualeti pa medikamente; preparate për zbardhim dhe 

substanca tjera për përdorim për larje; pastrim, lustrim, preparate për pastrim dhe gërryerje; 

të gjitha për qëllime pastrimi; preparate për zbardhim; detergjente; preparate për përdorim 

për pastrim; aditiv (shtesa) pastrimi; pastrues qilimash (tepiha) me ose pa deodorante; mjete 

për heqjen e njollave nga tepihat dhe pëlhurat; mjete për heqjen e gurëve (gëlqeres) dhe 

ndryshkut për përdorim shtëpiak; preparate për pastrim të cilat parandalojnë (preventive) 

mbledhjen e ndryshkut dhe gurëve; preparate për heqjen e gurëve dhe gëlqeres  për 

përdorim shtëpie; preparate për zhytje dhe kullim për qëllim pastrimi; pastrues tualeti; 

pastrues gjamash (qelqi); preparate për pastrimin e enëve; pastrues për enë, freskues dhe  

deodorante; agjense shpërlarëse; preparate jo mjeksore tualeti; sapuna; sapuna bari; sapuna 

të lëngshëm dhe sapuna dore; gjëra tualeti; pastrues duarsh; pastrues për trup; shkuma dhe 

gjelatinë për dush; preparate banjoje në formë fluskash; pastrues lëkure; shampo dhe  

zbutës flokësh; pluhur (pudër) talkum; preparate për kujdesin e lëkurës; krema hidratuese 

për lekurë; preparate penguese (barriera) për lëkurë; facoleta jo mjeksore të lagura për 

përdorim personal; preparate dushi; sapun dushi;  preparate para dhe pas rrojës; deodorante 

dhe perspirante për përdorim personal; pasta dhëmbësh, pastrues goje; parfumeri; preparate 

të parfumosura për atmosferë; facoleta, rroba, vatë (pambuk), facoleta dhe shpuza të lagura  

me pereparate pastrimi;  tuba pambuku; shkopa pambuku; lecka kozmetike, lecka ose 

facoleta; jastek paraprakisht të lagur për pastrim, lecka ose facoleta; vaj esencial, 

kozmetikë, losione per flokë   

5   Preparate sanitare; dezinfektues, losion antiperspirant dhe antibakterial;  përfshirë të 

lëngshme dhe spreje; germicide; fungicide; lecka të lagura me preparate  dezinfektuese ose 

antibakteriale; facoleta sanitare; facoleta të lagura me preparate antiseptike; facoleta të 

lagura me preparate mjeksore;  sanitare pastrimi; preparate antiseptike për përdorim 

mjekësorë; leukoplaste mjekësore; preparate freskuese,për  pastrimin, ajrosje ose 

sanitarizimin e ajrit; medikamente tualeti; artikuj tualeti antibakterial; preparate për 

kujdesin e lëkurës dhe flokut; sapun mjeksorë dhe pastrues lëkure; sapuna antibakterial dhe 

pastrues lëkure; preparate sanitare të lëkurës; gjëra sanitare për duar; sapun i lëngshëm dhe 

pastrues për duar; sapun dhe pastrues duarsh në formë gjelatine ose  shkume; shkumë 

mjeksore dhe gjelatinë për banjo-dush; pastrues trupi mjeksore; shampo mjeksorë dhe 

zbutës flokësh dhe trupi; pluhur (pudër) talkum mjeksore; lekoplaste dhe  mjete fashimi për 

qëllime mjeksore; material për fashim; kuti të mbushura të ndihmës së parë   

21    Enë dhe enë kuzhine per amvisni (nuk janë nga metalet fisnike apo të mveshura me 

to); shpuza; artikuj për qëllime pastrimi; lecka dhe facoleta për qëllime pastrimi; 
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shpërndarës për sapun; shpërndarës për sapun të lëngshëm;  shpërndarës automatik për 

sapun; shpërndarës për preparate sanitare për duar; shpërndarës për preparate për pastrim 

dhe dezinfektim; shpërndarës të facoletave për pastrim; shperndarës për indet e fytyrës   

 

 

 

(111)  27077 

(151)  01/12/2020 

(181)  15/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1455 

(732)  BIODOM 27 d.o.o., proizvodnja, 

trgovina in storitve  OIC-HRPELJE 4A, SI-

6240 KOZINA, SI 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BIODOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina, mjete për makina, mjete me çark për mbushje; motora dhe makina, 

perveç automjeteve tokësore; komponente për lidhjen dhe bartjen e makinave,  përveç 

automjeteve tokësore; pajisje bujqësore, të tjera nga ato të cilat kanë përdorim me dorë- 

vegla dore; inkubator për vezë; automate për shitje;  makina larëse për përdorim shtëpiak 

dhe në industri, duke përfshirë makinat automatike për pastrim (larëse), makina larëse 

(robash), makina rrobash për qëllime dezinfektimi, makina rrobash për qëllime sterilizimi, 

makina larëse dhe tjerrës për pëlhura nga liri, makina larëse që përmbajnë objektet e tharjes 

së robave, tharëse rrotulluese (centrifuga); makina për hekurosje, shtrydhëse me ngrohje 

për pëlhura nga liri, makinë tharëse, presa elektrike për hekurosje; makina për shpërlarje 

për përdorim shtëpiak dhe në industri, përfshirë makinat larëse për enë, makina shpërlarëse 

për hotele, laboratore, spitale, kirurgjive, shtëpiake apo mjekësore, makina shpërlarese për 

aparate mjekësore, makina shpërlarese me qellime dezinfektimi, makina shpërlarese për 

qëllime sterilizimi; instalacione për larjen dhe pastrimin e hapësirave (sipërfaqeve) të 

mëdhaja, instalacione për larjen dhe pastrimin e hapësirave (sipërfaqeve) të mëdhaja për 

qëllime dezinfektimi; makina elektrike, të tjera nga automjetet për përdorim tokësorë; 

makina elektrike të kuzhinës; makina dhe aparate mjekësore për përgaditjën e pijeve, 

makina për përgatitjes së pijeve, elektromekanike; përpunuesit elektrik të ushqimit, përziers 

elektrike për përdorim shtëpiak, prerëse frutash elektrike për përdorim shtëpiak; aparate 

pastrami elektrike shtëpiake, veçanërisht, pastruesit me vakum, pastruesit robotik me 

vakum, brusha që funkcionojnë (lëvizin) me shtypje të lartë të ajrit për thithëse, brusha 

elektrike për pastrues me vakum, spërkatëse për dysheme për pastrim me vakum, 

spërkatëse ajëri dhe  gypa ajëri për pastrim me vakum, filtra për pastrim  me vakum, thasë 

për pastrim me vakum, akcesorë për pastrim me vakum, shtesa për thithëse për 

shpërndarjën e aromes se parfymit apo dezinfektuesëve,  shkelqyes të dyshemeve; pjesë 

nga produktett e lartëcekura, te përfshitra ne ketë klasë   

11   Aparate dhe instalacione për ndriqim, ngrohje, ftohje, gjenerimin e avullit, zierje, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qellime sanitare, përfshirë furra (elektrike dhe me 

gas), shporeta, frigorifer kuzhine, enë gatimi (elektrike), aparate dhe instalacione gatimi, 

pllaka për zierje, hallka për zierje,pjata të ngrohëta, dollapa të furrave dhe shporetave për 
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qellime shtepiake dhe përdorim ne kuzhina industrish, tenxhere vetë ngohëse, furra 

mikrovalore, pajisje grilli dhe aparate (elektrike,me gas), aparate per zierje me avoll të 

ngrohët (elektrike), friteza me shumë yndyrë (elektrike), pjata dhe grilla, tenxhere me 

presion (elektrike), aparate me avull (elektrike), enë elektrike ngohëse për ngrohje, dollapë 

me ngrohje elektrike për ushqime; aparate për ventilim  dhe aparate për improvizimin e 

kualitetit të ajrit, përfshirë  haubat, haumat ventiluese, kondicioner ajri  aparate dhe 

instalacione, sisteme shpërndarëse për arjosje e dhomave, filtra (pjesë për përdorim 

shtepiak apo industrial); përgadites (aparat) të çajit dhe kafes, makina për kafe espreso, 

makina  automatike për kafe (të përfshira në këtë klasë); aparate ftohës, duke përfshirë 

pajisjet ftohëse, dollape ftohës, arka ftohëse, vitrina ftohëse (vitrina), aparate për ftohjen e 

pijeve, frigoriferë, çezmat për shpërndarjen e pijeve të ftohura për përdorim në aparate për 

pije ftohëse, pajisje ftohëse, aparate ftohës, dollapa ftohës, arka ftohëse, arka akulli, aparate 

dhe makina akulli; aparate tharëse, përfshirë makina tharëse  për rroba, makina për tharjen e 

rrobave, tharëse rrobash me qark elektrik, përfshirë tharëse të daulleve të makinat e 

rrobave, dollape elektrike për tharëjen e rrobave; pompa të ngrohëta; sterilizues, 

sterilizator; pjesë për te gjitha produktet e lartëpërmendura, të përfshira në këtë klasë 

   

 

 

(111)  27453 

(151)  31/03/2021 

(181)  19/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1459 

(732)  GENERA d.d. Svetonedeljska cesta 2, 

Kalinovica Rakov Potok 10436, HR 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  NEOPITROID 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitjet për shkatërrimin e paraziteve; biocide; Insekticide   

 

 

 

(111)  26744 

(151)  19/10/2020 

(181)  20/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1462 

(732)  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, Zug, 6300, CH 

(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; ekstrakt i kafës; zavendësues i kafës; kakao; çokolata; pije nga kakao; pije 
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çokolate, pije nga kafëja dhe preparate për pije të tilla; çaj; produkte furre (bukëpjekësish); 

sheçer dhe embëltues; pjekurina; biskota, kuleç të thatë; keksa; tortë çokolate (brownies), 

kuleç nga çokolata; tortë nga djathi (cheesecake), torte nga djathi; kuleç; uafëll; obllandë; 

ëmbëlsira, posaqërisht embëlsira nga sheqeri dhe çokolata; lyrje nga çokolata; embëlsira të 

ngrira dhe të ftohëta; akullore; deserte; deserte të ngrira; embëlsira të ngrira; jogurt i ngrirë; 

deserte të ftohëta; produkte nga brumi; produkte nga drithërat; drithëra për mengjes; kupa; 

akullore; sherbet; mjaltë; puding; grimësira për zamër siç janë kupat dhe patatina misri; 

grimësira për zamër me bazë misri, orizi, elbi, thëkre ose pjekurinave   

 

 

 

(111)  26745 

(151)  19/10/2020 

(181)  20/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1463 

(591)  Oker, ari, kuqe, zezë 

(732)  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, Zug, 6300, CH 

(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; ekstrakt i kafës; zavendësues i kafës; kakao; çokolata; pije nga kakao; 

pije çokolate, pije nga kafëja dhe preparate për pije të tilla; çaj; produkte furre 

(bukëpjekësish); sheçer dhe embëltues; pjekurina; biskota, kuleç të thatë; keksa; tortë 

çokolate (brownies), kuleç nga çokolata; tortë nga djathi (cheesecake), torte nga djathi; 

kuleç; uafëll; obllandë; ëmbëlsira, posaqërisht embëlsira nga sheqeri dhe çokolata; lyrje nga 

çokolata; embëlsira të ngrira dhe të ftohëta; akullore; deserte; deserte të ngrira; embëlsira të 

ngrira; jogurt i ngrirë; deserte të ftohëta; produkte nga brumi; produkte nga drithërat; 

drithëra për mengjes; kupa; akullore; sherbet; mjaltë; puding; grimësira për zamër siç janë 

kupat dhe patatina misri; grimësira për zamër me bazë misri, orizi, elbi, thëkre ose 

pjekurinave   

 

 

 

(111)  26917 

(151)  05/11/2020 

(181)  20/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1464 

(591)  Ngjyrë krem-vanile, ngjyrë kafe, e 

verdhë, e bardhë, e kuqe e zezë 

(732)  CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 30   Vafer, ëmbëlsira, produktet e ëmbëlsirave, desertë të përfshira në këtë klasë, 

akullore   

 

 

 

(111)  26918 

(151)  05/11/2020 

(181)  20/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1465 

(591)  E verdhë, ngjyrë kafe, e gjelbër, e 

bardhë, e kuqe 

(732)  CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Vafer, ëmbëlsira, produktet e ëmbëlsirave, desertë të përfshira në këtë klasë, 

akullore   

 

 

 

(111)  27353 

(151)  17/03/2021 

(181)  20/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1470 

(526)  SHkolla Digjitale 

(591)  Ngjyra e zezë, ngjyra e kaltërt e 

(540)   
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mbyllët, ngjyra e bardhë 

(732)  Darsej Rizaj - Drejtor Rr. Zija 

Shemsiu, Nr. 23, Prishtinë, KS 

(740)  Kushtrim Palushi Rr. Major Mehmet 

Bushi, hyrja 6, nr. 5, Bregu i Diellit, 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Publikim i shkarkueshëm i programeve kompjuterike; hulumtim shkencor, 

navigimi, anketimi në fushat e shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë;   

16   Publikime, përkatësisht materiale mësimore dhe udhëzuese, manuale, broshura, 

pamfleta në fushat e shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë   

41   Shërbime arsimore në mënyrën e ofrimit të kurseve të mësimit dhe trajnimit në fushën 

e shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë si dhe shpërndarjes së materialeve 

të lëndës në nivelin e shkollës fillore; aranzhimi dhe / ose mbajtja e ligjeratave, trajnimeve 

praktike [demonstrimi], seminareve, kolokiumeve [testeve], konferencave në fushën e 

shkencave kompjuterike dhe teknologjisë; ofrimin e shërbimeve të huazimit të librave në 

bibliotekë; aranzhimi ose sponsorizimi i organizimit të garave të ndryshme në në fushën e 

shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë   

42   Kërkime [hulumtime] shkencore dhe teknologjike në fushën e teknologjisë së 

informacionit siç është fusha e zhvillimit të programeve kompjuterike dhe programimit 

kompjuterik   

 

 

 

(111)  27354 

(151)  17/03/2021 

(181)  20/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1472 

(526)  Digital School 

(591)  Ngjyra e kaltër e mbyllët 

(732)  Darsej Rizaj - Drejtor Rr. Zija 

Shemsiu, Nr. 23, Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Kushtrim Palushi Rr. Major Mehmet 

Bushi, hyrja 6, nr. 5, Bregu i Diellit, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Publikim i shkarkueshëm i programeve kompjuterike; hulumtim shkencor, 

navigimi, anketimi në fushat e shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë;   

16    Publikime, përkatësisht materiale mësimore dhe udhëzuese, manuale, broshura, 
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pamfleta në fushat e shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë   

41   Shërbime arsimore në mënyrën e ofrimit të kurseve të mësimit dhe trajnimit në fushën 

e shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë si dhe shpërndarjes së materialeve 

të lëndës në nivelin e shkollës fillore; aranzhimi dhe / ose mbajtja e ligjeratave, trajnimeve 

praktike [demonstrimi], seminareve, kolokiumeve [testeve], konferencave në fushën e 

shkencave kompjuterike dhe teknologjisë; ofrimin e shërbimeve të huazimit të librave në 

bibliotekë; aranzhimi ose sponsorizimi i organizimit të garave të ndryshme në në fushën e 

shkencave kompjuterike informative dhe teknologjisë   

42   Kërkime (hulumtime) shkencore dhe teknologjike në fushën e teknologjisë së 

informacionit siç është fusha e zhvillimit të programeve kompjuterike dhe programimit 

kompjuterik   

 

 

 

(111)  26768 

(151)  22/10/2020 

(181)  21/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1477 

(526)  E Connect 

(732)  E Connect AL SH.P.K. Bregu i Diellit 

Hyzri Talla nr.12, 10000 Prishtinë, KS 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  E Connect 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate  shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matëse, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi,  aparate 

elektrike dhe elektronike, kompjuterë, kompjuter tablet; kompjuter desktop (kompjuter 

tavoline); terminale kompjuterike dhe pajisje kompjuterike, harduer kompjuterik dhe paisje 

periferike, programe dhe souftuer kompjuterike; kamera, kamera fotografike, aparate 

televizive, video rekorder; CD dhe DVD lexues dhe rekorder, lexuesit MP3,  transportuesit 

magnetik dhe optik i të dhënave dhe softuer kompjuterik dhe programet incizuese të tyre, 

shkarkimi dhe incizimi i publikimeve elektronike, kartat magnetike dhe optike të koduara, 

aparate dhe instrumente telekomunikimi; Etiketa elektronike për mallra;  telefona; telefona 

mobil; telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi; pajisje komunikimi pa tela; 

pajisje elektronike dixhitale; pajisje elektronike dixhitale mobile; aparate telefonike dhe 

aparate të tjera për transmetimin dhe / ose marrjen e informacionit; sisteme alarmit; alarmet 

e sigurisë; panele alarmi; harduere elektronike për kontrollin e sistemeve të alarmit; 

snjalizuesit interfejs  për sistemet e alarmit; pjesë dhe pajisje për mallrat e sipërpërmendura   

35   Shërbime për analizë, kërkim dhe informacion; Shërbime për reklamim, marketing dhe 

promocion; Shërbime për asistencë, menaxhim dhe administrim biznesi; Shërbime për 

reklamim, marketing dhe konsultim promovues; Reklamime online;Shitje me shumicë dhe 

pakicë në fushat e aparateve të softëverë-ve, kompjuterëve, teknologjisë së informacionit 

dhe dhe audiovisuale, artikujve elektronik dhe elektrik, dhe aksesorëve të tyre, aparate 

telefonike dhe aparate të tjera për transmetimin dhe / ose marrjen e informacionit; 

sistemeve të alarmit dhe aksesorëve të tyre; konsulence dhe informacion në lidhje me 
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shërbimet e sipërpërmendur; Përfshirë shërbimet e lartpërmendura të ofruara përmes 

rrjeteve elektronike, përfshirë Internetin   

37   Konstruktimi  i objekteve; riparim; shërbimet e instalimit   

38   Shërbime telekomunikacioni; shërbime të komunikimit telefonik në distanca të mdha; 

Komunikim me komjuter dhe akses në internet; Akses në të dhëna, web faqe dhe protale; 

Përgatitje për forume online; Kalimi i të dhënave; Transmisioni i kartave përshëndetëse 

online; Sigurimi i aksesit në database; Sigurimi i aksesit të përdoruesve në platforma në 

internet; Sigurimi aksesit të përdoruesve në portale në internet; Sigurimi i aksesit në 

shërbime të kanaleve të telekomunikacionit për blerje online; Sigurimi i aksesit për 

platforma dhe portale në interne   

41   Shërbime të trajnimit për biznese; shërbime inxhinierike të tingujve për ngjarje; trajnim 

i bazuar në kompjuter; ofrimi i kurseve për trajnim ; ofrimi i informacioneve, përfshirë 

onile, për edukim, trajnim, argëtim, aktivitetet sportive dhe kulturore; sigurimi i 

informacionit në lidhje me trajnimin; ofrimi i trajnimit; sigurimi i kurseve të trajnimit; 

publikime elektronike; publikime elektronike te prodhuara online, që nuk mund të 

shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i teksteve; ofrimi 

i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen; publikimi i materialit të 

shtypëshme; publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike në internet; shërbimet 

publiciatre; prodhimet audio dhe video; prodhimi i videove on-line, jo të shkarkueshme   

42   Shërbimet e inxhinierike ne fushen e hulumtimit, vlersimit, në fushat shkencore dhe 

teknologjike (përfshirë konsulencën teknologjike);Shërbime kompjuterike dhe teknologjike 

për sigurimin e të dhënave kompjuterike dhe informacionit personal;Programimi 

kompjuterike;redaktimi  dhe azhurnimi i shërbimeve për softuer kompjuterikë;shërbime 

konsulence në lidhje me programimet kompjuterike, hartimin e pajisjeve dhe 

softuerëve;analiza;dhënie me qira të kompjuterike, dhënie me qira të programeve 

kompjuterike;mirëmbajtje të programeve kompjuterike;shërbime të kërkimit 

kompjuterik;analiza e sistemit kompjuterik;dizajn të sistemit kompjuterik;krijim dhe 

mirëmbajtje të faqeve të internetit për të tjerët;mirëmbajtje të faqeve kompjuterit ( faqe të 

internetit);Instalim të programeve kompjuteike;konsulencë për softure kompjuterik;dhënie 

me qira të serverëve të web;shërbime të mbrojtjes prej viruseve kompjuterike;konsulencë 

në fushën e kursimit të energjisë;Sigurim të mjeteve të kërkimit për internet;monitorim të 

sistemeve kompjuteike përmes qasjes në distancë;konsulencaë për krijimin web 

faqeve;konsulencë për teknologjinë informative [IT];kërkime shkencore; ofrimi të 

informacionit mbi teknologjinë kompjuterike dhe programimin përmes web faqes;ofrimi i 

makinave hulumtuese për kërkime në internet; konulencë teknologjike; konsulencë për 

sigurinë kompjuterike; monitorim të sistemeve kompjuterike për të zbuluar defektet; krijim 

dhe dizajnim të indekseve të informacionit të internetit për të tjerë [shërbime të teknologjisë 

informatike]; Konsulencë për siguri në internet; Konsulencë për sigruimin e të dhënave; 

monitorim të sistemeve kompjuterike për zbulimine aksesit të paautorizuar ose shkeljes së 

të dhënave; zhvillim të platformave kompjuterike; hulumtime në fushën e teknologjisë së 

telekomunikacionit; të gjita aq sa janë të përfshira në këtë klasë   
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(111)  26972 

(151)  10/11/2020 

(181)  21/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1479 

(732)  THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED No.146, 

Dawson Street, Colombo 2, Sri Lanka                               

and A.F. JONES EXPORTERS CEYLON 

(PRIVATE) LIMITED No.146, Dawson 

Street, Colombo 2, Sri Lanka, LK 

(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 për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; 

preparate abrazive për pastrim, lustrim, fshirje; sapun jo mjekësorë; parfumeri, vajëra 

eterike, kozmetikë jo mjekësore, losione për flokë jo mjekësore; losione për qëllime  

kozmetike; mjete jo mjëkësore për pastrimin e dhëmbëve; lesh pambuku për përdorim 

kozmetike; facoleta të lagura me losione kozmetike   

5    Preparate farmaceutike dhe veterinere; preparate higjienike për përdorim mjekësorë; 

pelena; pelenea për foshnje; substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësorë, ushqim 

për foshnje; lekoplaste; materiale për lidhje; materiale për mbushje të dhëmbit, dyll për 

dhëmb; mjete dezinfektive; preparate për shkatrrimin e dëmtuesëve; fungicide, herbicide   

10   Shishe për foshnje, shishe për ushqim; aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, 

stomatologjike dhe veterinere; gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmb; gjëra ortopedike; 

materiale kirurgjike për qepje; pajisje terapeutike dhe ndihëmese të përshtatura për invalid; 

aparate për masazhë; aparate, pajisje dhe produkte për foshnje   

 

 

 

(111)  27053 

(151)  17/11/2020 

(181)  22/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1480 

(732)  CHANEL  135 avenue Charles de 

Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 14   Ora; rripa pë ora; pjeset levizese te orës; kronometrat; numrat [prodhimi i orës]; 

zinxhirët e orës, xhamat e orës; mbajtese dhe kuti për ora; metale të çmuara të 

papërpunuara ose gjysëm të përpunuara; mbajtese dhe kuti për stoli; pjesë të stolive; 

produkte të stollive; rrathë; stoli dekorative; zinxhirë; stoli dekorative [stoli], stoli 

cloisonné; vathë; stolitë për kapela [stoli]; kunja [stoli]; medalje; qafore; unaza; kunjat e 

kravatës; kunjat zbukuruese; diamant; kuti nga metalet e çmuara; kuti stolish; unaya për 

çelesa; orë alarmi   

 

 

 

(111)  27358 

(151)  17/03/2021 

(181)  22/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1481 

(591)  e bardhë, e kuqe, e zezë, e hirtë 

(732)  Hil Group SH.P.K. Rruga Z. Salihu, 

nr. 28, KS 

(740)  Kushtrim Palushi Ramaj Palushi 

Hajdaraj Salihu LLC Rr. Mehmet Bushi, Nr. 

6/5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Produkte të lëkurës dhe nga imitimi i lëkurës; qanta, qanta sportive dhe valixhe 

udhëtimi; qanta dore; ombrella dhe qadra; rripa dhe mbajtës të kafshëve; kuleta dhe 

mbajtëse të kredit kartave.   

25   Veshje; këpucë; dhe kapela. Në veçanti, qizme, qizme sportive, qizme me take; 

sandale, sandale banjo, sandale plazhi; veshje, veshje sportive, veshje nga lëkura apo 

imitimi lëkurës, veshje të brendshme; këpucë, këpucë sportive, këpucë futbolli, këpucë me 

take; qorape; kapela.   

35   Reklamimi, administrimi i biznesit dhe funksionet e zyrës. Në veçanti, administrimi i 

programeve të lojalitetit të konsumatorëve; shërbimet e reklamimit dhe publicitetit; 

reklamimi përmes postës; shpërndarja e materialeve reklamuese dhe promovuese; 

marketingu online, në radio dhe TV.   

 

 

 

(111)  27357 

(151)  17/03/2021 

(181)  22/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1482 

(732)  Hil Group SH.P.K. Rruga Z. Salihu, 

nr. 28, KS 

(740)  Kushtrim Palushi Ramaj Palushi 

Hajdaraj Salihu LLC Rr. Mehmet Bushi, Nr. 

6/5, Prishtinë 

(540)  GRAFITI 
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(511) 18   Produkte të lëkurës dhe nga imitimi i lëkurës; qanta, qanta sportive dhe valixhe 

udhëtimi; qanta dore; ombrella dhe qadra; rripa dhe mbajtës të kafshëve; kuleta dhe 

mbajtëse të kredit kartave   

25   Veshje; këpucë; dhe kapela. Në veçanti, qizme, qizme sportive, qizme me take; 

sandale, sandale banjo, sandale plazhi; veshje, veshje sportive, veshje nga lëkura apo 

imitimi lëkurës, veshje të brendshme; këpucë, këpucë sportive, këpucë futbolli, këpucë me 

take; qorape; kapela   

35   Reklamimi, administrimi i biznesit dhe funksionet e zyrës. Në veçanti, administrimi i 

programeve të lojalitetit të konsumatorëve; shërbimet e reklamimit dhe publicitetit; 

reklamimi përmes postës; shpërndarja e materialeve reklamuese dhe promovuese; 

marketingu online, në radio dhe TV   

 

 

 

(111)  27356 

(151)  17/03/2021 

(181)  22/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1483 

(591)  E kaltërt e qelët, dhe e hirte e mbyllur 

(732)  Solutions Connected L.L.C. Rr. 

Rexhep Mala, nr. 28, Prishtina 10000, KS 

(740)  Kushtrim Palushi 

Ramaj Palushi Hajdaraj Salihu LLC Rr. 

Mehmet Bushi, hyrja 6, nr. 5, Bregu i Diellit, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës - 

Shërbime të reklamimit të agjencisë / shërbime të publicitetit të agjencisë, Mbajtja e librave 

të kontabilitetit / kontabiliteti; asistencë për administrimin e biznesit; pyetsor i bizneseve; 

konsulencë për administrim dhe organizim të biznesit; informacion dhe këshilla komerciale 

për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; sigurimi i informacionit të 

kontakteve komerciale dhe afariste; konsulencë lidhur me komunikimin dhe strategjitë e 

reklamave; studime të tregut; përgatitja e listës së pagave; konsulencë për menaxhimin e 

personelit; rekrutimi i personelit; promovim shitjesh për të tjerët; optimizimi i motorëve të 

kërkimit për promovimin e shitjeve; përgjigjja telefonike për abonentët (subscribers) të pa 

qasshëm; prodhimi i programeve teleshopping   

38   Telekomunikacion - informacione rreth telekomunikacionit; shërbime 

telekonferencuese; transmetimi i skedarëve(file-ve) digjital; shërbime videokonferencuese   

41   Edukim; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore - akademi 

[edukim]; stërvitje [trajnim]; informata për arsim (edukim); provime arsimore; transferim i 

njohurive knoë-hoë [trajnim]; trajnim praktik [demonstrim]; shërbime të mësimdhënies / 

arsimore / shërbime udhëzuese   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn të lidhura me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale; modelimi dhe zhvillimin e pajisjeve 
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dhe softuerëve kompjuterikë - programim kompjuterik; modelimi (hartimi) i programeve 

kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; konsulencë 

për programe kompjuterike; shërbime për mbrojtjen ndaj virusëve kompjuterikë; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë e kompjuterave; krijimi 

dhe mirëmbajtja e uebfaqeve për të tjerët; krijimin dhe hartimin e indekseve të 

informacionit të bazuara në uebfaqe për të tjerët [shërbimet e teknologjisë së 

informacionit]; konsulencë për sigurinë e të dhënave; shërbime të enkriptimit të të dhënave; 

ruajtje elektronike e të dhënave; monitorim elektronik i identifikimit të informacionit 

personal për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit; programim kompjuterik; 

hartimi i programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit 

kompjuterik; konsulencë për programe kompjuterike; shërbime për mbrojtjen e virusit 

kompjuterik; konsulencë për teknologjinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë e 

kompjuterave; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve në internet për të tjerët; krijimin dhe 

hartimin e indekseve të informacionit të bazuara në uebfaqe për të tjerët [shërbimet e 

teknologjisë së informacionit]; konsulencë për sigurinë e të dhënave; shërbime të kriptimit 

të të dhënave; ruajtje elektronike e të dhënave; monitorim elektronik i identifikimit të 

informacionit personal për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit; dizajn i arteve 

grafike; dizajn grafik i materialeve promovuese; faqet kompjuterike hosting 

[uebfaqet]konsulencë për teknologjinë e informacionit [IT]; sigurimi i informacionit mbi 

teknologjinë kompjuterike dhe mbi programimin përmes një uebfaqeje; instalimi i 

softuerëve kompjuterik; konsulencë për sigurinë e internetit; mirëmbajtja e softuerëve 

kompjuterik; ofruesit e shërbimeve të jashtme në fushën e teknologjisë së informacionit 

softueri si shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin e botimit të 

softuerëve; përditësim i programeve kompjuterike; konsulencë për krijimin e faqeve në 

internet   

 

 

 

(111)  27355 

(151)  17/03/2021 

(181)  22/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1484 

(591)  E kaltert e qelt, dhe e hirt e mbyllur 

(732)  Solutions Connected L.L.C. Rr. 

Rexhep Mala, nr. 28, Prishtina 10000, KS 

(740)  Kushtrim Palushi Rr. Mehmet Bushi, 

hyrja 6, nr. 5, Bregu i Diellit, Prishtinë 

 
 

(540)  SONNECTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; Menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës - 

Shërbime të reklamimit të agjencisë / shërbime të publicitetit të agjencisë, Mbajtja e librave 

të kontabilitetit / kontabiliteti; asistencë për administrimin e biznesit; pyetsor i bizneseve; 

konsulencë për administrim dhe organizim të biznesit; informacion dhe këshilla komerciale 

për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; sigurimi i informacionit të 

kontakteve komerciale dhe afariste; konsulencë lidhur me komunikimin dhe strategjitë e 

reklamave; studime të tregut; përgatitja e listës së pagave; konsulencë për menaxhimin e 

personelit; rekrutimi i personelit; promovim shitjesh për të tjerët; optimizimi i motorëve të 
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kërkimit për promovimin e shitjeve; përgjigjja telefonike për abonentët (subscribers) të pa 

qasshëm; prodhimi i programeve teleshopping   

38   Telekomunikacion - informacione rreth telekomunikacionit; shërbime 

telekonferencuese; transmetimi i skedarëve(file-ve) digjital; shërbime videokonferencuese   

41   Edukim; ofrimi i trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore - akademi 

[edukim]; stërvitje [trajnim]; informata për arsim (edukim); provime arsimore; transferim i 

njohurive knoë-hoë [trajnim]; trajnim praktik [demonstrim]; shërbime të mësimdhënies / 

arsimore / shërbime udhëzuese   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn të lidhura me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale; modelimi dhe zhvillimin e pajisjeve 

dhe softuerëve kompjuterikë - programim kompjuterik; modelimi (hartimi) i programeve 

kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; konsulencë 

për programe kompjuterike; shërbime për mbrojtjen ndaj virusëve kompjuterikë; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë e kompjuterave; krijimi 

dhe mirëmbajtja e uebfaqeve për të tjerët; krijimin dhe hartimin e indekseve të 

informacionit të bazuara në uebfaqe për të tjerët [shërbimet e teknologjisë së 

informacionit]; konsulencë për sigurinë e të dhënave; shërbime të enkriptimit të të dhënave; 

ruajtje elektronike e të dhënave; monitorim elektronik i identifikimit të informacionit 

personal për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit; programim kompjuterik; 

hartimi i programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit 

kompjuterik; konsulencë për programe kompjuterike; shërbime për mbrojtjen e virusit 

kompjuterik; konsulencë për teknologjinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë e 

kompjuterave; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve në internet për të tjerët; krijimin dhe 

hartimin e indekseve të informacionit të bazuara në uebfaqe për të tjerët [shërbimet e 

teknologjisë së informacionit]; konsulencë për sigurinë e të dhënave; shërbime të kriptimit 

të të dhënave; ruajtje elektronike e të dhënave; monitorim elektronik i identifikimit të 

informacionit personal për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit; dizajn i arteve 

grafike; dizajn grafik i materialeve promovuese; faqet kompjuterike hosting 

[uebfaqet]konsulencë për teknologjinë e informacionit [IT]; sigurimi i informacionit mbi 

teknologjinë kompjuterike dhe mbi programimin përmes një uebfaqeje; instalimi i 

softuerëve kompjuterik; konsulencë për sigurinë e internetit; mirëmbajtja e softuerëve 

kompjuterik; ofruesit e shërbimeve të jashtme në fushën e teknologjisë së informacionit 

softueri si shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin e botimit të 

softuerëve; përditësim i programeve kompjuterike; konsulencë për krijimin e faqeve në 

internet   

 

 

 

(111)  26694 

(151)  12/10/2020 

(181)  22/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1486 

(591)   E kuqe, e verdhë dhe e bardhë 

(300)  Z-201970585  23/05/2019  SI 

(732)  Žito prehrambena industrija d.o.o. 

Šmartinska cesta 154 

(540)  
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1000 Ljubljana, SI 

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

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

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqime për beba; suplementë dietal për njerëz dhe shtazë; allç, material për 

fashatim; material për blombimin e dhëmbëve, dyll dental; dezinfektantë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide; ëmbëlsira dietike të adaptuara për perdorim 

mjekësor; ëmbëlsira farmaceutike; ëmbëlsira për qëllime mjekësore; ëmbëlsira të 

medikamentuara; gjelatinë për qëllime mjekësore; vitamina dhe preparate vitaminash; 

ëmbëlsirë vitaminash; vitamina si gomë.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz,pasta dhe petë; tapioka dhe sago; miell dhe 

pregatitje të bëra nga drithërat; bukë, keksa dhe ëmbëlsira; çokolatë; akullore, sherbete dhe 

akuj të tjerë ushqyes; sheqer, mjaltë, melase; tharmë, pluhur pjekurinash; kripë, 

kondimente, djegësime, herba të konzervuara; uthull, salcë dhe kondimente tjera; akull [ujë 

të ngrirë]; ëmbëlsira (çokoladë), copëza ëmbëlsirash dhe gomë për çapje (çamçakëz); fruta 

të sheqerosura (ëmbëlsira); tableta jo të medikamentuara; ëmbëlsira pa sheqer; ëmbëlsira 

me me sasi të ultë sheqeri me vitamina dhe minerale të shtuara; ëmbëlsira herbale pa 

sheqer; ëmbëlsira herbale (barishta) alpine.   

 

 

 

(111)  26693 

(151)  12/10/2020 

(181)  22/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1487 

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

(300)  Z-201970586  23/05/2019  SI 

(732)  Žito prehrambena industrija d.o.o. 

Šmartinska cesta 154 1000 Ljubljana, SI 

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

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Farmaceutikë, preparate mjekësore dhe veterinare; prepatrate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqime për beba; suplementë dietal për njerëz dhe shtazë; allçi, material për 

fashatim; material për blombimin e dhëmbëve, dyll dental; dezinfektantë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide; ëmbëlsira dietike të adaptuara për perdorim 
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mjekësor; ëmbëlsira farmaceutike; ëmbëlsira për qëllime mjekësore; ëmbëlsira të 

medikamentuara; gjelatinë për qëllime mjekësore; vitamina dhe preparate vitaminash; 

ëmbëlsirë vitaminash; vitamina si gomë.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz,pasta dhe petë; tapioka dhe sago; miell dhe 

pregatitje të bëra nga drithërat; bukë, keksa dhe ëmbëlsira; çokolatë; akullore, shërbete dhe 

akuj të tjerë ushqyes; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë, pluhur pjekurinash; kripë, 

kondimente, djegësime, herba të konzervuara; uthull, salcë dhe kondimente tjera; akull [ujë 

të ngrirë]; ëmbëlsira (bonbonë), copëza ëmbëlsirash dhe gomë për çapje (çamçakëz);fruta të 

sheqerosura (ëmbëlsira); tableta jo të medikamentuara; ëmbëlsira pa sheqer; ëmbëlsira me 

sasi të ultë sheqeri me vitamina dhe minerale të shtuara; ëmbëlsira herbale pa sheqer; 

ëmbëlsira herbale (barishta) alpine.   

 

 

 

(111)  26904 

(151)  03/11/2020 

(181)  22/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1488 

(300)  1396256  23/05/2019  BX 

(732)  Flowil International Lighting 

(Holding) B.V. 1097 JB Amsterdam, , NL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  SYLTECH 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Aparate dhe/apo instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin dhe/ose kontrollin e elektricitetit; aparate dhe/apo instrumente 

kontrolli për ndriçime; aparate dhe/apo instrumente të komunikimit pa-tela për ndriçime; 

aparate dhe/apo instrumente çakëll për ndriçime; bateri; aparte dhe/apo instrumente bateri 

për ndriçim; montime të kombinuara të prizës për aparat rroje dhe dritës; aparate dhe/apo 

instrumente të harduerit kompjuterik për ndriçim; aparate dhe/apo instrumente të softuerit 

kompjuterik për ndriçim; aparate dhe/apo instrumente të përpunimit të të dhënave për 

ndriçim; aparate dhe/apo instrumente elektrike për kontrollimit e ndriçimit; aparate dhe/apo 

instrumente elektrike për tërheqjen dhe/apo mbytjen e insekteve dhe/apo brejtësve; aparate 

dhe/apo instrumente sensore për ndriçim; altoparlantë; aparate dhe/apo instrumente 

startuese për ndriçim; dioda që emitojnë dritë [LED]; module të diodave që emitojnë dritë 

[LED]; ngasës të diodave që emitojnë dritë [LED]; monitorë të diodave që emitojnë dritë 

[LED]; ekrane të diodave që emitojnë dritë [LED]; dioda organike që emitojnë dritë [ 

OLED]; module të diodave organike që emitojnë dritë [OLED]; ngasës të diodave organike 

që emitojnë dritë [OLED]; monitorë të diodave organike që emitojnë dritë [OLED]; ekrane 

të diodave organike që emitojnë dritë [OLED]; aparate dhe/instrumente të fotocelulave për 

ndriçim; ndërprerpës automatik kohor; ndërprerës të të dhënave; ndërprerës dixhital; 

ndërprerës për zbehjen e dritës; ndërprerës elektrik; ndërprerës niveli; ndërprerës ndriçimi; 

ndërprerës magnetic; ndërprerës merkuri; ndërprerës optic; ndërprerës rryme; ndërprerës 

afërsie; ndërprerës sensorik; ndërprerës; ndërprerës telekomunikimi; ndërprerës 

temperature; ndërprerës termik; ndërprerës kohor; ndërprerës të ndjeshëm në prekje; 
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ndërprerës pa-tela; ndriçim paralajmërues; aparate dhe/apo instrumente sinjalizuese për 

ndriçim; aparate dhe/apo instrumente transformatore për ndriçim; pjesë dhë pajisje për 

gjitha mallrat e përmendura për aq sa janë të përfshira në këtë klasë”   

11   “Ndriçime zbukuruese; aparatë të ndriçimit zbukurues; instalime, aparate, pajisje, 

pajime, dhe/apo vendosje të ndriçimit elektrik; instalime, aparate, pajisje, pajime, dhe/apo 

vendosje të ndriçimit jo-elektrik; instalime, aparate, pajisje, pajime, dhe/apo vendosje të 

ndriçimit; instalime, aparate, pajisje, pajime, dhe/apo vendosje të diodave që emitojnë dritë 

[LED]; instalime, aparate, pajisje, pajime, dhe/apo vendosje të diodave organike që 

emitojnë dritë [OLED]; module ndriçimi; module të diodave që emitojnë dritë [LED]; 

module të diodave organike që emitojnë dritë [OLED]; ndriçime; ndriçime elektrike; 

ndriçime jo-elektrike; ndriçime të diodave që emitojnë dritë [LED]; ndriçime të diodave 

organike që emitojnë dritë [OLED]; llampa; llampa tavoline; llampa elektrike; llampa jo-

elektrike; llampa ndriçimi; llampa me dioda që emitojnë dritë [LED]; llampa me dioda 

organike që emitojnë dritë [OLED]; fanar; fanar elektrik; fanar jo-elektrik; fanar ndriçimi; 

fanar me dioda që emitojnë dritë [LED]; fanarë me dioda organike që emitojnë dritë 

[OLED]; tuba elektrike për ndriçim; tuba jo-elektrike për ndriçim; tuba ndriçimi; tuba me 

dioda që emitojnë dritë [LED] për ndriçim; tuba me dioda organike që emitojnë dritë 

[OLED] për ndriçim; poça elektrik për ndriçim; poça jo-elektrik për ndriçim; poça për 

ndriçim; poça me dioda që emitojnë dritë [LED] për ndriçim; poça me dioda organike që 

emitojnë dritë [OLED] për ndriçim; aparate dhe/apo instrumente kompjuterike për 

kontrollimin e ndriçimit; aparate dhe/apo instrumente të ndriçimit me filament; aparate 

dhe/apo instrumente të xhamit ndriçues; pjesë dhe pajisje për cilëndo prej mallrave të 

përmendura për aq sa janë të përfshira në këtë klasë”   

 

 

 

(111)  26905 

(151)  03/11/2020 

(181)  22/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1489 

(732)  Exxon Mobil Corporation, a 

corporation organized  existing under the 

laws of the State of New Jersey, U.S.A., with 

offices at 5959 Las Colinas Boulevard, 

Irving, Texas 75039, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  SHC 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   “Vajra dhe yndyrna industriale;lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit, 

lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (përfshirë ato motorike) dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë 

për ndriçim;  vajra të marshit; vajra turbine; vajra hidraulikë; vajra motori; vajra 

kompresori; yndyrna; vajra qarkullues;vajra bartës; lubrifikantë për zinxhir; vajra për 

transferimin e nxehtësisë; lubrifikantë sintetikë për sistemet e qarkullimit të makinës së 

letrave; vajra të fortë të tubit.   
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(111)  26601 

(151)  05/10/2020 

(181)  22/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1490 

(732)  Exxon Mobil Corporation, a 

corporation organized  existing under the 

laws of the State of New Jersey, U.S.A., with 

offices at 5959 Las Colinas Boulevard, 

Irving, Texas 75039 , US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  MOBIL SPECIAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit, 

lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (duke i përfshirë edhe për motorë) dhe ndriçues; qirinj 

dhe fitilë për ndriçim; vajra motorik”   

 

 

 

(111)  26855 

(151)  02/11/2020 

(181)  25/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1491 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  “Alb Tech” SH.P.K. Rr. Livoç i 

Muhaxherëve, p.n. 60000 Gjilan , KS 

(740)  Arton Haziri Rr. Arben Ramadani II, 

nr.35, 60000 Gjilan  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet;materiale metalike për ndërtim dhe 

ndërtesa të transportushme prej metali;kabllot jo elektrike dhe telat prej metali të 

zakonshëm;sende të vogla të metaleve;kontenjer♪7 metalikë për ruajtje ose transport;safes, 

klasa e 6 perfshin kryesisht metale të zakonshme jo të përpunuara dhe pjesërisht të 

farkëtuara, përfshir xehet, si dhe mallra të caktuara të bëra nga metalet e zakonshme. Kjo 

klase perfshin, veqanerisht; metale ne forme pete ose pluhuri per perpunim te metejshem, 

per shembull, per printeret 3D; materiale ndertimi metalike, per shembull, materiale prej 

metali per shina hekurudhore, gypa dhe tuba prej metali; artikuj te vegjel te paisjev 

metalike, per shembull, bulona, vida, gozhda, mbajtese mobiljesh, fastenere te dritareve; 

ndertesa ose strukture te transportushme prej metali, per shembull, shtepi te parafabrikuara, 

pishina, kafaza per kafshet e egra, shesh patinazhi; mallra te caktuara te bera nga metale te 
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zakonshme qe nuk klasifikohen ndryshe nga funksioni ose qellimi per shembull, kutitë me 

te gjitha qellimet e perdorimit, metal i zakonshem, statuja, buste dhe vepra arti të metaleve 

të zakonshme   

40   Trajtimi i materialeve, kryesisht sherbime qe nuk perfshihen ne klasat e tjera, te bera 

nga perpunimi mekanik ose kimik, transformimi ose prodhimi i objekteve ose substancave 

inorganike ose organike, perfshir sherbimet e prodhimit me porosi, per qellime te 

klasifikimit, prodhimi ose prodhimi i mallrave konsiderohet nje sherbim vetem ne  rastet 

kur eshte kryer per llogari te nje personi tjeter ne rendin dhe specifikimin e tyre.Nese 

prodhimi ose prodhimi nuk po kryhet per te permbushur nje porosi per mallrat qe plotesojn 

nevojat, kerkesat ose specifikimet e veqanta te klientit, teher eshte pergjithsisht ndihmese 

per veprimtarinë kryesore tregtare te prodhuesit ose mallrat ne tregti. Nese substanca ose 

objekti u tregtohet palëve te treta nga personio qe e ka perpunuar, transformuar ose 

prodhuar ate, ateher kjo zakonisht nuk do te konsiderohet nje sherbim   

 

 

 

(111)  27040 

(151)  16/11/2020 

(181)  25/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1496 

(732)  LIDL STIFTUNG & CO. KG 

STIFTSBERGSTRASSE 1 D-74172 

NECKARSULM, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  malzina 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi;qumësht pluhur për ushqim dhe produktet 

ushqimore të bëra nga qumështi.   

30   Kafe, çaj dhe kakao dhe zëvendësuesit për të njëjtat; aroma për pije; pjekurina, 

produkte ëmbëlsirash, qokollada dhe deserte; shtresë dhe mbushje të ëmbla; drithëra të 

përpunuara dhe niseshte për produkte ushqimore dhe produkte nga të njëjtat; shtresa nga 

qokollata e cila përmban malt.   

32   Pije jo alkoolike; sirup dhe preparate tjera për përgaditjen e pijeve; pije pluhur në bazë 

malti.   

 

 

 

(111)  26817 

(151)  26/10/2020 

(181)  26/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1497 

(591)   E bardhë, e zezë, ngjyrë hiri  

(732)  Emona Sh.p.k. Kongresi i Manastirit 

p.n., 42000 Vushtrri, KS 

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

(540)   
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, vajra dhe yndyra ushqimore   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull   

35   Reklamë;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre;menaxhim biznesi dhe 

konsultim;shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e 

prodhimeve;shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë   

 

 

 

(111)  26816 

(151)  26/10/2020 

(181)  26/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1498 

(591)  E kuqe, e zezë, e verdhë 

(732)  Emona Sh.p.k. Kongresi i Manastirit 

p.n.,  42000 Vushtrri, KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu;përpunime mishi;fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, vajra dhe yndyra ushqimore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues kafeje;miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore;mjaltë, melase;maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde;uthull, salca (si mëlmesa);mëlmesa; akull.   

35   Reklamë;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre;menaxhim biznesi dhe 

konsultim;shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e 

prodhimeve;shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë.   
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(111)  26815 

(151)  26/10/2020 

(181)  26/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1499 

(591)  E kuqe, e zezë, e verdhë 

(732)  Emona Sh.p.k. Kongresi i Manastirit 

p.n.,  42000 Vushtrri, KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 

qumështi, vajra dhe yndyra ushqimore   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull   

35   Reklamë; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim biznesi 

dhe konsultim; shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; 

shërbime të shitjes me shumicë pakicë    

 

 

 

(111)  26824 

(151)  26/10/2020 

(181)  26/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1500 

(591)  E kuqe, e zezë, e verdhë 

(732)  Emona Sh.p.k. Kongresi i Manastirit 

p.n., 42000 Vushtrri, KS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto, vezë, qumësht dhe prodhime 
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qumështi, vajra dhe yndyra ushqimore   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje, kripe, mustarde; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull   

35   Reklamë; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; menaxhim biznesi 

dhe konsultim; shërbime të menaxhimit të operacioneve për shpërndarjen e prodhimeve; 

shërbime të shitjes me shumicë pakicë    

 

 

 

(111)  26679 

(151)  12/10/2020 

(181)  26/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1502 

(591)  Gold 

(732)  Amina Brands sh.p.k. 

 Bajçinë, p.n. 11000 Podujevë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Mjaltë dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë   

 

 

 

(111)  26680 

(151)  12/10/2020 

(181)  26/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1503 

(591)  Gold, E zezë  

(732)  Burim Çitaku  Bajçinë, p.n. 11000 

Podujevë, KS 
   

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Çajra dhe ushqime dietike   

30   Mjaltë, çaj dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë   
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(111)  26821 

(151)  26/10/2020 

(181)  26/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1504 

(300)  Z-201970592  27/05/2019  SI 

(732)  KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo 

mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto, 

SI 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ROXAMPEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  28337 

(151)  04/08/2021 

(181)  27/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1507 

(732)  CNH Industrial N.V. 25 St James's 

Street London SW1A 1 HA 

United Kingdom, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  VESTRUM 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Traktora; automjete tokësore; vagona; ngarkues industrial; mekanizmat e 

kontrollit dhe aparatet për automjetet tokësore dhe traktorët; komanda pneumatike për 

automjetet tokësore dhe traktorët; komanda hidraulike për automjetet tokësore dhe 

traktorët; makina dhe motorë për automjete tokësore dhe traktorë; pjesë, pajisje shtesë dhe 

përbërës për të gjitha mallrat e lartpërmendura    

 

 

 

(111)  26856 

(151)  02/11/2020 

(181)  27/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1509 

(591)  Kalter, kafe 

(732)  PERUZE RENKLİER  Kılıçaslan 

Mah. Sivas Bulvarı No: 74/2 Melikgazi 

Melikgazi Kayseri, TR 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

(540)   
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(511) 30   Kafe; pije me bazë kafeje; pije kafeje me qumësht; aromatizues të kafesë; kafe 

artificiale; pluhur per pjekje; bukë; përgatitje aromatike për ushqim; cokollate; pije me bazë 

çokollate; rriska me bazë çokollate; pije çokollate me qumësht; shkume çokollate; rriska 

çokollate që përmbane arra; kakao; pije me bazë kakao; pije kakao me qumësht; çaj; pije 

me bazë çaji; cheeseburgers (sandvic); biskota; korn flakes; miell; jogurt i ngrire (embelsira 

te ngrira); mjalte; akullore; kube akulli; caj i ftohte; akull, natyral ose artificial; hallva; 

makarona; makaronat (pastiqeri); pete; ushqim me baze tershere; shtresa tershere; qull 

tershere; petulla; pasta; pastat; salcë makaronash; pica; kokoshka; miell patateje; sandvic; 

miell palme; uji i detit për gatim; shpageta; aroma; sheqer; tako; tarte; agjentë trashësie për 

gatimin e produkteve ushqimore; salce domatesh; pallaqinka; vanile (zëvendësuesi i 

vaniljes); përgatitjet vegjetale për t’u përdorur si zëvendësues të kafesë; pite; shurup agave 

(ëmbëlsues natyral); biber i zi; ëmbëlsira; aditivë të glutenit për qëllime kuzhine; byrek; 

puding   

32   Birra; kokteje me bazë birre; ujë minerale dhe të gazuar; ujë te tryezës; ujë sode; 

limonadat; pije joalkoolike; pije jo-alkoolike të aromatizuara me kafe; pije joalkoolike të 

aromatizuara me çaj; pije joalkoolike me lëng frutash; ekstrakte frutash jo alkoolike; 

përgatitje jo-alkoolike për të bërë pije; kokteje, jo alkoolike; lëngje frutash; nektarë frutash, 

jo-alkoolikë; lëngje perimesh (pije); pije energjetike; pije izotonike; pije të pasura me 

proteina per sport   

 

 

 

(111)  26631 

(151)  05/10/2020 

(181)  27/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1510 

(732)  ASIAMIX Kabushiki Kaisha  3-5 

Nishiarai 7-chome, Adachi-ku 

Tokyo, JP 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe; Kokrra kafeje te pjekura; Kokrra kafeje te papjekura   
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35   Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për çaj, kafe dhe kakao; Shërbime të 

shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për pëlhura të thurura dhe shtresat e 

mbulesat; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për veshje; Shërbime me pakicë 

ose shërbime me shumicë për këpucë; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime me 

shumicë për çanta dhe qese; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për artikuj 

personalë; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime me shumicë për ëmbëlsira, bukë dhe 

simite; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për ushqim të përpunuar; Shërbime 

me pakicë ose shërbime me shumicë për biçikleta; Shërbime me pakicë ose shërbime me 

shumicë për mobilje; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime me shumicë për pajisje 

mobilierie; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për makineri elektrike dhe 

aparate; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për aparatet elektrike te kafesë për 

qëllime shtëpiake; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për aparatet elektrike te 

kafesë për qëllime industriale; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për kafe te 

pjekur; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë për vegla dore me 

shuplakë ose me majë, vegla dore, pajisje elektronike; Shërbime me pakicë ose shërbime 

me shumicë për pajisjet e kuzhinës, mjetet e pastrimit dhe pajisjet e larjes; Shërbime me 

pakicë ose shërbime me shumicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe 

furnizimet mjekësore; Shërbime të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë 

për kozmetikë, tualetin, pastat e dhembeve, sapunët dhe detergjentet; Shërbime me pakicë 

ose shërbime me shumicë për lëndë të printuara; Shërbime me pakicë ose shërbime me 

shumicë për letër dhe artikuj shkrimi; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për 

mallra sportive; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për lodra, kukulla, makina 

lojrash dhe aparate; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për instrumente 

muzikore dhe regjistrime; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për makinat 

fotografike dhe aparatet dhe paisjet fotografike; Shërbime me pakicë ose shërbime me 

shumicë për ora, ora dore dhe syze [syze dhe syze dielli]; Shërbime me pakicë ose shërbime 

me shumicë për produktet e duhanit dhe duhanpirësit; Shërbime me pakicë ose shërbime 

me shumicë për materiale ndërtimi; Shërbime me pakicë ose shërbime me shumicë për gurë 

të çmuar gjysëm të farkëtuar dhe imitimet e tyre   

43    Shërbime kafeje; Shërbime për furnizimin e ushqimit dhe pijeve; Dhënia me qira e 

pajisjeve të gatimit për qëllime shtëpiake; Dhënia me qira e pajisjeve të gatimit për qëllime 

industriale; Dhënia me qira e ngrohësve jo-elektrik per gatim; Dhënia me qira e enëve; 

Dhënia me qira e pllakave te kuzhines; Dhënia me qira e lavamanëve të kuzhinës; Dhënia 

me qira e aparateve te gatimit; Dhënia me qira e perdeve; Dhënia me qira e mobiljeve; 

Dhënia me qira e perdeve te murit; Dhënia me qira e mbulesave të dyshemese   

 

 

 

(111)  27549 

(151)  21/04/2021 

(181)  27/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1511 

(732)  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4, Zug, 6300, CH 

(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) 29   Fruta të thara, konzervuara, ziera dhe ziera në avull; xhelatinë; gjem; marmelatë; 

kakao gjalp; produkte qumështi; lyerës qumështi; produkte qumështi, veqanërisht deserte 

nga qumështi dhe deserte të ftohta nga qumështi, përfshirë kremrat (produkte qumështi) dhe 

produkte nga jogurit; djath; djath krem; produkte në bazë djathi; lyerës djathi; djath i 

freskët; qumësht dhe produkte qumështi; qumësht pluhur; deserte dhe preparate për 

përgaditjen e deserteve nga produktet e qumështit; jogurt; jogurt i lëngshëm; koktej 

qumështi (milkshake); krem; salcë kosi e trazuar, shllak ëmbëlsire; krem puding; djathëra të 

rinjë; pije që përbëhen kryesisht nga qumështi; pije të aromatizuara në bazë të qumështit, 

përfshirë pije të aromatizuara në bazë qumështi me qokolladë, qokolladë të bardhë dhe/ose 

kafe; trifëll (desert anglez); zëvendësues për produkte të qumështit; qumësht bademi; 

qumësht soje; qumësht orizi; qumësht kokosi; qumësht tërshëre; qumësht kikiriki; pije në 

bazë jogurti; deserte të përgaditura nga zëvendësuesit e qumështit; pije të përgaditura nga 

zëvendësuesit e qumështit; grimtësira në bazë patateje, perimeve ose frutave; fruta arrore të 

pjekura, thara, kriposura dhe me erëza; lyerës nga lajthija; lyerës nga frutat; lyerës në bazë 

të frutave arrore   

30   Kafe; ekstrakt i kafës; zavendësues i kafës; kakao; çokolata; pije nga kakao; pije 

çokolate, pije nga kafëja dhe preparate për pije të tilla; çaj; produkte furre (bukëpjekësish); 

sheçer dhe embëltues; pjekurina; biskota, kuleç të thatë; keksa; tortë çokolate (brownies), 

kuleç nga çokolata; tortë nga djathi (cheesecake), torte nga djathi; kuleç; uafëll; obllandë; 

ëmbëlsira, posaqërisht embëlsira nga sheqeri dhe çokolata; lyrje nga çokolata; embëlsira të 

ngrira dhe të ftohëta; akullore; deserte; deserte të ngrira; embëlsira të ngrira; jogurt i ngrirë; 

deserte të ftohëta; produkte nga brumi; produkte nga drithërat; drithëra për mengjes; kupa; 

akullore; sherbet; mjaltë; puding; grimësira për zamër siç janë kupat dhe patatina misri; 

grimësira për zamër me bazë misri, orizi, elbi, thëkre ose pjekurinave   

 

 

 

(111)  27038 

(151)  16/11/2020 

(181)  27/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1512 

(732)  Cadbury UK Limited 

P.O.Box.12, Bournville Lane, Bournville 

Birmingham B30 2LU, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BOOST 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kakao; pije në bazë kakaoje dhe qokollade dhe preparate për përgaditjen e pijeve 

të tilla; qokollada, produkte ëmbëlsirash, veçanërisht produkte ëmbësirash nga qokollada; 

ëmbëlsues nga sheqeri; biskota, napolitankë, ëmbëlsira, pjekurina; produkte furre; brum 

ëmbëlsirash të gatshme për pjekje; produkte drithërash; akullore dhe akullore nga qumështi, 

domethënë produkte nga akullorja; produkte ëmbëlsirash të ngrira; desert qokollade; desert 
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nga akullorja; deserte të gatshme (ëmbëlsira); produkte ëmbëlsirash të ftohta; deserte të 

ftohta domethënë deserte nga qokollada, deserte nga akullorja, deserte të gatshme 

(ëmbëlsira); lyerës nga qokollada   

 

 

 

(111)  27037 

(151)  16/11/2020 

(181)  27/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1513 

(732)  Cadbury UK Limited 

P.O.Box.12, Bournville Lane, Bournville 

Birmingham B30 2LU, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BRUNCH BAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kakao; pije në bazë kakaoje dhe qokollade dhe preparate për përgaditjen e pijeve 

të tilla; qokollada, produkte ëmbëlsirash, veçanërisht produkte ëmbësirash nga qokollada; 

ëmbëlsues nga sheqeri; biskota, napolitankë, ëmbëlsira, pjekurina; produkte furre; brum 

ëmbëlsirash të gatshme për pjekje; produkte drithërash; akullore dhe akullore nga qumështi, 

domethënë produkte nga akullorja; produkte ëmbëlsirash të ngrira; desert qokollade; desert 

nga akullorja; deserte të gatshme (ëmbëlsira); produkte ëmbëlsirash të ftohta; deserte të 

ftohta domethënë deserte nga qokollada, deserte nga akullorja, deserte të gatshme 

(ëmbëlsira); lyerës nga qokollada   

 

 

 

(111)  26687 

(151)  12/10/2020 

(181)  27/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1514 

(732)  Cadbury UK Limited 

P.O.Box.12, Bournville Lane, Bournville 

Birmingham B30 2LU, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  CADBURY 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kakao; pije në bazë kakaoje dhe qokollade dhe preparate për përgaditjen e pijeve 

të tilla; qokollada, produkte ëmbëlsirash, veçanërisht produkte ëmbësirash nga qokollada; 

ëmbëlsues nga sheqeri; biskota, napolitankë, ëmbëlsira, pjekurina; produkte furre; brum 

ëmbëlsirash të gatshme për pjekje; produkte drithërash; akullore dhe akullore nga qumështi, 

domethënë produkte nga akullorja; produkte ëmbëlsirash të ngrira; desert qokollade; desert 

nga akullorja; deserte të gatshme (ëmbëlsira); produkte ëmbëlsirash të ftohta; deserte të 
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ftohta domethënë deserte nga qokollada, deserte nga akullorja, deserte të gatshme 

(ëmbëlsira); lyerës nga qokollada   

 

 

 

(111)  27036 

(151)  16/11/2020 

(181)  27/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1515 

(732)  Cadbury UK Limited 

P.O.Box.12, Bournville Lane, Bournville 

Birmingham B30 2LU, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  PICNIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kakao; pije në bazë kakaoje dhe qokollade dhe preparate për përgaditjen e pijeve 

të tilla; qokollada, produkte ëmbëlsirash, veçanërisht produkte ëmbësirash nga qokollada; 

ëmbëlsues nga sheqeri; biskota, napolitankë, ëmbëlsira, pjekurina; produkte furre; brum 

ëmbëlsirash të gatshme për pjekje; produkte drithërash; akullore dhe akullore nga qumështi, 

domethënë produkte nga akullorja; produkte ëmbëlsirash të ngrira; desert qokollade; desert 

nga akullorja; deserte të gatshme (ëmbëlsira); produkte ëmbëlsirash të ftohta; deserte të 

ftohta domethënë deserte nga qokollada, deserte nga akullorja, deserte të gatshme 

(ëmbëlsira); lyerës nga qokollada   

 

 

 

(111)  27447 

(151)  31/03/2021 

(181)  27/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1518 

(591)  E kaftë, E bardhë, E verdhë 

E kuqe 

(300)   

(732)  Rude Jordev Stel Impeks D.O.O.E.L 

Shtip, MK 

(740)  Korab Rexhepi Nënë Terezë 30 D, 

Prishtinë 

 
 

(540)  VERONA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pastë dhe ëmbëlsira  

  32   Pije joalkoolike;pije frutash dhe lëngje frutash;shurupe dhe preparate të tjera për të 

bërë pije 
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(111)  26916 

(151)  04/11/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1519 

(732)  Mabco Constructions SA Via Cattori 7 

6902 Paradiso, CH 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kremra kozmetikë; gjëra tualeti; perfumeri; preparate kozmetike për kujdesin e  

lëkurës; pomada për qëllime kozmetike; xhel masazhi, përveç atyre për qëllime mjekësore; 

balms, përveç atyre për qëllime mjekësore; ngjitës të per zbukruim të thonjve; balsami i 

flokëve; qirinj masazhi për qëllime kozmetike;   

5   Preparate për pastrimin e ajrit; kripëra për banjot me ujë mineral; baltë për  

banjot; vajra medicinale; bimë medicinale;   

6   Aliazhet e hekurit; Shirit i hekurit; Unaza hekuri; Shifra te hekurit; Tuba hekuri;  

Lidhëset e rripave të makinës prej metali; Alumini; Bronzi; Avionë prej metali; Mjetet prej 

metali; Mbërthyes prej metali për trajtimin e ngarkesave; Bashkues argjendi; Ndalues për 

dritare prej metali; Rondele prej metali; Unaza prej metali; Pllaka armaturë prej metali; 

Kontejnerët prej metali [ruajtje, transport]; Tuba dhe gypa prej metali; Tela hekuri; Xehet e 

hekurt; Pajisjet prej metali për ndërtim; Ndërtesa hekuri;   

19   Druri, gjysmë i përpunuar; Trare për ndërtim; Kompensatë; Lënde drunore (trare)  

te prodhuar; Tulla; Dhe për tulla; Gurë gelqeror; Korniza, jo prej metali, për ndërtim; Pllaka 

çimentoje; Ndërtesat, jo prej metali; Mermer; Punimet e gdhendjes se gurit; Dyshemetë, jo 

prej metali; Tavanet, jo prej metali; Dërrasat e drurit për ndërtim; Veshje te brendshme, jo 

prej metali, për ndërtim; Katran; Terra-cotta (terrakotë); Boshti (trari) kryesor [strukturat], 

jo prej metali; Tuba të ngurtë, jo prej metali, për ndërtim; Dyshemetë  prej pllakave, jo prej 

metali; Pllaka, jo prej metali, për ndërtim; Shtylla, jo prej metali, për ndërtim; Kllapa, jo 

prej metali, për ndërtim; Veshje, jo prej metali, për ndërtim; Mbulime te sipërfaqeve, jo prej 

metali, për ndërtim; Kushineta gome për izolimin sizmik të ndërtesave; Pllaka të blinduara, 

jo prej metali; Shtiza të flamurit [strukturat], jo prej metali;   

35   Postimi i faturave; Shërbime të agjencisë për import-eksport; Shërbime të  

agjencisë së informacionit tregtar; Shpërndarja e reklamave; Konsulencë në lidhje me 

organizimin e biznesit dhe ekonominë e biznesit; Demonstrimi i mallrave; Reklamimi me 

postë të drejtpërdrejtë; Përditsimi i materialit reklamues; Shpërndarja e mostrave për 

qëllime publicitare; Shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; Shërbimet e ankandit; 

Hulumtimi i tregut; Publikimi i teksteve të publicitetit; Reklamimi; Reklama në radio; 

Shërbime të marrëdhënieve me publikun; Veshja e dritares së dyqanit; Shërbimet e 
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agjencisë së reklamimit; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamimi; 

Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Aranzhimi i 

Rregullimi i abonimit në gazeta për të tjerët; Reklamimi me porosi me postë; Menaxhimi i 

biznesit i hoteleve; Dhënia me qira e kohës së reklamimit në mediiat e komunikimit; 

Përpilimi i statistikave; Konslulencë për marketing; Reklamim me pagesë për klikim; 

Sigurimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në internet; Dhenia me qira e tabelave 

[bordet e reklamimit]; Negocimi i kontratave të biznesit për të tjerët; Promovimi i mallrave 

dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; Menaxhimi i biznesit të 

përkohshëm; Reklamim në natyrë; Ndihmë administrative në përgjigjen e thirrjeve për 

tender;   

36   Dhënia me qira e pasurive të patundshme; Brokerazhë; Shërbimet e zyrës së  

kreditit; Brokerimi i sigurimeve; Nënshkrimi i sigurimit; Bankimi; Vlerësimi i pasurive të 

paluajtshme; Fondet e ndërsjella; Investim kapital; Vlerësimi financiar [sigurimi, bankimi, 

pasuritë e paluajtshme]; Fakorizimi; Breokerimi i pengut; Këshilla financiare; Përpunimi i 

pagesave të kartave të kreditit; Transferimi i fondeve elektronike; Informacioni financiar; 

Bankimi në internet; Shërbime të likuidimit të biznesit, financiare; Aranzhimi i financave 

për projektet e ndërtimit; Shërbime të investimeve të fondeve; Vlerësime financiare në 

përgjigjen e thirrjeve për tender;   

37   Pastrimi; Dhënia me qira e pajisjeve të ndërtimit; Ndërtimtaria; Prishja e  

ndërtesave; Konsulencë ndërtimi; Vendosja (shtrirja) e kabllove; Sterilizimi i instrumenteve 

mjekësorë;   

39   Dorëzimi i pakove; Porterazhë (sherbimete  bartjes); Mbështjellja (Paketimi) i  

mallrave; Magazinimi i mallrave; Kalo shërbimin me qira; Paketimi i mallrave; Logjistika e 

transportit; Rimbushje me para e makinave të automatizuara (automateve);   

42   Shërbime arkitektonike; Konsulencë arkitektonike; Vizatimi (Hartimi) i  

ndërtimeve; Dizajnimi i dekorit të brendshëm; Dizajni i artit industrial dhe grafik; Dizajni i 

paketimit; Kryerja e studimeve teknike të projektit; Shërbime inxhinierike; Kontrolli i 

cilësisë; Dizajn i brendshem;   

43   Shërbimet e zyrës së akomodimit; Furnizim me ushqim dhe pije; Shërbime për  

kafene; Ofrimi i ushqimit dhe pijeve, ne kafene; Dhënia me qira e akomodimit të 

përkohshëm; Shërbimet e konvikteve; Shërbime shtëpiake turistike; Shërbime hoteliere; 

Shërbime restorantesh; Rezervime për shtëpitë e konviktit; Rezervime hoteliere; Shërbime 

restorantesh të vetë-shërbimit; Shërbime ne bar me uqim te lehtë; Shërbime ne bar; 

Shërbimet e kampit të pushimeve [strehim]; Dhënie me qira e aparateve të gatimit; 

Skulptura (gdhendje) e ushqimit; Shërbimet e pritjes për akomodim të përkohshëm 

[menaxhimi i mbërritjeve dhe nisjeve]; Shërbime të restorantit Washoku (ushqim japonez); 

Shërbime të restoranteve udon dhe soba (ushqime japoneze);   

44   Shërbime turke për banjë; Shërbime për sallone bukurie; Shërbimet e klinikës  

mjekësore; Shërbimet e salloneve të flokëve; Shërbime konvalsente (për rimarrjen e vetës) 

ne shtëpisë; Shërbimet spitalore; Shërbime mjekësore; Masazh; Shërbime mjekësore; 

Fizioterapi; Shërbimet e infermierisë ne  shtëpi; Manikyri; Shërbime e saunës; Shërbime e 

solariumit; Shërbime shëndetësore spa; Depilim me xhel; Kujdes paliativ; Sherbimet e 

pushimit në shtëpi 
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(111)  26925 

(151)  05/11/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1520 

(591)  E kuqe, e bardhë, gjelber 

(732)  LİDER PETFOOD YEM SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Anadolu 

Caddesi, No:41 Daire:101 Megapol Tower - 

Bayraklı - İzmir, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Gjëra ushqimore për kafshë, ushqime për mace, ushqime për qen, ushqime per 

zogj, strofulla (shtreter) per mace   

 

 

 

(111)  26929 

(151)  05/11/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1521 

(732)  Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi FITOFARM PLUS DOO Skopje ul. 

Kacanicki pat. 156, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Prodhime kimike për industri, shkencë, fotografi, si dhe bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari; rrëshira të papërpunuara artificiale, materie të papërpunuara plastike; plehra 

artificiale, përbërës për shuarjen e zjarrit; preparate për ngjitje dhe saldim të metaleve; 

prodhime kimike për konservim të prodhimeve ushqimore; materiale për rregjie; adeziv 

(materie ngjitëse) të dedikuara për industri   

3   Preparate zbardhëz dhe supstanca tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, fërkues dhe gërryes; sapunë, parfumeri, vajra eterik, prodhime kozmetike, losione 

për flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; 

supstanca dietike që shfrytëzohen në mjeksi, ushqim për bebe; leukoplastë, materiale 

fashues; materiale për plombim të dhëmbëve dhe dyll dentar; mjete dezinfektues; preparate 

për shkatrimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë   

20   Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; prodhime nga druri, tapa, kallami, xunkthi, briri, 

kocka, kocka elefanti, kocka balene, guaca, qilibari, sedefi, shkuma e detit, dhe 

zëvendësues të gjitha këtyre materialeve dhe prodhimeve nga masa plastike, posaqërsiht 
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ambalazh nga plastika (kuti, shishe etj.) të dedikuara për paketim të barnave dhe 

prodhimeve kozmetike   

39   Shërbime për shpërndarje (dozim) dhe prepaketim të prodhimeve   

44    Ndihmë mjeksore dhe higjienike për bukuri; shërbime veterinare dhe bujqësore   

 

 

 

(111)  26851 

(151)  28/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1522 

(732)  EOS Holding GmbH Steindamm 71 

 20099 Hamburg, DE 

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

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

 
 

(540)  EOS.For a debt-free world 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softver nga fusha e realizimit  (inkasimit ) të pagesave të borgjeve   

35   Këshillime profesionale afariste për kompani, institucione dhe persona fizik në fushën 

e sigurimit të rriskut dhe mbrojtjes nga mospagesat e arkëtimeve të pritshme, vlerësimi/ 

analiza e portfolit të arkëtimeve të pritshme, marketingu i të dhënave nga fusha e 

administrimit të arkëtimeve të pritshme; asnjëra nga sherbimet e përmendura nuk është 

dedikuar për fushën e prodhimeve të shpejta, punimit të modeleve dhe kallupeve, duke 

përfshirë sinterimin me laser dhe konstruksionin e pjesëve shtresë pas shtrese duke 

shfrytëzuar një burim alternativ të ngrohjes dhe të energjisë në materiale të cilat mund të 

forcohen   

36   Këshillime financiare për persona  juridik, institucione dhe persona fizik në fushën e 

sigurimit të riskut dhe mbrojtjes nga mospagesa e arkëtimeve të pritshme; pagesa e 

borgjeve të arritura (sherbime të agjencive për realizimin e pagesave të borgjeve) brenda 

vendit dhe ndërkombëtare; ndërmjetësimi dhe sherbime konsulente në sigurimin, ofrimi i 

informatave financiare, faktoringun, administrimin e borgjlijve (sherbime financiare), 

këshillime nga lëmia e mbledhjes së borgjeve; asnjëra nga sherbimete e permendura nuk 

është dedikuar për fushën e prodhimeve të shpejta, punimit të modeleve dhe kallupeve, 

duke përfshirë sinterimin me laser dhe konstruksionin e pjesëve shtresë pas shtrese duke 

shfrytëzuar një burim alternativ të ngrohjes dhe të energjisë në materiale të cilat mund të 

forcohen   

42   Sherbime të procesimit elektronik  të të dhënave, posaçërisht projektimi dhe zhvillimi i 

hardverit kompjuterik dhe softverit kompjuterik;  asnjëra nga sherbimete e permendura nuk 

është dedikuar për fushën e prodhimeve të shpejta, punimit të modeleve dhe kallupeve, 

duke përfshirë sinterimin me laser dhe konstruksionin e pjesëve shtresë pas shtrese duke 

shfrytëzuar një burim alternativ të ngrohjes dhe të energjisë në materiale të cilat mund të 

forcohen   

45   Licencimi i softverit për realizimin (inkasimin) e pagesave  borgjeve   
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(111)  26948 

(151)  09/11/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1523 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza  

New Brunswick, New Jersey, US 

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

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

 
 

(540)  YISPIRIANT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  26642 

(151)  06/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1524 

(591)  E gjelbër 

(732)   DRUŠTVO ZA TRGOVINU I 

USLUGE YUNIRISK DOO, BEOGRAD 

Simina 18, 11000 Beograd, RS 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 40   Incenerimi i mbeturinave dhe plehrave; riciklimin kimik i produkteve të 

mbeturinave; trajtimi kimik i produkteve të mbeturinave; shkatërrimi i mbeturinave; 

shërbime për trajtimin e mbetjeve të rrezikshme; përpunimi i vajit të mbeturinave; Ofrimi i 

informacioneve në lidhje me riciklimin e mbeturinave; pastrimi i ujërave nga ndotjet 

industriale; riciklimin dhe trajtimi  i mbeturinave; riciklimi  i mbeturinave; riciklimi i 

materialeve të mbeturinave; riciklimi i mbeturinave dhe hedhurinave; riciklimin e 

mbeturinave dhe plehrave; riciklimi  i produkteve të mbeturinave; klasifikimi, transformimi 

i mbeturinave dhe materialit të riciklueshëm; klasifikimi i mbeturinave dhe materialit të 

riciklueshëm; trajtimi i mbeturinave kimike; trajtimi i mbeturinave të rrezikshme; trajtimi i 

mbeturinave toksike; trajtimi i mbeturinave; trajtimi i ujërave me mbeturina nga proceset 

industriale; trajtimi i ujërave me mbeturina nga operacionet gjeneruese; shkatërrimi i 

mbeturinave dhe plehrave; përpunimi i mbeturinave; shërbime për riciklimin e 

mbeturinave; trajtimi kimik i gazrave nga shkarkimi i djegjeve të karburanteve fosile   

41   Shërbime edukative, trainim, përgatitje dhe zhvillim i seminareve në lidhje me 

trajtimin dhe deponimin e mbeturinave   

42   Monitorimi i mjedisit për qëllime të trajtimit të mbeturinave; hulumtime në lidhje me 

analizën e mbeturinave; monitorimi mjedisor i hapsirave për depozitimin e mbeturinave; 

shërbime teknike të hulumtimit; hulumtime shkencore dhe analiza; hulumtime shkencor 
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dhe zhvillime; hulumtime në lidhje me mbrojtjen e mjedisit; shërbime këshilluese në lidhje 

me efiqencen e energjisë; hulumtim në fushën e energjisë   

 

 

 

(111)  26760 

(151)  20/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1525 

(732)   Pfizer Inc. 235 East 42nd Street, New 

York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  BREAKTHROUGHS THAT 

CHANGE PATIENTS’ LIVES 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

44   Shërbime të informacionit mjekësor, përkatësisht ofrimin e informacionit mbi temat e 

ndërgjegjësimit shëndetësor dhe shëndetit dhe çështjeve shëndetësore për mjekët, 

profesionistët e kujdesit shëndetësor dhe pacientët   

 

 

 

(111)  27349 

(151)  17/03/2021 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1526 

(300)  10599/2019  12/08/2019  CH 

(732)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  PHESGO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim në onkologji   

 

 

 

(111)  26659 

(151)  08/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1527 

(732)  Matalan Limited Matalan Head Office, 

Perimeter Road, Knowsley Industrial Park, 

Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

(540)  CANDY  COUTURE 
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Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(511) 25    Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  26660 

(151)  08/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1528 

(732)  Matalan Limited Matalan Head Office, 

Perimeter Road, Knowsley Industrial Park, 

Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  FALMER HERITAGE 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  26661 

(151)  08/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1529 

(732)  Matalan Limited Matalan Head Office, 

Perimeter Road, Knowsley Industrial Park, 

Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  FIORE 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  26662 

(151)  08/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1530 

(732)  Matalan Limited Matalan Head Office, 

Perimeter Road, Knowsley Industrial Park, 

Liverpool, L33 7SZ, UK 

(540)  EASY 
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(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  26663 

(151)  08/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1531 

(732)  Matalan Limited Matalan Head Office, 

Perimeter Road, Knowsley Industrial Park, 

Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  LINCOLN 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  26653 

(151)  06/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1532 

(732)  Matalan Limited Matalan Head Office, 

Perimeter Road, Knowsley Industrial Park, 

Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  MORLEY 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  26652 

(151)  06/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1533 

(732)  Matalan Limited Matalan Head Office, 

Perimeter Road, Knowsley Industrial Park, 

(540)  PAPAYA 
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Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  26666 

(151)  08/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1534 

(732)  Matalan Limited Matalan Head Office, 

Perimeter Road, Knowsley Industrial Park, 

Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  SOON 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  26665 

(151)  08/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1535 

(732)  Matalan Limited Matalan Head Office, 

Perimeter Road, Knowsley Industrial Park, 

Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  TAYLOR & WRIGHT 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  26664 

(151)  08/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1536 

(732)  Matalan Limited Matalan Head Office, 

(540)  SOLEFLEX 
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Perimeter Road, Knowsley Industrial Park, 

Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  26646 

(151)  06/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1537 

(732)  Matalan Limited Matalan Head Office, 

Perimeter Road, Knowsley Industrial Park, 

Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  US ATHLETIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Çanta prej lëkure; çanta të bëra prej lëkure imituese; çanta sportive të bëra prej 

lëkure; çanta sportive të bëra prej lëkure imituese; mbathje dhe çanta udhëtimi; valixhe 

udhëtimit; valixhe; bagazhe; valixhe [suitcases]; valixhe e madhe [portmanteaux]; çanta të 

vogla udhëtimi [valises]; çanta; çanta dore; çanta krahu; çanta tualeti; çanta transportuese; 

çanta të madhe shpine [rucksacks]; çanta shpine [backpacks]; çanta të vogla beli [bum 

bags]; çanta sportive; çanta rastësore [casual bags]; çanta krahu me varëse diagonale 

[satchels]; çanta bukurie [beauty cases]; kuletat; portofol [purses]; çadra; parasols; bastun 

[walking sticks]; bastun me fund të mprehët [shooting sticks]; pjesë dhe pajisje për të gjitha 

mallrat e sipërpërmendura   

25   Veshje, këpucë, kapele   

 

 

 

(111)  26648 

(151)  06/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1538 

(591)  E bardhë dhe gri (hiri) 

(732)  Matalan Limited Matalan Head Office, 

Perimeter Road, Knowsley Industrial Park, 

Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

(540)   
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(511) 18   Çanta prej lëkure; çanta të bëra prej lëkure imituese; çanta sportive të bëra prej 

lëkure; çanta sportive të bëra prej lëkure imituese; mbathje dhe çanta udhëtimi; valixhe 

udhëtimit; valixhe; bagazhe; valixhe [suitcases]; valixhe e madhe [portmanteaux]; çanta të 

vogla udhëtimi [valises]; çanta; çanta dore; çanta krahu; çanta tualeti; çanta transportuese; 

çanta të madhe shpine [rucksacks]; çanta shpine [backpacks]; çanta të vogla beli [bum 

bags]; çanta sportive; çanta rastësore [casual bags]; çanta krahu me varëse diagonale 

[satchels]; çanta bukurie [beauty cases]; kuletat; portofol [purses]; çadra; parasols; bastun 

[walking sticks]; bastun me fund të mprehët [shooting sticks]; pjesë dhe pajisje për të gjitha 

mallrat e sipërpërmendura   

25   Veshje, këpucë, kapele, artikuj të veshjeve të jashtme [outerwear]; të brendshme; 

sportive; veshjet e maternitetit; veshje rastësore [casual]; pallto; xhaketa; xhemper 

[jumpers]; xhemper i hapur me ose pa pulla [cardigans]; duksa [sweatshirts]; artikuj të 

veshjeve të thurura; maica [t-shirts]; bluze e thurur [sweaters]; këmisha; pantollona; xhinse; 

dollakë [leggings]; Pantallona të shkurtra; funde; fustane; veshje sportive; kapele sportive; 

mbathje sportive; këpucë sportive; veshje gjimnastike; rroba plazhi; këpucë plazhi; bekine; 

rroba banjo; kostume banje dhe mbathje banje; çizme, këpucë dhe pantofla; kapele; kaçketa 

[caps]; mbulesa zakonisht tekstili për vesh [earmuffs]; kapela për mbrojtje nga dielli [sun 

visors]; shalle [stoles]; doreza; shalle të trasha dhe të mëdha dhe shalle [scarves and 

shawls]; lidhëse për kokë; geta të holla [hosiery]; geta [stockings]; geta më të trasha 

[tights]; lidhjet; kollare në formë shalli [ties]; kollare; rripa [veshje]   

28   Lodra dhe artikuj për të luajtur; pajisje dhe produkte sportive; topa për sporte; raketa 

dhe shkopa për lojëra; raketa dhe shkopa [artikuj sportivë]; aparate për t’u përdorur në 

ushtrime fizike dhe në stërvitje me peshë; dërrasat me rrota [skateboards]; mjete trajnimi; 

dyshekë stërvitje; peshat për ngritje/ushtrime [bar bells]; peshë-ngritje [dumb-bells]; doreza 

bejsbolli; doreza për shkopinj të ndryshëm sportive [batting gloves]; doreza boksi; doreza 

golfi; çanta golfi; klubet e golfit; shkopinj hokeji; shkopinj kriketi; mbrojtëse të gjurit; 

mbrojtje për pjesën e poshtme të këmbëve [shin guard]; aparatet për ndërtimin dhe 

ushtrimin e trupit; thasë boksi; rripat për ngritje të peshës; patina; blloqe për joga; shirita 

për joga; topa palestre për yoga; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

 

 

 

(111)  26650 

(151)  06/10/2020 

(181)  29/11/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1539 

(732)  Matalan Limited Matalan Head Office, 

Perimeter Road, Knowsley Industrial Park, 

Liverpool, L33 7SZ, UK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  MATALAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapele   
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35    Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me 

pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me 

shitjen e bojërave, bojërave për parket [varnishes], llaqeve, mbrojtësit kundër ndryshkut 

dhe kundër prishjes së drurit, ngjyruesve, fiksuesve [mordants], rrëshirave natyrore të 

papërpunuara, metaleve në forme alumini dhe formë pluhuri për piktorë, artistë, dekorime 

dhe printerë, trashës dhe hollues për bojëra dhe llake, veshje dekorative, ruajtës për pllaka, 

ngjyra që kanë veti fleksibile, ngjyra qeramike; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë 

elektronike ose online të lidhura me shitjen e sapunëve, parfumerive, vajrave esenciale, 

kozmetikës, losioneve të flokëve, pastat e dhëmbëve, preparatet e tualetit, preparatet për 

kujdesin e lëkurës, kokës dhe trupit, hidratues, përgatitje për tonifikimin e trupit, parfum, 

kolonjë, pluhur tallmi, gjel, shkume, vajra dhe kripëra për banjë dhe dush, sapunët e 

tualetit, vaji për masazh, deodorantët e trupit, kozmetika, kremrat , qumësht [krem], 

losione, xhel dhe pluhur për fytyrën, trupin dhe duart, preparatet për kujdesin ndaj diellit, 

preparatet për grim [make-up], pas rrojës, kremrat dhe shkumat e rrojës; Shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe 

shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e përgatitjeve për flokët, 

shampon, llaqet e flokëve, preparatet për ngjyrosjen dhe heqjen e ngjyrës së flokëve, anti-

djersiteshit, deodorantët për përdorim personal, preparatet e aroma-terapisë, kremrat dhe 

losionet, preparatet parfumosëse për atmosferën, lule të thara [potpourri], vajrat esenciale, 

parfumet spërkatëse të dhomës, vajra difuzes kallami, preparatet për parfumimin ose 

aromatizimin e ajrit, spërkatës për materiale, vajrat aromatikë, vajrat freskuese për parfumet 

dhe aromat, qeska me aromë; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me 

pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose 

online të lidhura me shitjen e vajrave me aromë, vajra me aromë për qirinj aromatikë, 

spërkatës aromatik për dhome, aromatizues të dhomave, aromat e dhomës në forma e 

figurave nga dylli, temjan, kone temjani, qeska temjani, spërkatës temjani, shkopinj 

temjani, preparat, produkte dhe substanca që lëshojnë një parfum ose aromë për maskimin e 

aromave, jastëkë aroma-terapi që përmbajnë lule të thara [potpourri] në mbajtëse pëlhure; 

Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për 

porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e 

qirinjve, qirinjve të aromatizuar [scented and fragranced candles], qirinjve për aroma-

terapi, qirinjve të dyllit dhe qirinjve të gjelit, fitil, dyll, xhel për bërjen e qirinjve, dhjame, 

kone [tapers], pjesë dylli me ngjyra, qirinjtë çaji [tealights], qirinjtë për ndriçim të natës, 

qirinjtë në enë qelqi, vajrat e llambave dhe vajrat e karburantit, qirinjtë në enë qeramike dhe 

metalike; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me 

pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me 

shitjen e materialeve për ndërtim metalik, ndërtesa të transportueshme prej metali, kabllo jo 

elektrike dhe tela prej metali të zakonshëm, hekurishte, artikuj të vegjël të pajisjeve 

metalike, gypa dhe tuba prej metali, xeheror, metale të pangopura dhe pjesërisht të 

farkëtuara, vendosje dhe shtresa, kryesisht prej metali, materiale ndërtimi, kryesisht prej 

metali, nyje prej metali për gypa, gypa dhe gypa uji prej metali, gypa fleksibël, kryesisht 

prej metali, valvule prej metali, pajisje prej metali për mobile dhe instalime sanitare; 

Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për 

porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e 

mjeteve dhe pajisjeve të dorës, mjeteve dhe aparateve të përdorura me dorë, garuzhde, 
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pirunët dhe lugat, gërshërët, pincat, çekiçët, turiel dore [hand drills], vegla dore, brisk rroje, 

këllëf rroje, brisqe, rroje elektrike, sharre, mbajtëset e sharrave, sharrat, kaçavidat; 

Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për 

porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e 

aparateve optike, xhama për syze [spectacle], syze dielli, këllëf syzash, korniza për syze 

[spectacle frames], syze per pamje, syze për lexim, syze, këllëf, litarë dhe zinxhirë për syze, 

syze dielli, syze për lexim dhe syze; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve 

me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike 

ose online të lidhura me shitjen e aparateve për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, 

ftohje, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, aparate kondicionimi, kazan 

elektrik, sobë me gaz dhe elektrik; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me 

pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose 

online të lidhura me shitjen e rrobave të banjës, mobile për banje, pajisje për banje, aparate 

sanitare, dushe, kabinat e dushit, kokat e dushit, lidhjet e dushit, tubet fleksibile për dushe, 

gryke llaki dhe aeratorë me ujë që janë pjesë e instalimeve sanitare, lavamanët, lavatriçe, 

vaskat e banjës, lavamanët e banjës, tualetet, taset e tualetit, ulëset e tualetit; Shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me 

postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e lavamanëve të 

kuzhinës, gatimit; aparate gatimi, pjekje, ngrohje, shkrirje dhe ngrohje, instalime dhe 

pajisje, furra, vitore, sobat, sobat e gatimit [cooking ranges], aspiratorët, sobat e ngrohjes 

me dru, stufat e karburantit të ngurta, furrat, kaldaja, tosterët, furrat e pjekjes, aparatet për 

përdorim në tymosjen dhe ruajtjen e produkteve ushqimore, aparateve për tostim ose pjekje 

të gjërave ushqimore; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, 

shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të 

lidhura me shitjen e aparateve për ventilim, enë frigoriferike, dollapë frigoriferik, shina 

peshqirësh, aparate dhe instrumente për kontrollin dhe trajtimin e furnizimit me ujë, 

kursyes uji, produkte ndriçimi, llamba, llamba elektrike, globe llambash, mbulesa llambash, 

mbajtëse të mbulesave të llambave;  Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve 

me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike 

ose online të lidhura me shitjen e produkteve të ngrohjes, ngrohje uji, batanije, elektrike, jo 

për qëllime mjekësore, aparate ngrohjeje elektrike, kaldaja për ngrohje, elementë ngrohjeje, 

kapakë radiatori, ngrohje ventilatori [fan heaters], pllaka të nxehta, aparate ngrohjeje, 

instalime ngrohjeje, aparate prej ajri të nxehtë, instalime ujësjellësi, çezma, njësi çezme, 

instalime të derdhjes së ujit [water flushing], filtra për ujë të pijshëm, valvula të operuara 

me dorë dhe valvula mikser për furnizimin me ujë sanitar, instalimet për ngrohje uji, 

rezervuarët e ujit; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, 

shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të 

lidhura me shitjen e stolive të çmuara, gurëve të çmuar, gurë gjysëm të çmuar, stolive të 

kostumeve, stoli imitim, stoli, ora dhe mansheta në metale të çmuara ose të veshura me to, 

instrumente horologjike dhe kronometrike, orë dore, rripa për orë dore, pulla mansheti, orë, 

orë udhëtimesh, orë dixhitale, unaze për çelesa prej metali të çmuar, pulla, varëse, 

distinktivët, kunjat dhe kunjat e kollareve [pins and tie pins], xhingla, kuti stolish; 

Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për  

porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e 

çantave prej lëkure; çantave të bëra prej lëkure imituese; çantave sportive të bëra prej 

lëkure; çantave sportive të bëra prej lëkure imituese; mbathje dhe çanta udhëtimi; valixhe 
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udhëtimit; valixhe; bagazhe; valixhe [suitcases]; valixhe e madhe [portmanteaux]; çanta të 

vogla udhëtimi [valises]; çanta; çanta dore; çanta krahu; çanta tualeti; çanta transportuese; 

çanta të madhe shpine [rucksacks]; çanta shpine [backpacks]; çanta të vogla beli [bum 

bags]; çanta sportive; çanta rastësore [casual bags]; çanta krahu me varëse diagonale 

[satchels]; çanta bukurie [beauty cases]; kuletat; portofol [purses]; çadra; parasols; bastun 

[walking sticks]; bastun me fund të mprehët [shooting sticks]; Shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe 

shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e materialeve të ndërtimit 

jo metalike, tuba jo metalikë të ngurtë për ndërtim, pllaka jo prej metali, pllaka qeramike, 

pllaka porcelani, dysheme pllaka, pllaka muri, pllaka dekorative, pllaka tarracë, pllaka me 

xham, dysheme me parket, guri, gur të sheshtë  dhe mermer, gur artificial dhe natyror, i 

punuar dhe i pa punuar, guri i sheshtë, mermer dhe qelqi, i punuar dhe i pa përpunuar, 

mastikë dhe mbushje e hollë; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me 

pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose 

online të lidhura me shitjen e mobiljeve, pasqyreve, kornizave fotografish, mbajëset dhe 

ornamentet nga druri, tapa, kallami, kallamit, xunkthi, briri, kocka, fildishi, kockës së 

balenës, guaskës, qelibarit, nënës së perlave, argjilës së bardhe ose plastike, mobile 

kopështi, jastëkë dhe jastekë dekorativ [cushions], jastekë i gjatë [bolsters], mobile kuzhine, 

mobile për banjo, pajisje kuzhine në natyrën e mobiljeve, pajisje për banjo në natyrën e 

mobiljeve; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me 

pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me 

shitjen e dollapëve dhe mobileve të banjës, sipërfaqeve të punës në natyrën e mobileve, 

tavolinat e punës në kuzhina, tavolinat e qosheve, bare të mëngjesit, bare, rafte, dollape, 

raftet lundruese, sipërfaqet prej druri, shtresat e sipërme të tavolinave, tavolinat [desks and 

tables], tavolinat e kafes, tavolinat e dhomës së fjetjes [dressing tables], stole për këmbë 

[footstools], statuja prej druri, shtresat anësore, stole [stools], pasarelat, kllupa [benches], 

ekspozitat, saksia e larta për lule, karriget, raftet e mobileve, pasqyrat e rrojës, mobilet për 

rrojë; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë 

për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e 

mobiljeve të dhomës së gjumit, dyshekëve, thesë për gjumë [sleeping bags]; mbulesa për 

shtrat [bedding]; mbajtëse/rrota shtrati, jo prej metali; shtretër; kllupa [benches]; kosha; 

kuti; lidhëse metalike për shtretër [brackets]; shporta për bukë; kapëse kabllosh; 

mbajtëse/rrota [casters]; karrige; komodinë mbathjesh; komodinat; enë plastike, kontejnerë; 

dollapët; grepa për perde, shinat e perdeve, unazat e perdeve, shufrat e perdeve, roletat e 

perdeve, dekor për lidhjet e perdeve [curtain tiebacks], perdet; karrige plazhi/ballkoni [deck 

chairs], tavolina, divane, pajisje për dyer; mobilje për dyer; raftet për revista; korniza 

fotografish; pasqyre; divan; stola; tavolina; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë 

elektronike ose online të lidhura me shitjen e enëve shtëpiake ose kuzhinës dhe 

kontejnerëve, pjata, gota, tasa, enët, krehrat dhe sfungjerët, furça, zbukurime të bëra nga 

qeramika, qeramikë për qëllime shtëpiake, statuja, figurina, pllaka dhe vepra arti të bëra 

nga qeramika, qelqi, porcelani ose enë prej balte, qelqi të papërpunuar dhe gjysëm të 

punuar; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me 

pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me 

shitjen e sendeve, enëve gatimi dhe kontejnerëve, shportat e rrobave, mbajtëset e qirinjve, 

ndezësit e temjanit, enët e temjanit, kontejnerët shtëpiak, enët prej qelqi, porcelani dhe enë 
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prej balte, kuti për mbajtjen e qirinjve, ibrikut ose enëve prej metali ose qeramike, jo 

metalike enë për dylli, shkrirëse dylli qeramike, kavanoza qelqi, kallëpe qirinjsh jo 

metalikë, kavanoza dhe kontejnerë për mbajtjen e qirinjve, gota të lehta çaji, shandanë, 

kontejnerë për lule të thara, unaza qirinjsh jo metalike, darë për heqjen e pjesës së djegur 

[snuffers], tas, enë të vogla shtëpiake dhe kontejnerë, vazo, kavanoza qelqi për mbajtjen e 

qirinjve, mbrojtëse xhami për qirinj, gota që përmbajnë qirinj, shpërndarës kallamishte, 

koshat e mbeturinave; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, 

shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të 

lidhura me shitjen e tekstileve, mbulesave të krevateve dhe tavolinave, tepihët e udhëtarëve, 

jorgan [duvets], mbulesat për jastëkët, jastëkët ose çadrat, pëlhurat, tapiceri pëlhure, perde, 

tekstile dekorative, varëse muri prej tekstili, tepihë, qilima, dyshekë dhe shtrojë, tepih 

banje, linoleumi dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë ekzistuese, perdet e 

mureve, tapetin, peshqirët; Shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, 

shërbime me pakicë për porositë me postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të 

lidhura me shitjen e veshjeve, këpucëve, kapeleve, artikuj të veshjeve të jashtme 

[outerwear], të brendshme sportive, veshjet e maternitetit, veshjet e natës, veshje rastësore 

[casual], pallto, xhaketa, xhaketë sportive, xhemper [jumpers], xhemper i hapur me ose pa 

pulla [cardigans], duksa [sweatshirts], artikuj të veshjeve të thurura, maica [t-shirts], bluze e 

thurur [sweaters], këmisha, pantollona, xhinse, dollakë [leggings], Pantallona të shkurtra, 

funde, fustane, komplete, seter; veshje sportive, kapele sportive, mbathje sportive, këpucë 

sportive, veshje gjimnastike, rroba plazhi, këpucë plazhi, bekine, rroba banjo, kostume 

banje dhe mbathje banje, sytjena, brekë, çizme, këpucë dhe pantofla, kapele, kaçketa 

[caps], mbulesa zakonisht tekstili për vesh [earmuffs], kapela për mbrojtje nga dielli [sun 

visors], shalle [stoles], doreza; shalle të trasha dhe të mëdha dhe shalle [scarves and 

shawls], lidhëse për kokë, geta të holla [hosiery], geta [stockings], geta më të trasha 

[tights], lidhjet, kollare në formë shalli [ties], kollare, rripa [veshje]; Shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me postë dhe 

shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e distinktivëve [badge] për 

veshje; distinktivët [badge] dekorativ të risive, distinktivët [badge] e materialeve tekstile, 

distinktivët [badge] e qëndisura, kapëse rripash, karficat dhe kopsat, qëndisje, butona, 

mbrojtëse gishti për qepje, zbukurime të kapelave, arna, shirita dhe bishtalec, zbukurime 

për flokët, mbajtëse flokësh, shirita flokësh, llastik për të lidhur flokët, kapëse flokësh, 

harqe flokësh, kunjat e flokëve, rrokjet e flokëve, gërvishtjet dhe rrëshqitjet e flokëve, 

shiritat e flokëve, rozetat, zbukurimet e këpucëve, rrobat e veshjeve dhe këpucëve, lidhëset 

e këpucëve, litarët, numrat ose letrat për shënjimin e artikujve të tekstilit; Shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të dyqaneve me pakicë, shërbime me pakicë për porositë me 

postë dhe shërbime me pakicë elektronike ose online të lidhura me shitjen e lodrave dhe 

artikujve për të luajtur; pajisje dhe produkte sportive; topa për sporte; raketa dhe shkopa për 

lojëra; raketa dhe shkopa [artikuj sportivë]; aparate për t’u përdorur në ushtrime fizike dhe 

në stërvitje me peshë; dërrasat me rrota [skateboards]; mjete trajnimi; dyshekë stërvitje; 

peshat për ngritje/ushtrime [bar bells]; peshë-ngritje [dumb-bells]; doreza bejsbolli; doreza 

për shkopinj të ndryshëm sportive [batting gloves]; doreza boksi; doreza golfi; çanta golfi; 

klubet e golfit; shkopinj hokeji; shkopinj kriketi; mbrojtëse të gjurit; mbrojtje për pjesën e 

poshtme të këmbëve [shin guard]; aparatet për ndërtimin dhe ushtrimin e trupit; thasë 

boksi; rripat për ngritje të peshës; patina; blloqe për joga; shirita për joga; topa palestre për 

yoga; Shërbimet e reklamimit; marketing dhe shërbime promovuese; organizimi, 
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funksionimi dhe mbikëqyrja e shitjeve dhe skemat promovuese të nxitjes dhe skemat e 

besnikërisë së klientit; shërbime informacioni, këshillimi dhe konsulence të gjitha në lidhje 

me shërbimet e sipërpërmendura 
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(511) 3   Sapunë, gjërat për përkujdesje personale/tualetet [toiletries], kozmetikë, produkte 

për kujdesin e flokëve; produkte për kujdesin e lëkurës; losione për banjë, deodorantë, 

pastrues, hidratues, parfumeri, detergjent, xhel për përdorim në flokë, përgatitje tualeti pa 

medikamente; pastë për pastrim të dhëmbëve [dentifrics], shamponat, preparate për 

kujdesin e thonjve, antiperspirantë, preparate depiluese, sapunë rroje, përgatitje kozmetike 

për rrezitje të lëkurës; kolonjë [eau de cologne], sapunë dezinfektues, sapunë deodorant, 

heqës të njollave, parfum më i lehtë se kolonja [toilet waters]; preparate për rruajtje, 

preparate për dredhjen e flokëve, preparate për vendosjen e flokëve; preparate pastrimi; 

preparate dushi; losione para dhe pas rroje; kremra, preparate për larje dhe banjë, pluhur 

trupi, artikuj tualeti; produkte për kujdesin e trupit, produkte të kujdesit për bukurinë; 

artikuj për ngjyrosje, ngjyra të ndryshme dhe losione, të gjitha për flokët dhe mjekrën, 

përgatitjet për zbardhjen e flokëve; përgatitje për kujdesin e trupit, dërrasat zmerile [emery 

boards], letër zmerile [emery letter], leckë zmerile të gjitha për kujdesin e thonjve; solucion 

i ngjyrave/ngjyra [dyestuffs]; sapun antiperspirant; kripërat e banjës, jo për qëllime 

mjekësore; krem për pastrim/lyerje të çizmeve [boot cream]; shkëlqyes për çizme [boot 

polish]; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; artikuj kozmetike; vajra esenciale kozmetike; 

grimi për sy; kozmetikë për vetullat; lapsa për vetullat; ngjyrues flokësh; ngjyra flokësh, 

losione për flokët; losione për qëllime kozmetike; grimi [makeup]; pluhur grimi; preparate 

për grimin; preparate për heqjen grimit; maska bukurie; sapun mjeksor [medicated soap]; 

llak per thonjë; llak thonjsh; vajra për qëllime kozmetike; vajra për parfume dhe aroma; 

parfume; preparate për rruajtje; sapun rroje; krem këpucësh; shkëlqyes për këpucë [shoe 

polish]; dyll këpucësh; preparatet për nxierje të trupit; pluhur talkum [talcum powder]; 

indet e mbarsura me losione kozmetike; gjërat për përkujdesje personale/tualetet 

[toiletries]; llak thonjsh; preparate për heqjen e llakut të thonjve   

4   Pjesë e qirinjve [candle assemblies]; qirinj; qirinj të pemës së Krishtlindjes; qirinj për 

përdorim si dritë nate; qirinj për përdorim në dekorimin e ëmbëlsirave; qirinj të 

parfumosur; qirinj aromatikë të myshkut [musk]; qirinj aromatikë; fijet për qirinj; çakmakë, 
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karburant, karburant gazi, gaz për ndriçim   

6   Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre; hekurishte; sende të vogla të metaleve; safat 

[safes]; leter alumini; kuti sigurie prej metali të zakonshëm; tufa prej metali të zakonshëm; 

arkat prej metali; kapëse prej metali për kabllo dhe tuba; kambanat e dyerve jo elektrike; 

mbyllëset e dyerve jo elektrike; pajisje dyer prej metali; kornizat e derës prej metali; doreza 

për dyer prej metali; trokitësit e dyerve; hapës jo elektrike për dyer; ndalesa për dyer prej 

metali; dyert prej metali; pajisje prej metali për shtretër; pajisje prej metali për mobilje; 

pajisje prej metali për dritare; pajisje metalike; grepa; çelësa; unaza prej metali të 

zakonshëm për çelësat; kuti parash prej metali; kuti; varaku [foil]; kuti prej metali; kuti për 

mjete prej metali [tool chests]; mbajtës mjetesh prej metali; tela jo elektrike dhe kabllo 

metali; pjesë, pajisje dhe përbërës për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

14   Ora dhe orë dore; orë sportive, instrumente horologjike dhe kronometrike; rripa për orë 

dore; trofe, prej metali të çmuar ose të veshur me to; stoli dhe stoli imituese; instrumente 

për matjen e kohës; orë alarmi; shënja prej metali të çmuar; kuti; kuti prej metali të çmuar; 

rrathë; mbajtese/kuti për orën dhe bërjen e orës [cases for clock and watch-making]; kuti 

për orë dore; zinxhirë prej metali të çmuar; kuti ore; mbajtesit e orës; ari imitues; kuti per 

stoli prej metali të çmuar; unaza për çelesa [key rings]; unaza bizhuteri; stoli për kollare [tie 

clips], kunjat lidhëse [tie pins]; rripat e orës së dorës; orë dore [wrist watches]; zbukurime 

të metaleve të çmuara; stoli e vogël/xhingla [trinkets]; fobat kyç të bëra prej lëkure që 

përmbajnë unaza të çelësave; kuti stolish; kuti stolish të vogla [tinkets box]; pjesë, pajisje 

dhe përbërës për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

18   Çanta, bagazhe, çanta për udhëtim dhe valixhe; kuletat dhe portofolët [purses]; çadra, 

parasols, bastun [walking sticks]; mbathje, çanta për biçikleta [pannier bag], çanta 

udhëtimi, çanta më e madhe krahu me varëse diagonale [haversacks], çanta shpine 

[backpacks]; kofer i vogël zakonisht përdoret për mbajtje të dokumentave [briefcase]; çanta 

të madha shpine [rucksacks]; çanta për blerje, mbajtëse [holdalls]; rripa, mbajtëse çelësash; 

çanta shkolle dhe çanta krahu të shkollës me varëse diagonale; çanta plazhi; çanta sportive; 

pjesë, pajisje dhe përbërës për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

20   Mobilje; jastëk i gjatë [bolsters], jastëkë; jastekë dekorativ [cushions], dyshekë, thesë 

për gjumë [sleeping bags]; mbulesa për shtrat [bedding]; mbajtëse/rrota shtrati, jo prej 

metali; shtretër; kllupa [benches]; kosha; kuti; lidhëse metalike për shtretër [brackets]; 

shporta për bukë; kapëse kabllosh; mbajtëse/rrota [casters]; karrige; komodinë mbathjesh; 

komodinat; enë plastike, kontejnerë; dollapët; grepa për perde, shinat e perdeve, unazat e 

perdeve, shufrat e perdeve, roletat e perdeve, dekor për lidhjet e perdeve [curtain tiebacks], 

perdet; karrige plazhi/ballkoni [deck chairs], tavolina, divane, pajisje për dyer; mobilje për 

dyer; karrige të lehta; shporta kashte [hampers (baskets)]; targa identiteti; raftet për revista; 

korniza fotografish; pasqyre; divan; stola; tavolina; mallrat që nuk përfshihen në klasat e 

tjera të drurit, tapës, kallamit, kallamit, xunkthit, bririt, kockave, fildishit, kockës së 

balenës, guaskës, qelibarit, nënës së perlave, argjila e bardhe dhe zëvendësuesve për të 

gjitha këto materiale ose prej plastike; thesë për gjumë [sleeping bags]; dekor për lidhjet e 

perdeve [curtain tiebacks], pjesë, pajisje dhe përbërës për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura   

21   Enë/pajisje të vogla shtëpiake dhe kontejnerë; enë/pajisje shtëpiake ose për kuzhina, 

artikuj dhe kontejnerë; ndarjet e sirtarëve të takëmëve [cutlery draëer inserts]; pjata, gota, 

tas dhe pjata; shporta për përdorim shtëpiak; tabaka për qëllime shtëpiake; vepra arti; 

mbajtëse qirinjsh; kanaçe për ujitje; kova akulli; skulptura dhe statuja; riprodhimi i 
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skulpturave; qelqi; porcelani; enë prej argjile; figurina; figura miniaturë; stolitë; vazo dhe 

urna; vazo lulesh; takëm; enë gatimi; tenxhere me presion; bakalle dhe enë për pije; pajisje 

jo elektrike, mullinj dhe mulli për çaj dhe kafe; krehje, sfungjerë; furçat; instrumente dhe 

materiale jo elektrike, të gjitha për pastrim; bakall per ngrohje të ujit [kettles], enë kafeje; 

filtra shtëpiakë dhe kuzhine, enë për letra filtri të gjitha për përdorim shtëpiak ose në 

kuzhinë; dërrasat e hekurosjes, shportë plehërash, shinat e peshqirëve, raftet e perimeve; 

artikuj për sende dhuratash dhe vepra arti, të gjitha të bëra prej porcelani, kine [china], 

kristal, enë prej balte, qelqi, porcelani ose terrakota; artikuj dekorativë të bërë nga qelqi, 

porcelani të zbukuruar, enë të punuara në Kinë [chinaware], enë prej balte ose porcelani; 

shporta bukë shtëpiake; filxhan i madhë, filxhan [tankards], të gjitha prej metali të çmuar  

ose të veshura me to; unaza qirinjsh prej metali të çmuar; shandanë prej metali të çmuar; 

enë kafeje jo elektrike, kontejnerë shtëpiakë të gjithë prej metali të çmuar; enë shtëpiake 

prej metali të çmuar; enë kuzhine prej metali të çmuar; saucers enë kuzhine prej metali të 

çmuar; enë prej metali të çmuar; pjesë, pajisje dhe përbërës për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura   

24   Artikuj tekstili, tekstile, tekstile per perde muri, materiale [linen] dhe materiale për 

mobilje [upholstery fabrics], materiale shtrati [bed linen], mbulesa shtarati, rroba/tekstile 

shtrati,  mbulesa dekorative shtrati, mbulesa shumë shtresore shtrati [quilt covers]; mbulesa 

duvet, kellef jasteku, mbulesa shumë shtresore [quilts], duvet, tekstile tjera për banjo [bath 

linen], peshqirë; mbulesë dhe tekstile të ndryshme për tavolina [table linen, covers, cloths, 

mats], peceta tavoline, peshqir kuzhine, peshqire çaji [tea towels]; perde, grila; mbulesa 

jasteku; facoleta; pjesë, pajisje dhe përbërës për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

28   Artikuj ënastikor dhe sportiv;lodra, lojëra, artikuj pwr tw luajtur, lodra të buta, artikuj 

risi [novelties];balona;dekorime per Krishtlindje;artikuj sportiv;lojëra elektronike;lojra 

kompjuterike;dekorime për pemët e Krishtlindjeve;figurina miniaturë, pemë artificiale të 

Krishtëlindjes dhe mbajtwset e pemës së Krishtlindjes;kartat për lojëra;pjesë, pajisje dhe 

përbërës për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

 

 

 

(111)  26839 

(151)  26/10/2020 

(181)  02/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1542 

(591)  E portokallët, e bardhë, e zezë 

(732)  Delta Group  Rr. UÇK, Pejë, KS 

(740)  Florin Lata  “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k.  rr. B, Hyrja C15/10, nr.3, 

Mati 1, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Kryerja e punëve komerciale, shpalljeve dhe reklamimit, promovimi i shitjeve, 

dhënia e këshillave dhe informatave tregtare për konsumatorët, Shërbime të shitjes me 

pakicë në supermarket dhe hipermarkete; shërbime të shitjes me pakicë dhe shërbime të 

shitjes me shumicë (dmth, ndërmjetësimin komercial në shitjen) në lidhje me ushqimin dhe 

pijet, pijet alkolike, mallrat shtëpiake, artikujt kimikë, duke përfshirë gjithashtu artikujt 

farmaceutikë, kozmetikë dhe produktet e pastrimit, artikujt e kopshtarisë, artikujt DIY (bëje 
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mirë bëje vetë), duke përfshirë veglat, orenditë dhe artikujt për zbukurim shtëpie, pajisjet 

elektronike duke përfshirë gjithashtu aparatet për qëllime shtëpiake, aparatet audio dhe 

video, aparatet fotografikë, aparatet e telekomunikacionit, kompjuterat; lodrat, artikujt 

sportivë, veshjet, kapelet dhe këpucët, automjetet përfshirë biçikletat, artikujt për shkrim 

dhe pjesët dhe pajisje për produktet jo-ushqimorë të sipërpërmendur; shërbimet e blerjeve 

në internet të supermarketeve dhe hipermarketeve; promovim shitjesh; publicitet; 

demostrim produktesh   

37   Shërbimet si  mbushja e karburantit, fryrja e gomave; mirëmbajtja, pastrimi, larja, 

lustrimi i automjeteve, asistence ne prishjet e automjeteve   

43    Shërbimet e kryera ose te ndërlidhura me operimin e restoranteve dhe objekteve ose 

hapësirave tjera qe kane te bëjnë me sigurimin e ushqimit dhe pijeve te përgatitura për 

konsum; përgatitja e ushqimeve për bartje jashtë lokalit; përgatitja e materialeve udhëzuese 

dhe kurseve për trajnimin e personave ne operimin e restorante dhe furnizim me ushqim; 

Shërbime hoteliere; shërbime të restoranteve, shërbime të motelit, ofrim të strehimit; 

shërbime hoteliere të resorëve; shërbime të strehimit të përkohshëm; shërbime rezervimi 

për shërbime të strehimit në hotele dhe për strehime tjera; informata për pushime dhe 

planifikime lidhur me strehimin; shërbime të banakut (hotelieri), shërbime të vendeve për 

kokteje; shërbime të kafiterive, shërbime të restorantit dhe bareve për ushqim të shpejtë; 

rezervime për restorante; shërbime të furnizimit të ushqimeve për ofrim të ushqimit dhe 

pijeve; ofrime të hapësirave për konferenca, takime, ngjarje, konventa dhe ekspozitave; 

shërbime të lajmërimit dhe ç ‘lajmërimit në hotele; ofrime të hapësirave për bankete dhe 

funksione sociale për raste të veçanta; shërbime të agjencive të udhëtimit për rezervimin e 

strehimit në hotele; shërbime të informatave elektronike lidhur me hotelet; shërbime të 

këshillimit dhe konsulentësh për mikpritje lidhur me këto që u përmendën më lartë 

 

   

 

 

 

(111)  26730 

(151)  14/10/2020 

(181)  02/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1544 

(526)  ARJETA GROUP 

(732)  Afrim Durmishi Skenderaj,Rr. Salë 

dhe Hamit Jashari, KS 

(740)  Florin Lata  “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k.  rr. B, Hyrja C15/10, nr.3, 

Mati 1, Prishtinë 

 
 

(540)  ARJETA GROUP 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime të shitjes me pakicë në supermarket dhe hipermarkete; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me shumicë (dmth, ndërmjetësimin komercial në 

shitjen) në lidhje me ushqimin dhe pijet, pijet alkolike, mallrat shtëpiake, artikujt kimikë, 

duke përfshirë gjithashtu artikujt farmaceutikë, kozmetikë dhe produktet e pastrimit, 

artikujt e kopshtarisë, artikujt DIY (bëje mirë bëje vetë), duke përfshirë veglat, orenditë dhe 

artikujt për zbukurim shtëpie, pajisjet elektronike duke përfshirë gjithashtu aparatet për 
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qëllime shtëpiake, aparatet audio dhe video, aparatet fotografikë, aparatet e 

telekomunikacionit, kompjuterat; lodrat, artikujt sportivë, veshjet, kapelet dhe këpucët, 

automjetet përfshirë biçikletat, artikujt për shkrim dhe pjesët dhe pajisje për produktet jo-

ushqimorë të sipërpërmendur; shërbimet e blerjeve në internet të supermarketeve dhe 

hipermarketeve; promovim shitjesh; publicitet; demostrim produktesh   

 

 

 

(111)  26731 

(151)  14/10/2020 

(181)  02/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1545 

(732)  Realme Chongqing Mobile 

Telecommunications Corp., Ltd. No. 178, 

Yulong Avenue, Yufengshan Town, Yubei 

District, Chongping, P.R., CN 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 9    kompjutera; llaptopa; programet kompjuterike [softuer i shkarkueshëm]; 

aplikacione të shkarkueshme për t'u përdorur me pajisje mobile; kartat e qarkut të integruar 

[kartat e zgjuara]; asistentë dixhitalë personalë [PDAs]; orat e menqura; syze te menqura; 

unazat e menqura; terminale interaktive të ekranit me prekje; stilolapsa të ekranit me 

prekje; skanuesit e gjurmëve të gishtërinjve; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; 

kompjuter qe mund te barten me vete; media optike e të dhënave; printera për përdorim me 

kompjuter; skanuesit [pajisjet e përpunimit të të dhënave]; softuer për njohjen e gjesteve; 

softuer per lojera te realitetit virtual; kronografi [aparate për regjistrimin e kohës]; aparate 

për të kontrolluar pa pagese; makina për llogaritjen dhe klasefikimin e parave; mekanizma 

per aparatet qe drejtohen me monedhe; makina diktuese; pajisje për njohjen e fytyrës; 

skanerë biometrikë; makina faksimile; makina peshimi; peshore trupore për përdorim 

shtëpiak; meter; drite sinjalizuese [dritat sinjalizuese ]; shenja neoni; trekëndëshat 

paralajmërues të prishjes së automjeteve; antenat; aparate interkomunikuese; busulle; 

modem; instrumente optike të komunikimit; gjurmues të aktivitetit qe mund te barten me 

vete; video telefonike; telefona celularë; telefona te menqur; telefona mobile; telefonat te 

menqur në formën e një ore; mbulesa për telefona celularë; kellef per telefona celulare; 

mbrojtës i ekranit për pajisjet mobile; shiritat e telefonit celular; mbajtës të telefonit celular; 

aparate telekomunikuese në formën e stolive; shkopinj selfie për t’u përdorur me telefonat 

inteligjentë; telefona te menqur të montuar me dore; tastierë për telefonat mobil; dollapë 

për altoparlantë; DVD players; instrumente portative të mediave; kufje; kufje te fiksuara ne 

telefon; kufje për telefona celularë; kufje pa tel për telefonat inteligjentë; makine mësimi; 

makinë elektronike mësimore; pajisje elektronike me libra me ze; kamerat; kufje të realitetit 

virtual; kufje për lojëra të realitetit virtual; robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; monitorët e 

ekranit qe muns të barten me vete; kamerat; aparate zmadhimi [fotografi]; aparatet e 

projeksionit të transparencës; aparate për matjen e shpejtësisë [fotografi]; shkopinj selfie 

[monopodë të mbajtur me dorë]; lente selfie; aparate dhe instrumente anketimi; instrument 

mates; aparate dhe instrumente optike; teleskope; materiale për rrjetin e energjisë elektrike 
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[telat, kabllot]; telat e telefonit; kabell per USB; gjysmëpërçues; material rezistente; qarqet 

e shtypura; cip elektronik; spirale elektromagnetike; aparate gjysmëpërçuese; lidhes; 

elektrik; adaptorë të rrymës; furnizime të tensionit te ulte; sensorë të ekranit me prekje; 

adaptor elektrikë; videot e ekraneve; prekjet e ekraneve; aparate për telekomandë; celesa 

per kontroll  nga largesia te aparateve elektronike; fijet optike [filamentet përçues të dritës]; 

aparate për rregullimin e nxehtësisë; rrufepritesit; elektroliser; Fikese zjarri; aparate 

radiologjike për qëllime industriale; pajisjet mbrojtëse nga aksidentet për përdorim 

personal; syze uji; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; syze; syze dielli; bateri, 

elektrike; karikues për bateritë elektrike; bateri telefoni (bateria e rimbushshme); filmat 

vizatimor; magnet ngjites per frigorifere; programe operative per kompjuter, regjistrime; 

byzykyk te lidhur [instrumente matëse]; robotë mësimdhënës; induktorët [elektriciteti]; 

celesat, elektrike; celes per matjen e kohes; automatike; pajisje elektrike kontrolluese; 

bravat e dyerve me gjurmëve të gishtave; aparate televizive; resiver   

 

 

 

(111)  27320 

(151)  15/03/2021 

(181)  03/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1548 

(732)  Mederer GmbH Oststrasse 94,  

90763 Fürth, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira që përbëhen nga apo përmbajnë çamçakëz frutash dhe/apo sheqer të 

gazuar dhe/apo xhelatinë dhe/apo jamball, të gjitha mallrat e lartpërmendura jo për qëllime 

mjekësore   

 

 

 

(111)  26685 

(151)  12/10/2020 

(181)  04/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1549 

(732)  One Coca-Cola Plaza Atlanta Georgia 

30313,  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) 32   Pije, përfshirë ujë për pije, ujë i aromatizuar, ujë mineral dhe i gazuar; pije tjera 

jo alkoolike, përfshirë pije freskuese jo alkoolike, pije energjike dhe pije sportive; pije dhe 

lëngje frutash përfshirë ujë kokosi; sirup, koncentrat, pluhurat dhe produktet tjera për 

përgaditjen e pijeve, përfshirë ujit të aromatizuar, ujit mineral dhe të gazuar, pijet freskuese 

jo alkoolike, pijet energjike, pijet sportive, pijet dhe lëngjet nga frutat; pije nga perimet dhe 

lëngje   

 

 

 

(111)  26942 

(151)  09/11/2020 

(181)  05/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1550 

(732)  JOHNSON & JOHNSON One 

Johnson & Johnson Plaza New Brunswick, 

New Jersey, US 

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

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

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

Prishtinë 

 
 

(540)  LIGACLIP 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Instrument dhe aparate kirugjikale, mjekësore, dentale dhe veterinare (përjashtim 

gjymtyrë, sy dhe dhëmbë artificial)   

 

 

 

(111)  26843 

(151)  28/10/2020 

(181)  05/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1551 

(591)  E kaltër hapur, E kaltër mbyllur 

E bardhë, E Kuqe 

(732)  “Alb Tech” SH.P.K.  Rr. Livoç i 

Muhaxherëve, p.n. 60000 Gjilan , KS 

(740)  Arton Haziri Rr. Arben Ramadani II, 

nr.35, 60000 Gjilan  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Cilindra – Mbyllës metalik për dyer. Dorëza – Brava për Dyer dhe Dritare 

(metalike) 

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 
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zakoshme; sende të vogla të metaleve; kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; safe 

Metale të zakonshme të papërpunuara dhe pjesërisht të farkëtuara, përfshirë xehet, si dhe 

mallra të caktuara të bëra nga metale të zakonshme. 

-metalet në formë petë ose pluhuri për përpunim të mëtejshëm, për shembull, për printerët 

3D;-metika materiale ndërtimi, për shembull, materiale prej metali për shina hekurudhore, 

gypa dhe tuba prej metali;- sende të ndryshme të pajisjeve metalike, për shembull, 

bulonave, vidhave, thonjve, kutive të mobiljeve, fasteners të dritareve;-Ndërtesat e 

transportueshme ose strukturat prej metali, për shembull, shtëpi të parafabrikuara, pishina, 

kafaze për kafshë të egra, shesh patinazhi;-kontrolluar mallra të bëra nga metale të 

zakonshme që nuk klasifikohen ndryshe nga funksioni ose qëllimi, për shembull, kuti me 

qëllime të metaleve të zakonshme, statuja, buste dhe vepra arti të metaleve të zakonshme   

7   MOTORË PËR ROLETE 

Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji;motorë dhe pjesë për 

motorë, përveç automjeteve tokësore;bashkues makinerish dhe përbërës transmetimi, 

përveç automjeteve tokësore;pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura me 

dorë;inkubatorë për vezë;makina shitëse automatike. Makina dhe vegla makinerish, motorë 

dhe pjesë për motorë. 

-pjesë motorësh dhe motor të të gjitha llojeve, për shembull, startuesët, muflerë dhe 

cilindrat për motorë dhe pjesë për motorë të çdo lloji;- aparate elektrik për pastrim dhe 

lustrim, për shembull, lustrues elektrikë të këpucëve, makina elektrike dhe aparate për 

shamponimin e tapeteve dhe fshesat me korrent 

-3D printera;-robotë industrial;-automjete speciale jo për qëllime transporti, për shembull, 

makina për pastrimin e rrugëve, makina për krijimin e rrugëve, buldozerë, lërues dëbore, si 

dhe shinat e gomës si pjesë të zvarritësve të atyre automjeteve   

20   Brava-Dorëza për dyer PVC jometalike 

Mobilje, pasqyra, korniza fotografishë;kontejnerë, jo prej metali, për ruajtje ose 

transport;kocka e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar, brirë,;predha;qelibar i verdhë. 

Mobilje dhe pjesë për të, si dhe mallra të caktuara të bëra prej druri, kallamishte,briri, 

kockë, fildish, balenë, guaskë, qelibar, nënë-perla, dhe zëvendësues për të gjitha këto 

materiale, ose prej plastike. 

-mobilje metalike, mobilje për kampe, rafte për armë, stenda për shfaqjen e gazetave;-perde 

për dritare dhe hije;-mbulesa, për shembull, dyshekët, bazat e krevateve, jastëkët;- syze, 

mobilje dhe pasqyra tualeti;-pllaka regjistrimi, jo prej metali;- sende të shumta të pajisjeve 

jo metalike, për shembull, bulona, vida, kasta mobiljesh, jakë për tubat e fiksimit;-kuti letre, 

jo prej metali ose murature   

 

 

 

(111)  26908 

(151)  03/11/2020 

(181)  05/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1552 

(591)  Ngjyrë vjollce, e kaltër, e gjelbër, 

ngjyrë portokalli, e verdhë, e kuqe, roze 

(732)  ORGACHIM AD Bul. Treti Mart 

No.21, 7000 Ruse, BG 

(540)   
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, lëndë plastike të papërpunuara; 

plehra organike; përbërje për fikjen e zjarrit; preparate për zbutje dhe lidhje; lëndë kimike 

për ruajtjen e mallrave ushqimore; lëndë rregjëse; ngjitës që përdoren në industri   

2   Bojëra, lustra, llaqe, preparate për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit; 

ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë   

 

 

 

(111)  26877 

(151)  02/11/2020 

(181)  05/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1553 

(732)  D ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA 

PAZARLAMA TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Dikilitaş Mahallesi, Üzengi Sokak, 

No:8, Beşiktaş – İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi; bishtajore të thara; 

supa, bulone; ulli të përpunuar, pastë ullijsh; qumsht dhe produkte qumshti, gjalpe; 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   

43   Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime të restorantit; restorrante dhe 

kafeteri vet-shërbyese; shërbime kafeterie dhe kantine, salone kokteji, snek bare, ketering 
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(furnizim ushqimi), pabe; akomodim i përkohshëm; rezervim për akomodim të 

përkohshëm, qiradhënije të banketeve dhe lehtësirave për finksione sociale për raste të 

veçanta, posaqërisht, pritjeve në dasma, konferenca dhe takime; çerdheve për fëmijë 

(kopshte); konvikte për kafshë   

 

 

 

(111)  26875 

(151)  02/11/2020 

(181)  05/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1554 

(732)  D ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA 

PAZARLAMA TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Dikilitaş Mahallesi, Üzengi Sokak, 

No:8, Beşiktaş – İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  SALTBAE 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe veshjet e jashteme, të ndryshme nga ato 

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

(veshje); veshmbathje, këpucë, papuce, sandale; mbulesa koke, kapela, kapela me ballik, 

bereta, kapela (veshje koke), kapela kafke   

29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi; bishtajore të thara; supa, 

bulone; ulli të përpunuar, pastë ullijsh; qumsht dhe produkte qumshti, gjalpe; 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; kafe ose pije me bazë të kakao, pije me bazë çokollate; pasta,                 të 

mbushura, petë; pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë; 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 ushqimore 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   Reklamim, marketing dhe mardhënije me publikun; organizim i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; dizajnim i materialeve 

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

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

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

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

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

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

importi; shërbim i vendosjes së përkohshme të personelit; auksion; të bërit bashk, për dobi 
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të tjerëve të mallrave të ndyshëm, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti 

blejnë këto mallra, këto shërbime mund të sigurohen nëpermjet shitoreve me pakicë, 

shitoreve me shumicë (outlet), ose nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet 

katalogjeve me porosi   

 

 

 

(111)  27359 

(151)  17/03/2021 

(181)  05/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1555 

(732)  Друштво за угостителство, трговија 

и услуги  ЕТЧИЕ ДООЕЛ увоз-извоз 

Скопје Ул. 1732 Бр. 4/Ламела В-1 Скопје, 

MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi; bishtajore të thara; 

supa, bulone; ulli të përpunuar, pastë ullijsh; qumsht dhe produkte qumshti, gjalpe; 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   

35   Reklama; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

43   Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime të restorantit; restorrante dhe 

kafeteri vet-shërbyese; shërbime kafeterie dhe kantine, salone kokteji, snek bare, ketering 

(furnizim ushqimi), pabe; akomodim i përkohshëm; rezervim për akomodim të 

përkohshëm, qiradhënije të banketeve dhe lehtësirave për finksione sociale për raste të 

veçanta, posaqërisht, pritjeve në dasma, konferenca dhe takime; çerdheve për fëmijë 

(kopshte); konvikte për kafshë   

 

 

 

(111)  26878 

(151)  02/11/2020 

(181)  05/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1558 

(732)  Avon Products, Inc. 1 Avon Place, 

Suffern, NY 10901, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  AVON 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë dhe produkte tualeti jo mjekësore; Pastat dentare jo mjekësore; 
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Parfumeri, vajra esencialë; Lëndë zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; 

Lëndë pastruese, larëse, lustruese dhe abrazive   

5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; Preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; Ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për bebe; Shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; Plastera e Materiale për 

fashim per plage; Material për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; Dezinfektante; 

Përgatitjet për shkatërrimin e paraziteve; Fungicide, herbicide   

9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore; Aparatet dhe instrumentet për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; Aparatet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin 

ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; Media e regjistruar dhe e 

shkarkueshme, program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge për 

regjistrim dhe ruajtje; Mekanizmat për aparatet qe punojne me monedhë; Regjistrat e 

parave, pajisjet llogaritëse; Kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; Kostume 

zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, 

doreza për zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; Aparatet e fikjes së zjarrit   

14   Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; Stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

Instrumente horologjike dhe kronometrike   

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; Lëkurat dhe gëzofët e kafshëve; Bagazhet dhe çantat 

mbajtëse; Ombrella dhe cadra; Shkopinj per ecje, bastun e paterica; Kamzhik, parzmore 

dhe shalle; Kapistall, litare dhe veshje për kafshët   

25   Veshje trupi, këpucë, veshje koke   

35   Reklamimi; Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit; Funksionet e zyrës   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; 

Analizat industriale dhe shërbimet e kërkimit industrial; Dizajnimi dhe zhvillimi i pajisjeve 

dhe programeve kompjuterike   

 

 

 

(111)  26876 

(151)  02/11/2020 

(181)  05/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1559 

(732)  Avon Products, Inc. 1 Avon Place, 

Suffern, NY 10901, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  ANEW 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë dhe produkte tualeti jo mjekësore; Pastat dentare jo mjekësore; 

Parfumeri, vajra esencialë; Lëndë zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; 

Lëndë pastruese, larëse, lustruese dhe abrazive   
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(111)  26874 

(151)  02/11/2020 

(181)  05/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1560 

(732)  Avon Products, Inc 1 Avon Place, 

Suffern, NY 10901, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  Skin So Soft 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë dhe produkte tualeti jo mjekësore; pastat dentare jo mjekësore; 

parfumeri, vajra esencialë; lëndë zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; 

lëndë pastruese, larëse, lustruese dhe abrazive   

 

 

 

(111)  27322 

(151)  15/03/2021 

(181)  05/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1563 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex,  

Arteixo (A Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  STWD 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë jo-mjekësore dhe preparate toaleti;paste dhëmbësh;produkte 

parfumerike, vajëra esencial, preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim në 

lavenderi;preparate pasturese, lustruese, fërkuese dhe gërryese;sapun jo-

mjekësor;kozmetikë jo-mjekësore, losione për flokë jo-mjekësore;shkëlqyes të këpucëve, 

krema dhe dyll;dyll për rrobaqepës;dyll për këpucëtar;dyll për lëkurë;dyll (depilues);dyll 

për lavenderi;dyll për parket të dyshemeve;shampon;çantë kozmetike;preparate për 

depilim;preparate për heqjen e grimit;deodorant për përdorim nga njerzit apo 

kafshët;buzëkuq, lapsa për përdorim në kozmetikë;sprej për flokë dhe llak për 

thonj;preparate për heqjen e llakut;faculeta që përmbajnë losione kozmetike;faculeta që 

përmbajnë detergjent për pastrim;losione për përdorim pas rrojës;losione për qëllime 

kozmetike;preparate për grim;krema për  qëllime kozmetike;pastrues njollash;qese për 

materiale të parfumosura;preparate per kujdesin ndaj thonjëve;preparate zbardhuese 

(dekoloruese) për qëllime kozmetike;ekstrakte të luleve (parfume);temjan;dru I 

aromatizuar;transfere dekoruese për qëllime kozmetike, qerpikë dhe thonj falso;gurë shtuf 

(pumice);aromatizues nga lule të thara dhe erëza;preparate kozmetike për qëllim 

dobësimi;preparate kozmetike për larje;preparate për valëzim të flokëve;preparate për 
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larje;artikuj toaleti;preparate për larjen e gojës jo për qëllime medicinale;kripë për larje;jo 

për qëllime medicinale;vajëra për përdorim higjenik;preparate për rrezitje në diell 

(kozmetike);kolonjë;sapunë deodorant;pudër talk për përdorim në tualet;ngjitës për qëllime 

kozmetike;yndyrëra për qëllime kozmetike;gërryes;preparate për rrojë;kemikale për 

ndriçimin e ngjyrave për qëllim të mirëmbajtjes shtëpiake (lavenderi);shkopinj pambuku 

për qëllime kozmetike;maska bukurie;dyll për mustaqe;ngjyrë të kaltër që përdoret për 

ngjyrosje në lavenderi;ngjyra të flokëve;kozmetikë për vetulla;shkumës për 

pastrim;shampon për kafshë shtepiake;kozmetikë për kafshë;krema kozmetik;torte nga 

sapuni;sapunë që përdoret kundër djersitjes së këmbëve;detergjentë tjerë jo për përdorim në 

operimet e prodhimit dhe jo për qëllime medicinale;niseshte që përdoret në 

lavenderi;qumësht pastrues për përdorim tualeti;ujë javelle, preparate për pastrim me 

tharje;ujë I aromatizuar;parfume;preparate kozmetike për qerpikë;preparate kozmetike për 

kujdes ndaj lëkurës;pudër për grim;ngjitës për ngjitjen e flokëve falso;materiale zbutës të 

materialeve për përdorim në lavenderi;ngjyrosës kozmetik;preparate për heqjen e 

ngjyrave;ujë tualeti   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, matëse, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese, (mbikqyrëse), aparate dhe instrumente 

për për shpëtimin e jetës dhe për mësim;aparate dhe instrumente  për dhënien, kalimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike;aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve;bartësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit të zërit;disqe kompakt, DVD dhe media të tjera dixhitale 

regjistrimi;mekanizma për aparatët me kundër-operim;regjistrat e parave kesh, makinat 

llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të dhënave dhe kompjuterët;fikese zjarri;periferikët e 

përshtatur për përdorim me kompjuterë;syzet anti-shkëlqim;syze dielli;lentet 

optike;zinxhirët e syzeve;lente (thjerrëza);lidhëse për syze;syze (optike);syze;mbajtëse të 

syzeve;korniza të syzeve dhe syzeve të diellit;syze dielli;mbajtëse të 

thjerrëzave/lenteve;mbathje për këmbë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe 

zjarri;veshje antiplumb;veshje per shpetim;doreza për mbrojtje nga aksidentet;kostume 

zhytjeje;kartat magnetike të koduara;veshje për mbrojtje nga aksidentet dhe 

rrezatimi;kostume mbrojtëse për aviatorët;agjenda elektronike;aparate telefonike;peshore 

matëse;kompas drejtues;makina llogaritëse;helmeta mbrojtëse;teleskopa;kronografe 

(aparatet për regjistrimin e kohës);lugë matese;pedometër;kompakt disqe (memorie vetëm 

për lexim);pasqyra (optike);dylbi;treguesit e temperaturës;softuerë për lojëra;kaseta me 

lojtarë;lexues te barkodeve;fanarë sinjalizues, magjik dhe optik;syze zmadhuese 

(optikë);makina diktuese;mekanizma për aparatët kundëroperues;peshore;bateri elektrike, 

galvanike dhe diellore;programet kompjuterike (të regjistruara);përkthyes elektronikë 

xhepi;tranzistorë (elektronikë);termometra, jo për qëllime mjekësore;aparat 

ndërlidhës;videokaseta;filma vizatimor;radio-telefona të lëvizshëm (walkie-

talkies);publikime elektronike (të shkarkueshme në mënyrë elektronike);kohëmatësit e 

vezëve (syze për rërë);alarme akustike (të zërit);aparat paralajmërues kundër 

vjedhjes;alarmet e zjarrit;shtresa për maus;zmadhues zëri;përforcues;antena;mbrojtës anti-

shkëlqyes (hije anti-shkëlqim);marrës telefonikë;kufje muzikore;makina 

përgjigjëse;detektorë për monedha të rreme;mbrojtës të dhëmbëve;makineri të numërimit 

dhe klasifikimit të parave;aparate për matjen e trashësisë së lëkurës së trupit dhe 

lëkurës;etiketa elektronike për mallra;syze për sport;magnet;tregues elektronike që përqojnë 

dritë;telefonat bartës;aparat zgjerues (për fotografi);aparate dhe instrumente për 
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astronomi;valvulat termionikë (radio);automata muzikore me monedhë (kuti 

juke);peshore;barka për  shpëtimin e jetës;regjistruesit e kasetave;shirita për pastrimin e 

kokës (regjistrimi);videokaseta;kaseta magnetike;aparat demagnetizues për kaseta 

magnetike;barometër;shpërndarësit e biletave;aparat rregullues të ngrohjes;kamera 

(fotografi);kamera kinematografike;kamera incizuese;karta për video lojëra;kodues 

magnetike;sportele të revolucionit;diapozitivë (fotografitë);projektorë 

rrëshqitës;dinamometër;që  reflektojnë disqe për veshje, për parandalimin e aksidenteve të 

trafikut;shënues të linjave;dozimetër;mbulesa për priza elektrike;sete radiotelefonike;skaner 

(pajisje për përpunimin e të dhënave);poç me flesh (fotografi);fotokopje (fotografike, 

elektrostatike, termike);hologram;paisje për kompakt disk;shenja ndriçuese;shenja 

neoni;regjistrues për video;tuba folës;memorie 

kompjuterike;mikrofonë;mikroprocesorë;modem;aparat frymëmarrje për notim 

nënujor;objektivat (lentet) (optika);ozonizues;ekranet e projektimit;çelës 

elektrik;fishkëllues për qenë;butonat e shtytjes për këmbanat;radio;marrësa audio dhe 

video-marrës;pushues dore për përdorim me kompjuterë;shkallët levë (steelyards);aparat 

televiziv;paisje për lojëra incizuese;përpunues të fjalëve;telefona video;mbajtëse për 

kompjuterë mobil, kompjutera tabletë, telefona celularë, celular të menqur (smart), lexues 

elektronikë librash dhe pajisje dixhitale elektronike;syze smart;ora dore smart;telat 

magnetike;aparate radiologjike për qëllime industriale;paisje personale stereo   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë nga kafshët;kofer, valixhe dhe çanta për 

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

mallëra për shalëbërës dhe sarac, çanta, çanta për kamping dhe ngjitje si dhe çanta 

plazhi;çanta për sport;korniza për çanta dore;korniza për ombrella për shi apo ombrellat për 

mbrojtje nga dielli;shkopinj për bjeshkatari;çanta të vogla dore, çanta dore;set udhëtimi dhe 

mbajtëse të qelësave (nga lëkura);mbajtëse që ngjiten;çanta për bartjen e rrobave gjatë 

udhëtimit;kuti për kapele nga lëkura;çanta lidhëse për bartjen e fëmijëve;çanta me rrota që 

përdoren për blerje;kuti nga lëkura apo tabela nga lëkura;kuti nga fibrat e 

vullkanizuara;kuleta xhepi;valixhe të vogla, çanta shpine për shkollë  dhe mbajtëse të 

lëkurës nga materiali I lëkurës;çanta për shkollë;çanta për gjëra të vogla (vanitete);(jo të 

paisura);qafore për kafshë;rrip nga lëkura;zinxhir nga lëkura;litar nga lëkura;mbulesë për 

ombrella;veshje për shalë të kuajve;çantë shpine;çantë krahu;çantë shpine;mbatjëse të 

artikujve për muzikë;kapistër, çantë (zarfa, kuletë) nga lëkura, për paketim;artikuj nga 

lëkura, fije të lëkurës, mbajtëse të valixheve, shkopinj për ecje dhe mbajtëse të 

ombrellave;batanije për kuaj;mbulesa të mobiljeve nga lëkura;veshje për kafshë;shtresa për 

shalë të kuajve;unaza të ombrellave;blinker (dritë), paisje ndriçuese montuese për 

shalëbërës, ulëse për shkopinj për ecje;rripa krahu (shirit);nga lëkura;çantë veglash nga 

lëkura;( të zbrazëta);çantë  me zixhir rrjetë;tytë (grykë), frena, (mallëra për shalëbërës), 

kapistër, artikuj nga lëkura;shirit nga lëkura;valixhe për udhëtim;çantë që përdoret për 

blerje;rripa që përdoren për paisjet e ushtarëve;rrip për shalë;shirita nga lëkura (mallëra për 

shalëbërës), rripa për patina (rrëshqitëse);imitim lëkure;prerje nga lëkura për mobilje;shirita 

nga lëkura;shenja (pjesë të valixheve);material nga lëkura e çarë;bisht lëkure të macës I 

përbërë nga 9 fije që përdoret për kamzhik;mbulesa të lëkurës (gëzof);lëkurë që përdoret 

nga yzengjitë;pjesë nga kaucuku që përdoret nga yzengjitë;copa lëkure për kafshët (mallëra 

për shalëbërës), kapistër, valixhe, moleskine (imitim lëkure);gëzof;lëkurë nga dhia e 

egër;tjera jo për qëllime pastrimi;çantë nuhatëse (çantë ushqimi);çantë   rrjet që përdoret 

për blerje;mbajtëse nga lëkura;që përdoret nga kalorësit;shtresa për gjunjë për kuaj;shalë 
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për kalërim;shtrëngues për shalë;mbajtëse të kartelave (notesa);rrip (mallëra për 

shalëbërës), valvula nga lëkura   

25   Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe çiklistë, 

përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), robdeshambër, mbathje për larje, kapele 

për larje dhe sandale;qafore (përparëse);mbrojtëse të jakës, qizme për sport dhe këpucë për 

plazh;kapele (mbathje);shall, rrip (mbathje);rripa të parave (mbathje);bikine të lagështa për 

skijim në ujë;kravatë, korset (veshje të brendshme);brez për mbathje;shall i madh gëzofi, 

shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje);mbathje rezistente ndaj ujit;rrip 

korse;mantel;qorape të gjata;qorape;shirit (për qafë);gëzof (mbathje);pizhama, lidhëse për 

këpucë;këpucë me take;rroba për foshnje të porsalindura;(mbathje), xhaketa, kravata 

(mbathje);dorëza pa gishta, veshore (mbathje për veshët), thembra të brendshme, 

pranga;manzheta (mbathje), mbulesë mbrojtëse për fustan, mbathje për plazh;xhepa për 

mbathje;llastik për qorape;llastik për qorape të gjata;zhupon, shtrëngues, përparëse, 

(mbathje), kostume për maskaradë;uniforma;kaçketë me kapak, qizme llastiku, këpucë nga 

druri, llastik për qorape, pallto, këpuca apo sandale esparto;paisje kundër rrëshqitjes për 

qizme dhe këpucë;veshje për banjo;pantofla për banjo, pantollona të gjëra, kominoshe 

(mbathje të brendshme), bereta (kapele);mbathje për këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë 

elektrike;qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për qizme, kopsa për qizme futbolli, 

gjysmë-qizme, paisje nga metali për këpucë;mbajtëse për këpucë;anësore për këpucë, taka 

për këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të bluzave;bluza me mëngë të 

shkurtëra;bluza, korset (të brendshme), brekë, jelekë, bluza, xhaketa (veshje), veshje për 

peshkim, xhaketa të mbushura (veshje), konbinime (veshje),  mbathje të lirshme ( të 

brendshme), veshje të gatshme, kravatë që mund të ndahet;veshje nga lëkura;veshje nga 

imitimi I lëkurës;kapela për larje;funde;veshje të lirshme të gatshme (pjesë të veshjeve), 

pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine (veshje), këpucë për gjimnastikë, fanellë (veshje), 

xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri (veshje), mbulesa dore nga 

gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, gëzof me kapuç, pelerina, 

peliçe, pantollona, geta, geta deri të nyja e këmbës, tuta të ngushta, artikuj nga trikotazhi, 

artikuj nga leshi (veshje), bluza, pantollona të shkurtëra, veshje për gjimnastikë, veshje të 

sipërme, veshje të brendshme, sandale, saris (material aziatik), fustana, mbathje të 

brendshme, kapele, shami koke, togë (veshje zyrtare), shirita për rroba, shirita për 

pantollona, kapele grash, kostume, pantofla;këpucë, këpucë sportive   

35   Shërbime reklamimi, menaxhimi i biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e 

zyrës;shërbimet e asistencës për menaxhimin e biznesit ose funksionet komerciale për një 

kompani industriale ose komerciale;organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamuese;shërbimet e promovimit të ofruara nga një kompani 

tregtare duke lëshuar karta shërbimi për klientët;administrimi i programeve të besnikërisë 

së konsumatorit;shërbime modelimi për promovime të shitjeve ose qëllime 

reklamimi;botimi i teksteve reklamuese;rrobaqepësi;shërbimet e asistencës për operimin e 

një kompanie tregtare në bazë të franshizës;demonstrim i produktit;promovimi i shitjeve 

(për palët e treta);shitjet në ankandet publike;promovimin e qendrave tregtare dhe 

shërbimet e menaxhimit;shërbimet e asistencës për funksionet komerciale të një biznesi që 

përbëhet nga urdhrat e përpunimit nëpërmjet rrjeteve të komunikimit global;shërbimet e 

importit dhe eksportit të agjencisë;shërbimet e agjencisë së punësimit;reklamim on-line në 

një rrjet kompjuterik;ofrimi i shërbimeve me palët e treta (blerja e produkteve dhe 

shërbimeve për kompanitë e tjera);shpërndarja e mostrave;menaxhimi i kompjuterizuar i 
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dosjeve;marrëdhëniet me publikun;shërbimet e agjencisë së informacionit tregtar;shërbimet 

e agjencive reklamuese;dhënia me qira e makinave shitëse;dhënia me qira e hapësirës 

reklamuese;shpërndarja e materialit reklamues;ndihmë për menaxhimin e biznesit;kërkimi i 

të dhënave në dosjet kompjuterike (për të tjerët);përpilimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike;transkriptimit;përgatitja e kolonave publicitare;ndihmë për 

menaxhimin tregtar ose industrial;menaxhimin e biznesit të artistëve interpretues;reklamim 

me postë direkte;përtërirja e materialit reklamues;riprodhimi i dokumenteve;studimet e 

tregut;reklamimi i faturës, reklamimi i jashtëm;sondazhi i opinionit;sistemimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike;publikimi i teksteve 

reklamuese;shërbimet e zhvendosjes për bizneset;kontabiliteti;shitjet e agjencive dhe 

rregullimin e shërbimeve të shitjes;shërbime me shumicë dhe pakicë me çdo mjet;duke 

sjellë së bashku, për të mirën e të tjerëve, një shumëllojshmëri të mallrave (duke përjashtuar 

transportin e tyre), duke u mundësuar konsumatorëve që t'i shikojnë dhe blejnë ato mallra   

 

 

 

(111)  27152 

(151)  02/03/2021 

(181)  06/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1564 

(591)  E gjelber, e verdhë 

(732)  Arta Zeqiri rr.Esad Berisha – Gjilan, 

KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare;përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore;ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për bebe;shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët, material për ndalimin e 

dhëmbëve, dylli dentar;dezinfektuese.Përgatitjet sanitare për higjenën personale, 

dermakozmetikë pelena për te vegjël dhe të rritur; deodorantë, shamponat, sapunët, locionet 

dhe pastat e dhëmbëve; shtesat ditore të destinuara për të plotësuar një dietë normale ose 

për të patur përfitime shëndetësore; ushqim dietik dhe pije të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar   

 

 

 

(111)  27381 

(151)  22/03/2021 

(181)  06/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1566 

(591)  Portokalli 

(540)   
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(732)  Silverline Endüstri  Ve Ticaret 

Anonim Şirketi Organize Sanayi Bölgesi 

Merzifon Amasya , TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina, mjete makinerish, mjete që funksionojnë me energji; motor dhe  

makina, përpos për automjete tokësore; komponente për bashkim dhe bartje në makina, 

përpos për automjete tokësore; pajisje bujqësore, përveç mjeteve të dorës që funkcionojnë 

me qarkun me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike të shitjes   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, për hulumtim, navigim, xhirimeve  

gjeodete, fotografike, kinematografike, audiovizuele, optike, matje, peshim, sinjalizim, 

zbulim, testim, inspektim, shpëtim të jetës dhe arsimim; aparate dhe instrumente për 

instalimin, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin, 

distribuimin ose shfrytëzimin e energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrim, 

transmetim, reprodukim ose procesim të  zërit, imazhe ose të dhëna; regjistrim dhe 

shkarkim i mediave, softuere kompjuterike, media boshe regjistruese dixhitale ose të 

ngjajëshëm për regjistrim dhe ruajtje; mekanizma për aparate të cilët operojnë me monedha 

metalike; arka regjistruese për para të gatshme, pajisje kalkuluese (llogaritese); kompjutere 

dhe pajisje periferike për kompjutere; rroba për zhytje, maska për zhytës, priza veshi për 

zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notues, dorashka për zhytës, aparate për 

frymëmarrje për notues nënujor;   

11   Aparatura dhe instalacione për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerimi i avullit,  

zierje, tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe për qellime sanitarie   

21   Tava dhe enë për kuzhinë dhe përdorim shtepiak; enë dhe pajisje për ushqim, përpos 

pirunjëve, thikave dhe lugëve; krehër dhe shpuza; brusha, përpos brushëzave të piktorëve; 

material për punimin e brushave; artikuj për qëllime pastrimi; qelq i pa përpunuar ose 

gjysëm i përpunuar, përpos qelqit për ndërtimtari; gjëra të qelqit, porcelanit dhe enë të 

dheut   

37   Ndërtimi i ndërtesave; riparimi; shërbimet e instalimit   

 

 

 

(111)  26686 

(151)  12/10/2020 

(181)  06/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1567 

(591)  Hiri e ndritshme, hiri e mbylltë, e 

bardhë  

(300)  302019000040992  18/06/2019  IT 

(732)  Gi.Mel S.r.l. Strada Provinciale 237 

per Noci Z.I., 24 - 70017 Putignano (BARI), 

IT 

(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) 25   Rroba për fëmijë; rroba për foshnje; këmisha për fëmijë; blluza (shtesa në 

gjoksin e këmishave) për fëmijë; funda për fëmijë; fustana për fëmijë; veshje për fëmijë; 

jakne (rroba) për fëmijë; mbështjellëse për krahëror (rroba) për fëmijë; pantallona për 

fëmijë; pantallona të shkurtë për fëmijë (shorce); triko për fëmijë; maica për fëmijë; blluza 

për fëmijë (duks); xhemper për fëmijë; të mbathura të poshtme për fëmijë; këmishë nate për 

fëmijë; pizhama për fëmijë; çorape për fëmijë; çorapa deri tek kyçet e këmbëve për fëmijë; 

nënkëmisha për fëmijë; pantofla (mbathje) për fëmijë; mbështjellëse e kokës për fëmijë; 

mbështjellëse e kokës për foshnje; mbulesa koke për fëmijë; kapela për fëmijë; kapelë me 

strehë (mbështjellëse për kokë) për fëmijë; dorashka (rroba) për fëmijë; rripa për fëmijë; 

shalle për fëmijë; kollare për fëmijë; papillon (kollare flutur) për fëmijë; mantill për fëmijë; 

mbështjellëse, pallto për fëmijë; jakne me pupla për fëmijë; rroba larje për fëmijë; 

robdëshambër për fëmijë; tuta (rroba) për fëmijë; jakne rezistente ndaj erës për fëmijë; 

jakne sportive me kapuq (park) për fëmijë; mbathje për fëmijë; mbathje për foshnje; këpucë 

për fëmijë; çizme për fëmijë; sandalle për fëmijë; shapka për fëmijë; pelenë nga pëlhura për 

foshnje; mbathje pëlhure për foshnje; ndërresa të mbrendshme për foshnje dhe fëmijë; 

trikotazh për fëmijë dhe foshnje; brekë për mbi pelena (mbathje) për fëmijë dhe foshnje; 

kostum një pjesësh për foshnje dhe fëmijë; dorashka pa gishta për foshnje dhe fëmijë; 

çorapa të gjata me brekë (hollahopka) për fëmijë; rripa krahu (tregera) për fëmijë; shall 

bandana për fëmijë; shall (materiale veshjeje) për fëmijë; mbrojtëse për vesh (rroba) për 

fëmijë; jelek për fëmijë; mbrojtëse të mjekrrës (rroba) për fëmijë; nënfunda (astar) për 

fëmijë; kominoshe për fëmijë; pelerina për fëmijë; ponço për fëmijë (pelerine katër 

pjesëshe); jakne të shkurtra për fëmijë; jakne të dimrit për fëmijë; xhinse (farmerka) për 

fëmijë   

 

 

 

(111)  27506 

(151)  07/04/2021 

(181)  06/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1568 

(732)  IMPERIAL S.P.A.   VIA DEI 

LANAIOLI 42 BLOCCO 11 - 

CENTERGROSS 40050 FUNO DI 

ARGELATO BO, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, mbathje, mbulesa për kokë   
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(111)  27015 

(151)  13/11/2020 

(181)  09/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1573 

(591)  E arit, E hirit, E bardhë 

(300)  DZ/T/2019/003065  18/06/2019  KZ 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100  

Wilmington DE 19808-1674, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i pa përpunuar ose i përpunuar; duhan i prerë (grirë); duhan për 

qibukë; produkte nga duhani; zavendësues për duhan (të cilët nuk janë për përdorim në 

mjekësi); cigare; puro; çakmak për cigare; shkrepësa për cigare; produkte për duhan pirës; 

lëter për cigare; tuba për cigare; filtra për cigare; makina gjepi për mbeshtjellëjen e duhanit; 

makina dore për mbushjën e tubave të letrës me duhan;  cigare elektronike; lëng për cigare 

elektronike; produkte nga duhani të cilat ngrohën   

 

 

 

(111)  27108 

(151)  02/12/2020 

(181)  09/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1574 

(591)  E kuqe, E zezë, E hirit 

(732)  K.S. Besa Security SHPK Jusuf 

Gërvalla nr.64 10000, Prishtinë, KS 

(740)  Granit Sogojeva Jusuf Gërvalla nr.64, 

10000, Prishtinë 

Republika e Kosovës  
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 45   Monitorimi i alarmit të thyerjes, zjarrit, monitorimi i kamerave, sigurimi i 

objekteve me roje fizike, transporti i parave të gatshme dhe sendeve me vlerë, sigurimi 

"access control" (kontrollit të aksesit), sigurimi i tubimeve publike, mbrojtja e afërt e 

personave VIP   
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(111)  27109 

(151)  02/12/2020 

(181)  09/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1575 

(591)  E zezë, E verdhë, E hirit 

(732)  MARIMANGA SHPK Jusuf Gërvalla 

nr.64 10000, Prishtinë, KS 

(740)  Arbër Hasani Jusuf Gërvalla nr.64, 

10000, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transporti rrugor i mallrave, aktivitetet shërbyese të rastit për transportin tokësor   

 

 

 

(111)  26647 

(151)  06/10/2020 

(181)  17/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1577 

(591)  E bardhë, e zezë, e verdhë 

(732)  Abdullah Emini Adresa: Fshati Zhiti - 

Komuna e Vitise, KS 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(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 

   

 

 

(111)  26943 

(151)  09/11/2020 

(181)  09/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1585 

(591)  E bardhë, E portokallt e qelur 

E portokallt e mbyllur, E kaftë 

(732)  N.P.T. " Kamila "  SH.P.K Malësi e 

Re/Prizren, KS 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

(540)   
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Consulting" Prishtine Prishtine 

 
 

 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; miellidhe 

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   

 

 

 

(111)  26697 

(151)  12/10/2020 

(181)  09/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1586 

(591)  E arit, E kuqe, E bardhë 

(300)  078168  11/07/2019  JM 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100  

Wilmington DE 19808-1674, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i pa përpunuar ose i përpunuar; duhan i prerë (grirë); duhan për 

qibukë; produkte nga duhani; zavendësues për duhan (të cilët nuk janë për përdorim në 

mjekësi); cigare; puro; çakmak për cigare; çakmak për cigare te holla; shkrepësa për cigare; 

produkte për duhan pirës; lëter për cigare; tuba për cigare; filtra për cigare; makina gjepi 

për mbeshtjellëjen e duhanit; makina dore për mbushjën e tubave të letrës me duhan;  

cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte nga duhani të cilat ngrohën   

 

 

 

(111)  26945 

(151)  09/11/2020 

(181)  09/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1587 

(591)  E verdhë, E bardhë 

E portokalli e lehte dhe e mbyllët, E kuqe  

E gjelbër,  kafe,  E zezë 

(732)  Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 30   Çokollatë, pjese katrore kakao qumështi me oriz   

 

 

 

(111)  26946 

(151)  09/11/2020 

(181)  09/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1588 

(591)  E kuqe, E gjelbër, E verdhë 

E portokallit, E kaft, E zezë 

(732)  Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Flips me kikirik   

 

 

 

(111)  26777 

(151)  22/10/2020 

(181)  09/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1589 

(591)  Ari, Kafe 

(732)   Apostol PAPA  Rruga " Peze e 

Vogel"Rruga e Kavajes , Tirane, AL 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Embëlsira; produkte pastiçerie, kafe, çaj, kakao, torta   

35   Reklama; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës   

43   Sherbimet per sigurimin e ushqimit dhe pijeve; Strehim te perkohshem, Hotel, 

Restorant, Rezervime Hoteli, katering (ushqime, pije)   
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(111)  26779 

(151)  22/10/2020 

(181)  09/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1590 

(591)     Kafe e errët, e verdhë me nuanca ari 

(732)  "BEAUTY INVESTMENTS" shpk " 

MEDAR SHTYLLA" Ndertesa nr.19, Kati 1, 

Tirane, AL 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  etos 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklama; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës   

44   Kujdesi i higjienës dhe i bukurisë për qëniet njerëzore ose kafshët, përfshirë shërbimet 

e aromaterapisë; dhërbimet e sallonit të bukurisë, shërbimet e kozmetikës; sallonet e 

bukurisë dhe shërbimet e flokëve; shërbime manikyri; shërbime masazhi; shërbimet e 

okulistëve; shërbimet e sauna; shërbimet e kujdesit të lëkurës; shërbimet e pastrimit të 

fytyrës (shërbimet e bukurisë); Banja turke; shërbime këshillëshënëse në lidhje me 

bukurinë dhe përbërjen e ofruar nga të gjitha mjetet e komunikimit   

 

 

 

(111)  27035 

(151)  16/11/2020 

(181)  10/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1595 

(732)  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 

& Co KG Binger Str. 173. 

55218 Ingelheim, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  AGGRENOX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  27034 

(151)  16/11/2020 

(181)  10/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1596 

(732)  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 

& Co KG Binger Str. 173. 

(540)   
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55218 Ingelheim, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

10    Aparate dhe instrumente për kururgji, mjekësi dhe stomatologji, pajisje për inhalacion   

 

 

 

(111)  27033 

(151)  16/11/2020 

(181)  10/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1597 

(732)  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 

& Co KG Binger Str. 173., DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

10   Aparate dhe instrumente për kururgji, mjekësi dhe stomatologji, pajisje për inhalacion   

 

 

 

(111)  27032 

(151)  16/11/2020 

(181)  10/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1598 

(732)  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 

& Co KG Binger Str. 173. 

55218 Ingelheim, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 

(540)  MOVALIS 
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(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  27031 

(151)  16/11/2020 

(181)  10/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1599 

(732)  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 

& Co KG Binger Str. 173. 55218 Ingelheim, 

DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  PRADAXA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  27030 

(151)  16/11/2020 

(181)  10/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1600 

(732)  Boehringer Ingelheim Pharma GmbH 

& Co KG Binger Str. 173. 55218 Ingelheim 

, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  SPIRIVA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  26848 

(151)  28/10/2020 

(181)  10/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1601 

(591)  E gjelbër, E bardhë 

E kuqe, E zezë 

(732)  FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437  Bestovje, BA 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

(540)   
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Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

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

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

për qëllime kozmetike;vajra për qëllime kozmetike   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; balsame për qëllime 

mjekësore; fibra dietike; supozitor; ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; pije 

dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; shtesa ushqimore; enzima preparate për qëllime 

mjekësore; preparate hemorroide; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate 

kimike për qëllime mjekësore; preparate kimiko-farmaceutike; preparate farmaceutike për 

kujdesin e lëkurës; pomada për qëllime mjekësore; kripra banje për qëllime mjekësore; 

preparate terapeutike për banjo; preparate banjoje për qëllime mjekësore; ilaçe për qëllime 

njerëzore; locione për qëllime farmaceutike; shami të ngopura me locione farmaceutike; 

barishte mjekësore; çaj bimor për qëllime mjekësore;vajra për qëllime farmaceutike; yndyra 

për qëllime mjekësore; çaj mjekësor; pije mjekësore; shtesa ushqimore minerale; pilula për 

qëllime farmaceutike; pluhur për qëllime farmaceutike; shurupe për qëllime farmaceutike; 

tableta për qëllime farmaceutike; vajra mjekësor; preparate vitamine   

 

 

 

(111)  26698 

(151)  12/10/2020 

(181)  10/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1602 

(732)  Zott SE & Co. KG  Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, produkte të qumështit, domethënë qumësht për pije, qumësht i 

fërmentuar, dhallë; jogurt, jogurt frutash, jogurt me shtesa çokolate ose kakao; pije të 

përziera me qumësht pa alkool (në të cilat dominon qumështi), kefir, ajka, kvark (djath i 
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njomë i pa kripur) – produkt nga qumështi), dezerte nga kvarku-djath i njomë me fruta dhe 

bimë; dezerte, kryesisht me qumësht dhe aroma, me xhelatinë dhe / ose me nisheste si 

agjens lidhës; gjalpë, gjalpë e pastruar, djath dhe produkte nga djathi, qumësht dhe kumësht  

në formë pluhuri  për ushqim tek njerëzit, jogurt dietal për qëllime jo mjekësore   

30   Puding, akull për ngrënje, pluhura për akullore   

 

 

 

(111)  26674 

(151)  12/10/2020 

(181)  10/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1603 

(591)  E zezë, E gjelbërt, E hirtë 

E bardhë 

(732)  Društvo za proizvodnju "HEDERA 

VITA" DOO Loznica Trg Jovаnа Cvijićа 3, 

15300 Loznicа, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë jo mjekësorë; parfumeria; deodorantët e trupit; vajra esencialë; kozmetikë 

jo-mjekësore; locione jo mjekësore të flokëve; shamponat jo-mjekësorë; balsam flokësh jo 

mjekësorë; locione për përdorim kozmetik; vajra për përdorim kozmetik; ujë aromatik; 

Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës, në veçanti, locione, qumësht, sprej, serume, 

emulsione, vajra, kremra, balsam, gjalpë dhe krem; përgatitje kozmetike jo-mjekësore për 

hidratimin e lëkurës; xhel dhe preparate per dush; xhel për pastrimin e lëkurës së fytyrës; 

qumësht për pastrimin e fytyrës; tonik për pastrimin e fytyrës; Preparate kozmetike jo-

mjekësore të bazuara në hialuron; kripërat e banjës; vajra masazhesh; preparate anticelulite; 

produkte kozmetikë për bebe dhe fëmijë; gjalpë dhe kremra të buzëve; kremra për duar dhe 

thonjtë; kremra për kujdesin e këmbëve; përgatitjet kozmetike kundër rrudhave; heqës 

kozmetikë per makiazhe; përgatitjet kozmetike kundër puçrrave; shkume per kujdesin e 

lekures; preparate kozmetike jo-medicinale anti-celulit; përgatitje për ngjyrosje për qëllime 

kozmetike; maska për flokët; krem për depilim te lekures; kozmetikë për depilim te lekures; 

yndyrat për përdorim kozmetik; komplete kozmetike; depiluesat e lëkurës; pastrues 

dhëmbësh jo mjekësorë   

5   Sapunët mjekësorë; kozmetikë mjekësore; locione mjekësore për flokët; shamponët 

mjekësorë; balsami mjekësor i flokëve; pastrues dhëmbësh mjekësorë; përgatitjet për 

trajtimin e akneve pucrrave; preparate antibakteriale, në veçanti sapunë dhe xhel; vajra 

mjekësorë, kremra dhe xhel për masazh; preparate banjash mjekësore për relaksim të 

muskujve; përgatitjet farmaceutike të bazuara në hialuronan; Preparate farmaceutike kundër 

akneve   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të ofruara nga farmacitë; përpunimi administrativ i 

porosive të blerjes; shërbime administrative në lidhje me referimin e pacientëve; azhornimi 

dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; analiza e menaxhimit të 

biznesit dhe këshillimi i biznesit; analizat e çmimeve dhe kostove; shperndarja i materialit 
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të reklamimit permes postes elektronike; shperndarja e reklamave për të tjerët përmes 

Internetit; shpërndarja e materialeve reklamuese dhe reklamuese [fletushka, broshura, 

fletëpalosje dhe mostra]; shpërndarja e broshurave dhe mostrave për qëllime reklamimi; 

shpërndarja e mostrave për qëllime reklamimi; parashikimet ekonomike; marrja me qira e 

hapësirës reklamuese; marrja me qira e materialeve promovuese dhe reklamuese; marketing 

në internet; sondazh i opinioneve; shërbime konsulence në lidhje me menaxhimin e procesit 

të biznesit; konsulencë për menaxhimin e biznesit në lidhje me strategjinë, reklamimin, 

prodhimin, stafin dhe shitjen me pakicë; reklamim i klikuar me pagese [reklama -paguaj për 

klikim]; organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe ngjarjeve për qëllime tregtare, 

promovuese dhe reklamimi; organizimi, administrimi dhe mbikëqyrja e programeve të 

klientit besnik; pozicionimi i markës; administrimi i programeve dhe shërbimeve të biznesit 

për të kompensuar koston e ilaçeve dhe shërbimeve; prezantimi i produkteve me anë të 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; sigurimi i konsumatorëve informacion në 

lidhje me mallrat dhe shërbimet; sigurimi i ndihmës për menaxhimin e biznesit sipas 

marrëveshjeve të franchising; shërbime këshilluese të biznesit lidhur me franchising; 

shërbime të shitjes me pakicë dhe shërbime me shumicë në lidhje me kozmetikën, me 

parfumet, përgatitjet dietike, farmaceutike dhe përgatitjet mjekësore; shërbime të 

marketingut në lidhje me prodhimet farmaceutikë   

 

 

 

(111)  26906 

(151)  03/11/2020 

(181)  10/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1604 

(732)  Kentucky Fried Chicken International 

Holdings LLC 7100 Corporate Drive Plano, 

Texas 75024., US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqim i gatshëm me përmbajtje të pulës   

30   Sendviq pule   

 

 

 

(111)  26850 

(151)  28/10/2020 

(181)  10/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1605 

(591)  E kaltër e errët, E bardhë 

(732)   “BERISHA GROUP” SH.P.K. 

Rr.”Ahmet Krasniqi“, Blloku E-1, Prishtinë 

10000, , KS 

(540)   
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(740)  Avokat Ismail Selimi Rr.”Agim 

Ramadani”, Nr. 218/7, Prishtinë 10000 

 
 

 
 

 

(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, siç janë 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 thotë, 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 tij   

 

 

 

(111)  26849 

(151)  28/10/2020 

(181)  10/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1606 

(591)  E gjelbër, bardhë 

(732)   “BERISHA GROUP” SH.P.K. 

Rr.”Ahmet Krasniqi“, Blloku E-1, Prishtinë 

10000, KS 

(740)  Avokat Ismail Selimi Rr.”Agim 

Ramadani”, Nr. 218/7, Prishtinë 10000 

 
 

(540)   
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(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 thotë, 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 tij   

 

 

 

(111)  26882 

(151)  02/11/2020 

(181)  10/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1607 

(591)  E zezë, E bardhë, E hirit 

(732)  MICRO - STAR INTERNATIONAL 

CO., LTD.  No.69, Li-De St., Zhonghe Dist., 

New Taipei City 235, Taiwan, R.O.C., TW 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Server kompjuterik; laptop kompjuter; njësi përiferike dhe pjesë kompjuterike 

përkatësisht, hardueri kompjuterik; softueri kompjuterik i cili përbëhet nga programi i 

sistemit operativ; memorje kompjuterike, pajisje; hard disk; shtëpiza; pllaka amë 
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kompjuterike; kartela grafike; minjë kompjuterit; tastatura për kompjuter;  

TFT- kompjuter dhe LCD monitor 

   

 

 

 

(111)  26740 

(151)  14/10/2020 

(181)  11/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1608 

(732)  GPS Avion LLC 1209 Orange Street 

Wilmington, Delaware 19801, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  AIRTAG 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Radio transmetues dhe pranues;sisteme të pozicionimit global (pajisje 

GPS);instrumente navigimi;kompjuter;harduer kompjuterik;harduer kompjuterik që mund 

të vishet;kompjuterë që mbahen në dorë;kompjuter tablet;aparate dhe instrumente 

telekomunikimi;telefona mobil;telefona të mencur;pajisje komunikimi pa tela për 

transemtimin e zërit, të dhënave, imazheve, audio vide dhe përmbajtjeve 

multimediale;aparate të rrjetit të komunikimit;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, audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve dhe përforcuesve;përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen;byzylykë të lidhur [instrumente matëse];softuer 

kompjuterik;softuer për zhvillimin e aplikacioneve;softuer për lojëra kompjuterike;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, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues;pajisje 

periferike kompjuterike që mund të vishen;pajisje periferike që mund të vishen për 

përdorim me kompjuterë, telefona mobil;pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syzë të 

mënçura, televizionë, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë, si dhe incizues;metër 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;syze të mënçura;syze 3D;syze;syze të diellit;lenta për syze;xham optik;mallra 

optike;aparate dhe instrumente optike;kamera;blica për kamera;ekrane për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura,televizione, 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);mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita 

lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike dixhitale 
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mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, 

kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues;etiketa elektronike për 

mallra;aparate dhe instrumente peshimi;peshore;tabela elektronike të njoftimit;aparate 

matëse;naforë [pjesë silikoni];qarqe të integruara;përforcues;kontrollus nga 

distance;instalime elektrike për kontollimin nga distanca të veprimeve industriale;aparate 

dhe pajisje për shpëtimin e jetës;bilbila fishkëllues për qenë;magneta zbukures;gardhe të 

elektrizuara;aparate të dhënjes dhë njohjes së komandave të zërit për konrollin dhe 

operimin e pajisjeve elektronike për konsumatorë dhe sistemet shtëpiake;asistent personal 

dixhital;aparat për rregullimin e ngrohjes;thermostat;monitor, senzorë dhe kontrollues për 

kondicimnimin e ajrit, ngrohjen, dhe pajisjet dhe sistemet e ventilimit;aparate për 

rregullimin e elektricitetit;rregullatorë për dritat elektrike (uljen e ndricimit);aparate për 

kontrollimin e ndricimit;prize elektrike;ndërprerës elektrik dhe elektronik;alarme, senzorë 

alarmi, dhe sistemet e monitorimit të alarmeve;detector të tymit dhe monoksid 

karbonit;bravë elektrike dhe elektronike dhe doreza për dyer dhe dritare;kontroll elektrik 

dhe elektronik për dyert e garazhave;sistemet e sigurisë dhe mbiqkyrjes së 

banimit;bateri;mbushës për bateri;lidhës elektrik dhe elektronikë, bashkues, tela, kablla, 

mbushës, labote, labote stacione, dhe adapter për të gjitha mallërat e lartpërmendura   

 

 

 

(111)  26881 

(151)  02/11/2020 

(181)  11/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1612 

(591)  Ngjyrë portokalle, e verdhë, e gjelbër, 

ngjyrë kafe, e bardhë 

(732)  Акционерско друштво фабрика за 

чоколади, вафли и  Ул. 808 Бр. 8. Гази 

Баба, Скопје, Р.С., MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë embelsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustradë; uthull, salca (për shije); erëza; akull, 

bonbone (ëmbëlsira); çokollatë; sheqerka çokollate; skopinj çokollate; ëmbëlsira çokollate; 

bombone gome; karamele (bonbone të buta); produkte ëmbëlsirash nga çokollata; prodhime 

me bazë çokollate; prodhime nga kakao; çokollate e mbushur; zhele (bonbone)   

 

 

 

(111)  26928 

(151)  05/11/2020 

(181)  11/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1613 

(591)  E verdhë, e gjelbër, ngjyrë kafe, e 

(540)   
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bardhë, e kuqe 

(732)  Акционерско друштво фабрика за 

чоколади, вафли и  Ул. 808 Бр. 8. Гази 

Баба, Скопје, Р.С, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë embelsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustradë; uthull, salca (për shije); erëza; akull, 

bonbone (ëmbëlsira); çokollatë; sheqerka çokollate; skopinj çokollate; ëmbëlsira çokollate; 

bombone gome; karamele (bonbone të buta); produkte ëmbëlsirash nga çokollata; prodhime 

me bazë çokollate; prodhime nga kakao; çokollate e mbushur; zhele (bonbone)   

 

 

 

(111)  26898 

(151)  03/11/2020 

(181)  11/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1615 

(591)  E kuqe, ngjyrë kafe, e bardhë, ngjyrë 

krem 

(732)  Акционерско друштво фабрика за 

чоколади, вафли и  Ул. 808 Бр. 8. Гази 

Баба, Скопје, Р.С., MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë embelsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustradë; uthull, salca (për shije); erëza; akull, 

nafore, nafore (napolitanka) të mbushura me çokollatë dhe krem; nafore të mbështjellura 

me çokollatë; nafore të mbushura me krem kafe; vaflla   

 

 

 

(111)  26926 

(151)  05/11/2020 

(181)  11/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1616 

(591)  Ngjyrë kafe, e bardhë, ngjyrë krem, e 

zezë, e kuqe 

(732)  Акционерско друштво фабрика за 

чоколади, вафли и  Ул. 808 Бр. 8. Гази 

(540)   
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Баба, Скопје, Р.С., MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë embelsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustradë; uthull, salca (për shije); erëza; akull, 

nafore, nafore (napolitanka) të mbushura me çokollatë dhe krem; nafore të mbështjellura 

me çokollatë; nafore të mbushura me krem kafe; vaflla   

 

 

 

(111)  26927 

(151)  05/11/2020 

(181)  11/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1617 

(591)  E kuqe, e verdhë, ngjyrë kafe, e 

bardhë, e gjelbër, roze, ngjyrë ari 

(732)  Акционерско друштво фабрика за 

чоколади, вафли и  Ул. 808 Бр. 8. Гази 

Баба, Скопје, Р.С., MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë embelsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustradë; uthull, salca (për shije); erëza; akull, 

llokum, llokum me ara; llokume nga xhelatina (ëmbëlsira); llokum të lyera me çokollatë   

 

 

 

(111)  26899 

(151)  03/11/2020 

(181)  11/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1618 

(591)  E kuqe, e verdhë, ngjyrë kafe, e 

bardhë, e gjelbër, roze, ngjyrë ari  

(732)  Акционерско друштво фабрика за 

чоколади, вафли и  Ул. 808 Бр. 8. Гази 

Баба, Скопје, Р.С., MK 

(540)  
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë embelsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustradë; uthull, salca (për shije); erëza; akull, 

llokum, llokum me ara; llokume nga xhelatina (ëmbëlsira); llokum të lyera me çokollatë   

 

 

 

(111)  27041 

(151)  16/11/2020 

(181)  11/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1621 

(591)  E kuqe, e bardhë, e zezë  

(732)  Акционерско друштво фабрика за 

чоколади, вафли и  Ул. 808 Бр. 8. Гази 

Баба, Скопје, Р.С., MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë embelsire; mjaltë, 

melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë, mustradë; uthull, salca (për shije); erëza; akull, 

bonbone (ëmbëlsira); bonbone me shije mente; çokollatë; sheqerka çokollate; skopinj 

çokollate; ëmbëlsira çokollate; bombone gome; kakao; karamele (bonbone të buta); 

produkte ëmbëlsirash nga çokollata; prodhime me bazë çokollate; prodhime nga kakao; 

çokollate e mbushur; ëmbëlsira; zhele (bonbone)   

 

 

 

(111)  27042 

(151)  16/11/2020 

(181)  11/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1622 

(540)  JAFFA 

 
 

     



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

446 

 

(732)  JAFFA DOO CRVENKA Maršala 

Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues i kafes; miell dhe 

produkte të drithrave, bukë, pjekurina, ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë, maja (tharb), 

pluhur për pjekje; krypë, mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa, akull   

 

 

 

(111)  26672 

(151)  12/10/2020 

(181)  11/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1623 

(591)  E zezë, E bardhë 

(732)  “ELVAR-86” SHPK Porcelan, Rruga 

“Kongresi i Manastirit”, Godina nr. 2, 

Bodrum (Magazinë), Tiranë, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kremra kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdes të lëkurës, produkte kozmetike   

35   Shitje me pakicë dhe shitje me shumicë përmes faqeve web dhe programeve televizive 

të shitjes të kremrave kozmetikë, përgatitjeve kozmetike për kujdes të lëkurës, produkteve 

kozmetike   

 

 

 

(111)  27554 

(151)  21/04/2021 

(181)  11/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1624 

(591)  Ngjyre hiri, E gjelbërt, E kaltërt 

E bardhë 

(300)  077891  14/06/2019  JM 

(732)  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)   
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(511) 9    “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund te vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefonë; telefonë mobilë; telefona të mencur; pajisje komunikimi pa tela 

(wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, audio, video, dhe permbajtjes 

multimedia; aparate per rrjetet e komunikimit; 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 mencura; gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument 

matës]; lexues i librave elektornik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për vendosjen, 

konfigurimin, operimin apo kontrollin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që 

vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike të kompjuterëve, kuti instalimi (set up boxes), 

televizioneve, dhe audio dhe video pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; 

softuer për lojërat kompjuterike; shkarkimin e audio, video dhe përmbajtejeve të tjera 

multimediale të pa-regjistruara; pajisje periferike për kompjuterë; pjesë periferike për 

kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, ora të mencura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pllejer dhe regjistrues; pjesë periferike të kompjuterëve që mund të vishen; 

pjesë periferike që mund të vishen për kompjuterë, telefona mobilë;pajisje mobile 

elektronike, ora tw mencura, size tw mencura, television, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pplejer dhe regjistrues; akselerometer (matës i rritjes së shpejtësisë); 

altimeter (matës i lartësisë); aparate për matjen e distancës; aparate për regjsitrimin e 

distancës; pedometer (matës i hapave); aparat për matjen e presionit; indikatorë presioni; 

monitorë, ekran, ekranë montues, dhe kufje me mikrofonë për përdorim me kompjuterë, 

telefona të mencur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike që mund të vishen, orat e 

mencura, syze të mencura, televizione, dhe pleyer dhe regjistrues audio dhe video; syze te 

mencura; syze 3D; syza; syza dielli; lense kontakti; xham optik; mallëra optike; aparate 

optike dhe instrumente; kamera; blic për kamera; ekrane për kompjuter, telefona mobil, 

pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mencura, size të 

mencura, television dhe plejer dhe regjistrues audio dhe video; tastaturë, mouse, mbajtës 

mouse, printer, drive disk, dhe hard drives; apaparate për regjistimin dhe riprodhimin e 

zërit; dixhital audio dhe video pllejer dhe regjistrues; altoparlantë zëri; zmadhues zëri dhe 

pranues; aparate zëri për autmojete motorrike; aparet për regjistrimin dhe njohjen e zërit; 

kufje, ndëgjojse mikrofonë; televizionë; pranues televizioni dhe monitor; kuti instalimi; 

radio; radio transmetues dhe pranues; sistemet e pozicionimit global (GPS pajisje); 

instrumente navigimi; kontrollimin nga distanca për kompjuterët e kontrollit, telefonat 

mobilë, pajisjet elektronike mobilë, pajisjet elektronike që mund të vishen, orat e mencura, 

syzet e mencura, audio dhe video pllejer dhe regjistrues, televizionë, altoparlantë, 

përforcues, sistemet e teatrit shtëpiak, dhe sistemet e argëtimit; pajisje që mund të vishen 

për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund te vishen, orave të mencura, syzeve të mencura, plejerëve dhe 

regjistruesve audio dhe video, televizionit, altoparlantëve, 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 
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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 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 dekorues; gardh elektrizues; automjet i 

transferueshëm për persona me aftësi të kufizuar; qorape që ngrohen me rrymë; aparate 

elektronike për njohjen e zërit  dhe dhënien e urdhërit për kontrollimin e operacioneve për 

pajisjet elektronike të konsumatorëve dhe sistemet e banorëve; asistent personal dixhital; 

aparat për rregullimin e nxehtësisë; termostat; 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 elektrike; ndërprerës eklektrikë dhe elektronik; alarme, 

sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve; detektorë për tym dhe karbon 

monoksid; brava elektrike dhe elektronike dhe brava për dyer dhe dritare; kontrollimet 

elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; sistemet e sigurisë dhe survejimit të 

banimeve   

 

 

 

(111)  27553 

(151)  21/04/2021 

(181)  11/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1625 

(591)  E bardhë, E zezë 

(732)  Warner Bros. Entertainment Inc., 4000 

Warner Boulevard, Burbank, California 

91522, 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) 9   Filma, shfaqje te filmave komedi, drama, veprime, aventura dhe/ose animacione, 

dhe filma për transmetim filmash në televizion me komedi, dramë, veprim, aventurë 

dhe/ose animacion; disqe audio disqe dhe disqe dixhitale me dhunti të shumta që përfshijnë 

muzikë, komedi, dramë, veprim, aventurë dhe/ose animacion; kufje stereo; bateri; telefonat 

pa tela; Lojtarët CD; Disqet e lojërave kompjuterike CD-ROM; telefon dhe/ose radio 

pajisje me vibrim; lojtarët me kompakt disk; radio; jastek të miut; syze, syze dielli dhe 

këllef për to; softuare të shkarkueshëm për përdorim në lojëra kompjuterike në internet, 

softuer i shkarkueshëm i lojërave kompjuterike; softuer kompjuterik për lojëra për përdorim 

në telefonat celulare dhe te mençur; video dhe lojëra kompjuterike; fishekë lojë video; 

softuere kompjuterik dhe video lojë; softuer kompjuterik për lojëra për makinat e lojërave 

përfshirë makinat e lojërave të fatit; softuer kompjuterik ose firmuere për lojërat e fatit në 

çdo platformë të kompjuterizuar, duke përfshirë edhe panel komandues te dedikuar 

lojërave, makina me targa me bazë video, makina  te çara me bazë mbështjellëse dhe 

terminalet e lotarisë së videove; Disqet e kompjuterëve dhe programet kompjuterike CD-

ROM dhe digjitale me veti të shumta, domethënë, softuere që lidh video digjitale dhe audio 

media me një rrjet informacioni kompjuterik global; përmbajtje audio-vizuale të 

shkarkueshme të medieve në fushën e argëtimit, që përmbajnë fotografi të animuar të 

lëvizjes, seri televizive, komedi dhe drama; softuere kompjuterike, konkretisht, softuere 

kompjuterike për transmetimin e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit, 

softuer kompjuterik për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale, 

lojtarët audio dhe video shkarkues për përmbajtje multimediale me funksione multimediale 

dhe interaktive, softuere për mbrojtjen e përmbajtjes, softuer për menaxhimin e bazës së të 

dhënave, softuer për sinkronizimin e bazës së të dhënave programe kompjuterike për qasje, 

shfletim dhe kërkim të bazave të të dhënave në internet, softuer që u mundëson përdoruesve 

të luajnë dhe programojnë audio, video, tekst dhe përmbajtje multimediale të lidhura me 

argëtimin; softuerë për aplikim kompjuterik për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjes 

mediatike audio-vizuale; softuerë për aplikim kompjuterik për transmetimin e përmbajtjeve 

mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për 

transmetimin e përmbajtjeve mediatike audio-vizuale nëpërmjet internetit; softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për transmetimin dhe ruajtjen e përmbajtjes mediatike audio-

vizuale; publikime të shkarkuara në natyrë të librave që përmbajnë karaktere nga 

animacione, aventurë veprimesh, komedi dhe/ose veçori drame, libra komik, libra për 

fëmijë, udhëzime strategjike, revista që përmbajnë karaktere nga animacione, aventurë 
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veprimi, komedi dhe/librat dhe revistat e veprimtarisë së fëmijëve në fushën e argëtimit; 

pajisje telefonike celulare, domethënë pajisje pa mbajtëse, mbështjellëse telefonike celulare 

dhe mbështjellës të telefonave celularë; kartela magnetike të koduara, domethënë, kartela 

telefonike, kartela kreditimi, kartela kesh, kartela debiti dhe kartela magnetike; dhe magnet 

dekorativ   

35   Shërbime të shitjes me pakice dhe shërbime të shitjes me pakicë në internet të   

mallrave të konsumit, mbulesa shtëpiake, enë shtëpiake, pajisje shtëpiake, çanta (torba) për 

mbajtje dhe paketim, kuleta, aksesorë të letrës, pajisje për shkrim, bizhuteri dhe orë dhe 

elektronikë të konsumit; mbledhja e informacionit në bazat e të dhënave të kompjuterit; 

shërbimet e marketingut, reklamime dhe promocion; shërbimet e hulumtimit të tregut dhe 

shërbimet e informimit; gjegjësisht promovimi i mallrave dhe shërbimeve ndaj të tjerëve 

përmes kompjuterave dhe rrjeteve të komunikimit; shërbime të menaxhimit të tregut në 

internet (online) për shitësit e mallrave dhe / ose shërbimeve; shërbimet onllajn (ne 

internet) të shitjes me pakicë të mediave dixhitale, veçanërisht, tinguj dixhitalë të para-

regjistruar, video inqizime dhe regjistrime të të dhënave të cilat përmbajnë muzikë, tekst, 

video, lojëra, komedi, dramë, akcione, aventura apo animacione; promovimi i mallrave dhe 

shërbimeve për të tjerët përmes Internetit; sigurimi i qasjes në bazat kompjuterike onllajn 

(internet) dhe bazat e të dhënave kompjuterike onllajn (internet ) të kërkueshme në fushën e 

argëtimit; shërbimet e reklamimit dhe marketingut nëpërmjet internetit; sigurimi dhe marrja 

me qira e hapësirës së reklamimit në internet; ofrimi i shërbimeve të ankandit në internet; 

shërbimi i krahasimeve të blerjeve, përkatësisht ofrimi i informacionit dhe këshillave 

tregtare për klientët dhe ofrimi i shërbimeve për krahasimin e çmimeve   

38   Mundësimi i ndërveprimit në kohë reale me përdoruesit e tjerë të kompjuterave në 

tema me interes të përgjithshëm; sigurimi i aksesit në dhomat e bisedave onllajn (internet), 

buletinat dhe forumet elektronike për dërgimin e mesazheve midis përdoruesve; 

transmetimi (streaming) i përmbajtjes audiovizuale dhe multimediale përmes internetit; 

bartja dhe shpërndarja e përmbajtjes audiovizuale dhe multimediale përmes Internetit; 

shërbime të transmetimit të video inqizimit sipas kërkesës; shërbimet e transmetimit dhe 

sigurimi i qasjes telekomunikuese në përmbajtje video dhe audio të cilat arrihen përmes 

Internetit nga shërbimi “video-sipas kërkesës”; transmetimi i përmbajtjes audio dhe vizuale; 

transmetimi i përmbajtjes audio dhe vizuale; transmetimi dhe shpërndarja e përmbajtjes 

audio dhe vizuale përmes rrjeteve kompjuterike; shërbime të transmetimit përmes 

Internetit; shërbime të transmetimit të videove përmes Internetit; shërbime të transmetimit 

audio përmes Internetit; shërbime të transmetimit të videove përmes Internetit ose rrjeteve 

të tjera të komunikimit, përkatësisht transmetimi elektronik i videoklipeve; shërbime të 

transmetimit dhe sigurimin e qasjes telekomunikuese në përmbajtje video dhe audio të cilat 

arrihen përmes Internetit në shërbimet “video-sipas kërkesës”; sigurimi i hyrjes me shumë 

përdorues në një rrjet global informacioni kompjuterik; sigurimi i dhomave të bisedave 

(chatting); shërbime elektronike të postës; sigurimi i hyrjes në internet me shumë 

përdorues; sigurimi i aksesit në bazat e të dhënave të kompjuterit në internet; sigurimi i 

aksesit në dhomat e bisedave dhe gazetat elektronike në internet me qëllim të përcjelljes së 

mesazheve në fushën e librave, komike, romane grafike, libra për fëmijë, autorë dhe lexim 

midis përdoruesve   

41   Shërbime të argëtimit, konkretisht, sigurimi i video lojrave permes internetit, sigurimi i 

sherbmeve në kmpjuter përmes internetit, ofrimi i perkoheshem i video lojrave jo të 

shkarkueshme; sherbimi i ofrimit të video lojrave në kompjuter permes rrjetit te internetit; 
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sherbime të argëtimit në menyrë të drejtperdrejte, komedi, drama, animime dhe seriale 

telezivie reale; prodhimi i veprimeve te verteta, komedi, drama, animacon dhe seriale 

televizive reale; shperndarja dhe shfaqja e realizimeve të verteta, komedi, drama dhe filma 

teatral animacion me levizje të fotografive; prodhimi i realizimeve të vërteta, komedi, 

drama dhe filma teatrale animacion me levizje të fotografive; performace teatrale të dya të 

animuara dhe përmes veprimeve reale; sigurimi i infirmaiconeve përmes rrjetit kompjuterik 

global në fushen e argëtimit veçanarisht lidhur me lojra, muzikë, film dhe televizion; 

sigurimi i klipeve te filmave, fotografive dhe materiale tjera multimediale për qellim 

agrëtimi permes faqeve të internetit; sigurimi i lajmeve për ngjarje aktuale dhe argetuese 

dhe informaione lidhur me ngjarje kulture dhe arsimore, përmes rrjetit kompjuterik global; 

dhe sigurimi i informaiconeve për ngjarjet aktuale te argëtiit permes rrjetit global 

kompjuterik rrjeti në form reale të veprimit, komedi, drama dhe programe të animuara dhe 

prodhimi i filmave real, komedisë, dramës dhe filmave të animuar për shpërndarje 

nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; sigurimi i një lojë kompjuterike që mund të arrihet 

nga një rrjet telekomunikuesi; dhe botimin elektronik të shërbimeve, përkatësisht 

publikimin e teksteve dhe veprave grafike të të tjerëve në internet duke përfshirë artikuj, 

romane, shkrime, libra komik, udhëzime strategjike, fotografi dhe materiale vizuale; botime 

jo të shkarkueshme në form të librave që përmbajnë karaktere nga animacione, veprime 

aventurë, komedi dhe / ose veçori dramash, libra komik, libra për fëmijë, udhëzime 

strategjike, revista që përmbajnë karaktere nga animacione, aventurë veprimi, komedi dhe / 

ose veçori dramatike, librat me ngjyrosje, librat për aktivitete të fëmijëve dhe revistat në 

fushën e argëtimit; shërbime të parqeve për zbavitje; sigurimi i shetitjeve në parkun e 

zbavitjes; paraqitja e shfaqjeve të drejtpërdrejta ose të para-regjistruar dhe / ose filmave; 

argëtim dhe / ose rekreacion; shërbimet e klubeve argëtuese; shërbimet e lojërave 

elektronike të ofruara nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; sigurimi i kazinove dhe 

pajisjeve të lojërave; shërbimet argëtuese, domethënë, lojëra kazino; shërbimet e lojrave 

elektronike të kazinos; shërbime argëtuese në formë të kinemasë se shumfishtë dhe 

zhvillimit të teatrit, ekspozitë filmike, shpërndarje filmash   

42   Shërbime të kompjutereve, domëthënë krijimi i komuniteteve përmes internetit për 

perdoruesit e regjistruar që të marrin pjesë në diskutime, marrin komente nga kolegët e tyre, 

formojnë komunitetet virtuale dhe që të perfshihen në sherbime sociale të rrjetit në fushen e 

videove nderkombetare te argetimit, softuer te kompjutereve, domethënë sigurimi permes 

internetit, softuer kompjuterik jo të shkarkueshëm për transmetimin e përmbajtjes 

audiovizive të shkarkueshme, sipas kërkesës në internet dhe televizioneve dhe pajisjeve 

mobile elektronike; programime kompjuterike; mbështetje teknike dhe shërbime teknik dhe 

konsulte për menaxhimin e sistemeve kompjuterike, databazave dhe aplikacioneve; dizajn 

grafik për përpilimin e faqeve të internetit në internet; sigurimi i informacioneve teknike në 

lidhje me harduere ose softuer kompjuterik të ofruar në internet nga një rrjet kompjuterik 

global ose në internet; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit; mbajrtja e ueb 

faqeve për të tjeret, dizajnimi i softuerit kompjuterik për të tjerët dhe shërbimet e 

konsulencës kompjuterike; kosulencë dhe informacione lidhur me to; sigurimin e 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të bazuar në ueb për të mundësuar ngarkimin, 

kapjimin, postimin, shfaqjen, krijimin, redaktimin, luajtjen, transmetimin, shikimin 

paraprak, shfaqjen, etiketimin, ndarjen, manipulimin, shpërndarjen, botimin dhe 

riprodhimin e medias elektronike, kino, filma, foto, imazhe, tekst, fotografi, përmbajtje 

audio dhe informacione nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale; sigurimi i përkohshem i 
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ueb faqeve bazuar në softuer për të mudësuar shpërndarjen e përmbajtjeve multimediale në 

mes të perdoruesve; sigurimi i një forumi pikërisht, siguruarimi i një faqe interneti që u 

lejon përdoruesve të kompjuterit mundësinë për të ngarkuar dhe ndarë videot, filmat dhe 

përmbajtjet e tjera të krijuara nga përdoruesit, filma dhe përmbatje tjera; sigurimi i 

përdoruesit të përkohshëm të softuerit që u lejon përdoruesve të ngarkojnë përmbajtje 

multimediale; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerit të lojërave kompjuterike dhe softuerit të 

video lojërave për përdorim me kompjuterë, sisteme programesh të video  lojërave dhe 

rrjeteve kompjuterike; shërbimet e programimit kompjuterik për të krijuar dhe shtuar 

realizimin e videove dhe lojrave; programimi kompjuterik i video lojrave; dizajnimin dhe 

modifikimin e programeve kompjuterike dhe video lojëra për të tjerët; shërbimet e 

zhvillimit të lojërave; shërbimet e zhvillimit të programeve të video lojërave   

43   Shërbimet e restoranteve dhe shërbimet e zinxhirit restorant në formën e  

shërbimeve të administrimit të ushqimit në restorante; ofrimi i shërbimeve byfe restoran, 

restorante vetë-shërbimi, snek bar, shërbime të kafenes dhe kafiteri; shërbime ne objekte ku 

shërbehen pijet; shërbime të bar-kafesë; shërbime bar që shërbejnë kryesisht çajra; 

shërbime bar që shërbejnë kryesisht lëngje; snek bar; sherbime restorantesh qe sigurojne 

ushqim marrje me veti (take away); sherbime me furnizim ushqimi; shërbime të përgatitjes 

së ushqimit dhe pijeve   

45   Shërbime onllajn (internet) të rrjeteve sociale; sigurimi i aksesit në uebfaqe në  Internet 

për qëllime të rrjeteve sociale; sigurimi i aksesit onllajn (internet) në bazat e të dhënave 

kompjuterike dhe databazave onllajn (internet) në fushën e argëtimit; shërbime të rrjeteve 

sociale onllajn (internet) që u mundësojnë përdoruesve të komunikojnë dhe shkëmbejnë, 

ruajnë, transmetojnë, shikojnë dhe shkarkojnë tekst, imazhe, përmbajtje audio dhe video 

dhe materiale të tjera multimedia; licencimin e pronësisë intelektuale   

 

 

 

(111)  27555 

(151)  21/04/2021 

(181)  12/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1626 

(591)  Kuqe, vishnje (bordo), bardhë, zezë 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR , TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota; çokollata; pjekurina; grimtësira (kreker); uafëll (kulaq i ëmbël); 

ëmbëlsira; pite; deserte, domethënë, deserte nga furra, deserte në bazë mielli dhe çokollate, 

deserte në formë muse (çokollade shkumë), deserte në formë akulloreje; akullore; akuj për 

ngrënje   
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(111)  27522 

(151)  14/04/2021 

(181)  12/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1627 

(300)  4562808  26/06/2019  FR 

(732)  PROTEIN SCIENCES 

CORPORATION 1000 Research Parkway 

MERIDEN, CONNECTICUT 06450 , US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  FLUSPECZA 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   ''Vaksina''   

 

 

 

(111)  26892 

(151)  02/11/2020 

(181)  13/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1631 

(591)   E Bardhë, e zezë dhe e verdhë 

(732)  Mama Mantia Sh.p.k. Bulevardi 

Dëshmorët e Kombit, Prishtinë , KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim- Produktet e mishit të pulës, 

Sallam, Virshlle, Pulë, Gjoks Pule, Kaçikë e tjera   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

 

 

 

(111)  26891 

(151)  02/11/2020 

(181)  13/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1632 

(591)  E Bardhë, e verdhë dhe e kuqe 

(540)  Mama Mantia 
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(732)  Mama Mantia Sh.p.k. Bulevardi 

Dëshmorët e Kombit, Prishtinë , KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

 

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim- Produktet e mishit të pulës, 

Sallam, Virshlle, Pulë, Gjoks Pule, Kaçikë e tjera   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

 

 

 

(111)  26973 

(151)  10/11/2020 

(181)  13/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1633 

(591)  E verdhë, E kuqe, E zezë 

(732)  McRobin D.O.O,  ul. Zdunje, br. 

Industriska zona, Padiste, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Çips, ushqime të skuqura (snack) të prodhuara në formë të fishekëve                       

(peletave), me presion ose procese të tjera   

30   Kokoshka, produkte të ëmbëla, pjata drithëri, produkte drithërash të                         

ëmbla 

   

 

 

 

(111)  27342 

(151)  16/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1634 

(732)  Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves 

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  Hola España 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira   
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(111)  26935 

(151)  09/11/2020 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1635 

(300)  302019107922.1  18/06/2019  DD 

(732)  AUDI AG 85045 Ingolstadt, DD 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  A3 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Mallëra prej metali, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht emblemat e automjeteve   

14   Kyç për çelësa, unaza  për çelësa   

27   Dyshekë (shtrojë) per makina   

 

 

 

(111)  26937 

(151)  09/11/2020 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1636 

(300)  30201907924.8/14  18/06/2019  DD 

(732)  AUDI AG 85045 Ingolstadt, DD 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  A4 

 
 

     

 
 

 

(511) 6    Mallëra prej metali, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht emblemat e automjeteve   

14   Kyç për çelësa, unaza  për çelësa   

27   Dyshekë (shtrojë) per makina   

 

 

 

(111)  26940 

(151)  09/11/2020 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1637 

(300)  302019107925.6  18/06/2019  DD 

(732)  AUDI AG 85045 Ingolstadt, DD 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  A5 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Mallëra prej metali, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht emblemat e automjeteve   

14   Kyç për çelësa, unaza  për çelësa   
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27   Dyshekë (shtrojë) per makina   

 

 

 

(111)  26944 

(151)  09/11/2020 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1638 

(300)  302019107926.4  18/06/2019  DD 

(732)  AUDI AG 85045 Ingolstadt, DD 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  A6 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Mallëra prej metali, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht emblemat e automjeteve   

14   Kyç për çelësa, unaza  për çelësa   

27   Dyshekë (shtrojë) per makina   

 

 

 

(111)  26947 

(151)  09/11/2020 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1639 

(300)  302019107927.2  18/06/2019  DD 

(732)  AUDI AG 85045 Ingolstadt, DD 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  A7 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Mallëra prej metali, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht emblemat e automjeteve  

14   Kyç për çelësa, unaza  për çelësa   

27   Dyshekë (shtrojë) per makina 

   

 

(111)  26951 

(151)  09/11/2020 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1640 

(300)  302019107928  18/06/2019  DD 

(732)  AUDI AG 85045 Ingolstadt, DD 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  A8 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Mallëra prej metali, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht emblemat e automjeteve   

14   Kyç për çelësa, unaza  për çelësa 
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27   Dyshekë (shtrojë) per makina   

 

 

 

(111)  27234 

(151)  08/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1645 

(591)  E bardhë, e gjelbër e errët, e gjelbër e 

çelët, portokalli, e kuqe, e verdhë, hiri, 

vjollcë, e zezë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, materiale të shtypura, veçanërisht libra, albume, etiketa, revista   

28   Lojëra dhe lodra   

30   Bombone, karamele (sheqerka), karamele të gomuar, bombone të forta, çokollatë, 

çamçakëz, çamçakëz pa sheqer, pilula (ëmbëlsira), kakao, biskota dhe biskota çaji, torte, 

ëmbëlsira, akullore   

 

 

 

(111)  27235 

(151)  08/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1646 

(591)  E bardhë, gjelbër e errët, gjelbër e 

çelët, portokalli, e kuqe, e verdhë, hiri, 

vjollcë, e zezë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, materiale të shtypura, veçanërisht libra, albume, etiketa, revista   
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28   Lojëra dhe lodra   

30   Bombone, karamele (sheqerka), karamele të gomuar, bombone të forta, çokollatë, 

çamçakëz, çamçakëz pa sheqer, pilula (ëmbëlsira), kakao, biskota dhe biskota çaji, torte, 

ëmbëlsira, akullore   

 

 

 

(111)  27236 

(151)  08/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1647 

(591)  E bardhë, e gjelbër, portokalli, e    

 kuqe, e verdhë, hiri, vjollcë, e zezë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16    Letër, materiale të shtypura, veçanërisht libra, albume, etiketa, revista   

28   Lojëra dhe lodra   

30   Bombone, karamele (sheqerka), karamele të gomuar, bombone të forta, çokollatë, 

çamçakëz, çamçakëz pa sheqer, pilula (ëmbëlsira), kakao, biskota dhe biskota çaji, torte, 

ëmbëlsira, akullore   

 

 

 

(111)  27237 

(151)  08/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1648 

(591)   E bardhë, portokalli, e kuqe, 

 e verdhë, e zezë, kafe   

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë, kakao, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash   
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(111)  27239 

(151)  08/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1650 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TORTICA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kakao, çokollatë, bombone, biskota, vafle, desert të përfshira në këtë klasë 

përveç pastatave të ëmbëlsirave, akullore   

 

 

 

(111)  27240 

(151)  08/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1651 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  FONTANA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollata, desert çokollate, desert me mbushje çokollate, desert i mbuluar me 

çokollatë   

 

 

 

(111)  27486 

(151)  06/04/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1652 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  GRIOTTE 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Desert çokollate   
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(111)  27474 

(151)  31/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1653 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Makinat e lojrave automatike me parapagim,lojra, lojrat tabelare, lojëra 

elektronike, lodra, letra loje   

30   Çokollata, mouses çokollate, pije çokollate, kakao, pije kakao, kafe, zëvendësues të 

kafesë, bombone, karamele, çamçakëzi, biskotat, biskotat e thata, kreker, vafle, torte, pasta, 

produkte ëmbëlsirash, produkte sheqeri, kek me xhenxhefil, akullore   

41   Lojëra (shërbime të lojërave) të ofruara on-line, ngjarje (shfaqje e ngjarjeve), argëtim, 

rekreacion, gara sportive, parqe dëfrimi   

 

 

 

(111)  27230 

(151)  08/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1654 

(591)  kafe e errët, ari, e verdhë, portokalli, e 

zezë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollata   

 

 

 

(111)  27231 

(151)  08/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2019/1655 

(591)   E kaltër e erret, e kaltër e çelët,  

e zezë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Desert çokollate të gjitha llojet    

 

 

 

(111)  27233 

(151)  08/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1656 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ANIMAL KINGDOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshja, mbathje, kapele   

28   Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk jan përfshirë në klasa të tjera; 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve   

30   Kakao, çokollatë, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, deserte të 

përfshira në këtë klasë, akullore   

 

 

 

(111)  27225 

(151)  08/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1657 

(591)   E bardhë, e gjelër e çelët,portokalli, e 

kuqe, e verdhë, vjollcë, e zezë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshja, mbathje, kapele   

28   Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk jan përfshirë në klasa të tjera; 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve   

30   Kakao, çokollatë, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, deserte të 

përfshira në këtë klasë, akullore   

 

 

 

(111)  27228 

(151)  08/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1658 

(591)  E bardhë, portokalli, e kuqe,  

 e  verdhë, e kaltër, e zezë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshja, mbathje, kapele   

28   Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk jan përfshirë në klasa të tjera; 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve   

30   Kakao, çokollatë, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, deserte të 

përfshira në këtë klasë, akullore   
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(111)  27227 

(151)  08/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1659 

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

hiri, e zezë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshja, mbathje, kapele   

28   Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk jan përfshirë në klasa të tjera; 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve   

30   Kakao, çokollatë, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, deserte të 

përfshira në këtë klasë, akullore   

 

 

 

(111)  27221 

(151)  08/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1660 

(591)  E bardhë, e kaltër e errët, portokalli, e 

verdhë, hiri, e kaltër, e zezë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshja, mbathje, kapele   

28   Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk jan përfshirë në klasa të tjera; 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve   

30   Kakao, çokollatë, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, deserte të 
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përfshira në këtë klasë, akullore   

 

 

 

(111)  27224 

(151)  08/03/2021 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1661 

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

e errët, e kaltër e çelët, e zezë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25    Veshja, mbathje, kapele   

28    Lojëra dhe lodra; artikuj gjimnastikor dhe sportiv që nuk jan përfshirë në klasa të tjera; 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve   

30   Kakao, çokollatë, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, deserte të 

përfshira në këtë klasë, akullore   

 

 

 

(111)  27103 

(151)  02/12/2020 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1662 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  FRONDI 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kakao,çokollatë, bombone, biskota, vafle, ëmbëlsira, produkte ëmbëlsirash, 

deserte të përfshira në këtë klasë, akullore   

32    Pije joalkoolike, lëngje, kokteje joalkoolike, frape (të përfshira në këtë klasë)   

33   Pije alkoolike   
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(111)  27104 

(151)  02/12/2020 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1663 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë, desert çokollate, bombone, biskota, biskota çaji dhe vafle i të gjitha 

llojeve    

 

 

 

(111)  27105 

(151)  02/12/2020 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1664 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bombone   

 

 

 

(111)  27107 

(151)  02/12/2020 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1665 

(591)  Ari, okër, kafe e errët, kafe e çelët 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota çaji, biskota, vafle, torte, çokollatë, kakao, produkte drithërash, bukë, 
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ëmbëlsira   

 

 

 

(111)  27106 

(151)  02/12/2020 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1666 

(591)  E bardhë, e gjelbër, vjollcë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton; materiale të shtypura, veçanërisht libra, albume, etiketa, revista   

28   Lojëra dhe lodra   

30   Bombone, karamele (sheqerka), karamele të gomuar, bombone të forta, çokollatë, 

çamçakëz, çamçakëz pa sheqer, pilula (ëmbëlsira), kakao, biskota dhe biskota çaji, torte, 

ëmbëlsira, akullore   

 

 

 

(111)  27102 

(151)  02/12/2020 

(181)  16/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1667 

(591)  E bardhë, e gjelbër, vjollcë 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton; materiale të shtypura, veçanërisht libra, albume, etiketa, revista   

28   Lojëra dhe lodra   

30   Bombone, karamele (sheqerka), karamele të gomuar, bombone të forta, çokollatë, 

çamçakëz, çamçakëz pa sheqer, pilula (ëmbëlsira), kakao, biskota dhe biskota çaji, torte, 

ëmbëlsira, akullore   
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(111)  27097 

(151)  02/12/2020 

(181)  17/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1675 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  PARTIX 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale që përdoren në bujqësi, vreshtari, pylltari, përveç fungicideve, 

herbicideve, insekticideve dhe parasiticideve;substanca për ruajtjen e farërave;preparate për 

rregullimin e rritjes së bimëve;gjene të farërave për prodhime bujqësore;fertilizues   

5   Preparate për shkatërrimimin e paraziteve, fungicideve, herbicideve   

 

 

 

(111)  27534 

(151)  19/04/2021 

(181)  17/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1676 

(732)  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)  REALITY COMPOSER 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik i shkarkueshëm që përdoret në zhvillimin e aplikacioneve të 

tjera softuerike;aplikacione të shkarkueshme për zhvillimin e softuerit;softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm që ofron një librari të objekteve virtuale për përdorim në zhvillimin e 

aplikacioneve të tjera softuerike;softuer kompjuterik i shkarkueshëm për përdorim në 

prodhimin e animaconit, audios, dhe efekteve tre-dimenzionale për përdorim në 

applikacionet e tjera softuerike;Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për audio dixhital dhe 

video produkcion, procesim, dhe redaktim apo montim   

 

 

 

(111)  26761 

(151)  20/10/2020 

(181)  18/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1683 

(300)  77968/2018  02/07/2019  CH 

(732)  IIC-INTERSPORT International 

Corporation GmbH Wölflistrasse 2, CH-

(540)   
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3006 Bern, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, veshmbathje, mbulesa për kokë;pantollona;pantollona të 

shkurtër;këmisha sportive me krahë të shkurëtr;këmisha 

sportive;këmisha;pullover;xhaketa;xhaketë e trashë (anoraks);çorape;shirit për kokë 

[veshje];set sportiv;artikuj veshje për për shëtitje, për shëtitje në male, alpinizëm, gjueti, 

peshkim, kalërim, sporte dimërore dhe ski;veshje dhe veshmbathje për sport;këpucë 

futbolli;thumba për këpucët e futbollit;këpucë për vrapim;këpucë për ecje;këpucë për 

ngjitje;këpucë tenisi;këpucë çiklizmi;këpucë të përshtatshme për sportet ekipore të 

brendshme dhe jashtme, si dhe për ushtrime;çorape;çorape sporti;të brendshme;të 

brendshme sportive;të brendshme termale;çizme skijimi;çizme dëbore;çizme pas-

skijimit;çizme me çaka (gaiters);xhaketë për skijim dhe dëborë;pantollona për skijim dhe 

dëborë;doreza skijimi;doreza izotermale;kapuça;rroba banjo;kapelë për larje;kapelë për 

notim;veshje e papërshkrueshme nga uji;trikotuar;doreza [veshje];shami;rrypa 

[veshje];pelerinë;kurdel për veshje;kapel tushi;maska gjumi;shalla;pelerinë frizerash;veshje 

e papërshkueshme nga shiu, por që ajroset për kalimin dhe eleminimin e djersës;pantofla 

për sporte ujore;kostume të lagura për sporte ujore sipërfaqësore;kostume lundrimi me 

mbrojtje nga dielli;mbathje mbrojtëse për sportet ujore;çanta të dizajnuara veçanërisht për 

çizmet e skive dhe dëborës   

28   Lojëra;lodra;artikuj gjimnastike dhe sporti të përfshira në këtë klasë;canta të 

përshtatshme për transportimin e artikujve sportivë;pajisje për peshkim dhe gjueti të 

përfshira në këtë klasë;tenis, pingpong, sport me rrjet (badminton) dhe tenis me topë të butë 

(squash bats) dhe reketë;tavolinë pingpongu;mbulesë mbrojtëse për tavolinën e 

pingpongut;mbulesë dhe cantë për reketa;tela për reketë;mbajtëse për reketë;rrjeta tenisi, 

pingpongu, badminton dhe vollejboll;dërrasë për rrëshqitje (snowboard);lidhëse për 

snoëboard;skija;lidhëse për skija;frena për skija;lustrues (mveshjen e skive);shkopinj për 

ski;canta kryesisht të dizajnuara për skij dhe dërrasat për rrëshqitje (snowboard);dërrasë për 

rrëshqitje (skateboard) dhe aksesorie të përfshira në këtë klasë;topa të butë dhe balona;topa 

futbolli, basketbolli, handbolli, volejbolli, volejbolli në plazh dhe ragbi;pompa posacërisht 

të dizajnuara për topat e butë për lojë;topa tenisi dhe pingpongu;top me rrjet 

(shuttlecocks);trakë ecje për ushtrimet fizike;pajisje për gjimnastikë;tega;topa, unaza 

elastike dhe trakat për ushtirmin e trupit;trakë ecje me funksionim për përshtatjen e 

platrofrmës së shpejtësisë dhe pjerrtësisë;makinat e kanotazhit;biçikleta stërvitëse të 

palëvizshme;biçikleta eliptike;zgjeruesit e gjoksit (ushtruesit);pajisje për ushtrime 

fizike;pajisje për trajnim të ekuilibrit;pajisje palestër;skuter (lodra);slitë (artikuj 

sportivë);vela;dërrasë surfimi me velë të sipërme;dërrasë surfimi që ngrihet lartë 

(wakeboard);skij uji;dërrasë që lundrohet me lëpata dore;patina;patina akulli;tehu i ruajtjes 
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së patinave;hokej, unihockej (futboll në dysheme) dhe shkopinjë për hokej në fushë;top 

hokej;klubet e golfit;çanta për klube golfi, me ose pa rrota;çanta golfi karroca;doreza 

golfi;mjete për riparimin e divove (pajisje golfi);shkopinj për not dhe zhytje;rripa, pajisje 

bojanci, jelekë dhe rripa për not;dyshek për not;pajisje noti për përdorim rekreativ, pajisje 

noti për gjimnastikë (palestër në ujë), mjete ndihmëse noti për krah për përdorim 

rekreativ;mbrojtëse të kyçave, bërrylave, mbrojtëse të shpatullave, mbrojtëse të nyjeve të 

këmbëve, mbrojtëse të kërcit dhe  mbrojtëse gjuri (artikuj sportivë);mbrojtëse bërryli dhe 

gjurit për sporte (artikuj sportivë);veshje mbrojtëse (pjesë të kostumeve sportive);rripat e 

ngritjes së peshës   
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(511) 1   Preparate kimike për prodhimin e bojrave; kimikate të lagështuara, përveç bojrave, 

për masoneri; ruajtës të betonit, përveç bojrave dhe vajrave; ruajtës të çimentos, përveç 

bojrave dhe vajrave; ruajtes masoneri, përveç bojrave dhe vajrave; ruajtës të tullave, përveç 

bojrave dhe vajrave; ngjitës për dysheme, tavane dhe pllaka muri; ngjites me kontakt; 

ngjitës kontakti për përdorim me dru; ngjitës për pllaka muri; ngjitëse kontakti për 

përdorim me laminate; ngjitës për qëllime industriale; ngjitës për aplikimin e tapetave në 

mur; ngjitës për industrinë e ndërtimit; ngjitës për pllaka dyshemeje; ngjitës për përdorim 

në prodhimin e tapetave të murit; silikon; ngjitëse hidroizoluese; substanca për lidhjen në 

proceset e prodhimit; acide; tretës për bojra; rrëshira epoksi, të papërpunuara; përbërës për 

fiksimin kimik; shufra karboni; aglutinantë për beton; kompozime të pakëndshme të ujit 

[kimikate]; agjentë lidhës për përzierje me llaç; kimikate lidhese për beton; kemikate 

përveç pigmenteve, për prodhimin e smaltave; kimikate për çngjyrosjen e smaltit; 

opacifiers për smalt; kimikate per çngjyrosjen smaltit dhe qelqit; kimikate hidroizoluese të 

çimentos, përveç bojrave; kompozime kimike për hidroizolim; kemikate rezistente ndaj 

zjarrit; kemikate industriale; kimikate për ajrim të betonit; kemikate per prodhimin e 

ngjyrave; veshje mbrojtëse sipërfaqësore rezistente ndaj ujit [kimikate, te tjera nga bojerat]; 

preparate kkimike per prodhimin e bojrave; përgatitjet për izolimin e zjarrit; rreshira 

sintetike, te paperpunuara; rreshira polimeri, te paperpunuara; mbushes per industrine e 

ndertimit   

2   Bojera; bojëra rezistent ndaj ujit; bojera siloxane te papërshkueshme nga uji; ngjyra anti-

korrozive; bojëra për larje gëlqereje; ngjyra të lagështa për pastrim;bojëra vaji; bojra 

baktericidike; ngjyra të papërshkueshme nga zjarri; bojëra të papërshkueshëm nga uji; 

ngjyra nga rrëshira sintetike; bojëra për arte dhe vepra artizanale; bojëra të jashtme; bojëra 

të brendshme; ngjyra të gatshme për përdorim; ngjyra rezistent ndaj zjarrit; bojëra për 
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dyshemetë prej betoni; ngjyra me bazë uji; ngjyra me baze uji qe mund te lahen; ngjyra te 

ajrisshme të bazuara në ujë; ngjyra silikate me bazë uji; ngjyra me bazë uji për mur te thate; 

ngjyre muri; paresore; mbrojtës siloxani per punime te brendshme[bojrat]; akrilik-siloxane 

per punime te brendshme [bojrat]; gelqere me ngjyra dekorative per punime te brendshme [ 

ngjyrat]; tretës për mbulimin e njollave per punime te brendshme [ngjyra]; elastomer per 

punime te brendshme [bojerat]; shtrese [ngjyra]; shtrese hidrosilikone [njyrat]; shtrese 

siloxane akrilike [ngjyra]; shtrese akrilike [ngjyra]; shtrese silikate [ngjyra]; shtrese 

elastomerike [ngjyra]; përgatitjet eshtreses me vetitë e mpiksjes së ujit [ngjyra]; shtresa jo 

ngjitëse në natyrën e bojës; shtresa të papërshkueshëm nga uji [ngjyra]; perberje shtresash 

në natyrën e bojrave për aplikime industriale; ngjitës ngjyrash; agjentë lidhës për bojërat; 

substanca lidhese për ngjyra; përgatitjet lidhese për bojërat; ngjyrues për përdorim në 

prodhimin e bojrave; trashës për bojëra; hollues për bojërat; mineral spirits për t’u përdorur 

si hollues për bojërat; bojra; bojera te ajrisshme; bojra për mbrojtjen e dyshemesë; shtrese 

anti-grafite 

[ngjyra]; ngjyra kunder ndyrjes; sumac për llaqe; terpentinë [tretes për bojërat]; smalt 

[llaqe]; smalt me bazë uji [llaqe]; smalt për pikturë; smalt alkid [llakë]; smalte mikalë oksid  

hekuri kundër korrozionit [llaqet]; smalt akrilik të tretshëm në ujë [llaqe]; xham [ngjyra, 

llaqe]; vajra për ruajtjen e drurit; konservues të drurit; njollat e drurit; përgatitjet e trajtimit 

për ruajtjen e drurit; frenuesit e korrozionit në natyrën e shtresave; shtresa druri 

[ngjyra];shtresa mbrojtëse për metale [ngjyra]; përgatitje mbrojtëse për metale; preparate 

antikorozive; mbushes muri për përdorim në ndërtim; mbushes të mprehtë për përdorim në 

ndërtim; përgatitjet për nivelim në natyrën e bojrave; zbardhja; larja e gelqeres; mbathje të 

pigmentuara; mbathje impregnuese; mbushje të mbivendosurve me efekt të shkëlqyeshëm 

suvaje, për të jashtëm dhe të brendshëm; fiksues [llaqe]; fiksues për ngjyruesit; llaqe 

impregnuese për dru; pasta organike për ngjyrosje; pasta ngjyrosje bazuar në tretës; shtresa 

të pakta; ngjyra për pikturë; rrëshirat e gomes; pigmente   

17   Bojëra izoluese; ngjyra izoluese elektrike; bojëra-lumineshente [izolues]; bojëra për 

izolim; bojëra me një fuqi të lartë mbuluese [izolim]; bojëra izoluese për mure; bojëra 

izoluese për çatitë; bojëra izoluese për fasada; llak izolues; insulator; materiale izoluese; 

materiale izoluese për ndërtim; materiale izoluese për ndërtim; materiale izoluese të fibrave 

të qelqit për përdorim në ndërtim; materiale izoluese të tekstilit me fije qelqi për ndërtesa; 

materiale të izoluara të shkumës për përdorim në ndërtim dhe konstruksion; materiale 

izoluese të shkumës për përdorim në ndërtim dhe ndërtim; materiale izoluese të bëra nga 

shkumë polietileni; materiale izoluese të bëra me shkumë poliuretani; materiale izoluese 

ndërtimi; izolues të materialeve zjarrduruese; veshje izoluese; materiale izoluese akustike; 

materiale izoluese termike; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; ngjitëse 

izoluese; bordet izoluese; substanca për izolimin e ndërtesave nga lagështia; çarçafë 

shkumë për përdorim si izolim ndërtimi; përbërës ngjitës ; përbërës të përbashkët të thate; 

nyje izolimi; nyje zgjerimi; nyje hidro-ekspansive; ngjites të përbashkët; mbyllës të 

bashkimit të tubit; komponime ngjitese për nyje; shkumë për nyje; ngjites poliuretani; 

ngjites hidroizolues; ngjites për ndërtesa; çarçafë shkumë poliuretani për përdorim si izolim 

ndërtimi; materiale filtrimi të shkumave gjysmë të përpunuara të plastikës; shkumë 

poliuretani me densitet të ulët për izolim; shkumë izoluese për përdorim në ndërtim dhe 

konstruksion; pllaka akustike për qëllime të izolimit të tingullit; fletë për izolim të zërit; 

panele për izolim termik; pëlhura jo të endura për pastrim kundër ujit dhe lagështisë; veshje 

për pastrim kundër ujit dhe lagështisë; latekset elastike [produkte gjysëm të përpunuara]; 
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përbërje kimike për riparimin e rrjedhjeve; rende izoluese; renditje izoluese termike; veshje 

industriale [izolim]; panele izolimi; tabela për qëllime izolimi; izolues të mbulesave të 

dyshemesë; materiale izoluese në formën e mbulesave të dyshemesë; mbrojtës qoshe prej 

gome; panele akustike për ndërtesa; tabela akustike për tavane [izolim]; panele të përbëra 

që kanë vetitë izoluese; panele mbrojte prej zjarrit për izolim të temperaturës së lartë; 

bordet e fibrave izoluese; panele të bëra nga polimeriloklorid i bazuar në polimer të 

zgjeruar [gjysëm i gatshëm]; bordet e izolimit të tingullit; tabela izoluese të bëra nga 

materiale jo metalike; panele të bëra nga polimer i zgjeruar i bazuar në polivinilklorur për 

përdorim në prodhim; panele polistireni për qëllime izoluese; bordet izoluese të bëra nga 

leshi mineral; rrjeta prej tekstil me fije qelqi për qëllime izoluese; gete fleksibël të bëra prej 

gome; çorape fleksibël të bëra prej plastike; gete fleksibël, jo prej metali; çorape të 

materialit tekstili; bashkime jo metalike për tubacione; lidhës jo metalikë për gete fleksibël; 

lidhës jo metalikë për lidhjet e tubave; gërryes për përdorim në shtëpi; komponime ngjitëse 

per ngjitje; fibër e vullkanizuar për përdorim në prodhimin e materialeve izoluese të 

ndërtesave; lesh mineral [izolues]; lesh mineral për izolimin e ndërtesave; lesh xhami për 

izolim; tekstil me fije qelqi për izolim; pëlhura prej xhami për izolim; fijet e qelqit për 

përdorim në prodhimin e materialeve izoluese të ndërtesave; rrëshira artificiale, gjysmë të 

përpunuara; rrëshira sintetike, gjysmë të përpunuara; fijet e karbonit, përveçse për përdorim 

tekstili; fijet e 

polimerit; veshje jo metalike hidroizoluese për ndërtesa; ngjites silikoni; gome silikoni; 

zgjerimi i nyjeve; panele poliuretani për izolim termik; mbështetëse poliuretani për izolim 

termik   

19   Veshja, jo prej metali, për ndërtim; përfundimi i mbylljes së çatisë; copëza pa tela, jo 

prej metali; veshje çimentoje në mur; veshje me dërrasa druri; dyshemetë ose veshjet në 

mur me materialeve sintetike; veshje çimentoje hidroizoluese; veshje mbrojtëse çimento; 

veshje çimentuese restauruese; materiale ndërtimi, jo prej metali; materiale ndërtimi 

zjarrduruese, jo prej metali; materiale ndërtimi jo metalike në formën e pllakave; veshje 

[materiale ndërtimi]; bërës izolues termik [materialet e ndërtimit]; bërëset me një shtresë 

[materialet e ndërtimit]; veshje te murit suva; veshje çimentoje të papërshkueshme nga 

zjarri; llaçi; llaç për ndërtim; llaç murature; llaç i thatë; llaç gëlqereje; llaç gipsi; llaç 

çimentoje për përdorim në ndërtim; llaç çimentoje me bazë alumini; llaç për nivelizimin e 

betonit; ngurtësim i shpejtë për qëllime ndërtimi; veshje te murit nga llaçi; llaç zjarrdurues; 

llaçet e mbarimit të bëra me rrëshirë artificiale me ngjyrë; llaç osmotik; llaç epoksi; llaç 

thixotropik; llaç i përforcuar me fibra; llaç i papërshkueshëm nga uji; llaç lidhës për qëllime 

ndërtimi; llaç ngjitës për qëllime ndërtimi; llaç ngjitës për mure te thate; llaç ngjitës për 

blloqe gipsi; përzierje llaçi; llaç të thatë të gatshëm; gëlqere; gëlqere të hidratuar për 

ndërtim; çimento; përzierje çimentoje; beton;mur i thate; mur i thate rezistent ndaj mykut; 

bordet e murit te thate; qoshe e thate  

rruaza, jo prej metali [materiale ndërtimi]; mbushës i përbashkët për plasterboard 

[materialet e ndërtimit]; paste mbushëse [materialet e ndërtimit]; llaq i holle epoksi; 

shkumë e papërpunuar; plaster; gips [material ndërtimi]; mbushës gipsi për riparimin e 

çarjeve në suva; mbushës gipsi për riparimin e vrimave në suva; komponime spackling; 

përgatitjet e rrafshimit [çimento ose llaç]; copëza [materiale ndërtimi]; shtresa [materiale 

ndërtimi]; dërrasë fibre [materiale ndërtimi]; fijet e rrëshirës polimer [përveç asaj për 

përdorim në tekstile]; kullimet jo metalike; elemente ndërtimi prej betoni; materiale lidhëse 

për sharrat [materialet e ndërtimit]; llaq i holle kimik per mbyllje për përdorim në 
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industrinë e ndërtimit; ngjites epoxy; nyje druri; nyje zgjerimi, jo prej metali, për 

dyshemetë dhe muret; skela, jo prej metali; panele ndërtimi, jo prej metali; panele 

polistireni për përdorim në ndërtim; tuba degëzimi, jo prej metali; mbathje për ndërtim; 

mbathje për bërësa dhe murature; baza gipsi ose shtresa e përfunduar [materialet e 

ndërtimit]; llaç për riparimin e betonit [materialet e ndërtimit]; tulla; pllaka, jo prej metali; 

pllaka, jo prej metali, për ndërtim; rrjeta me fibër bazalt; pëlhurë me fije qelqi të ngopur me 

rrëshirë për përdorim në transport, përforcim strukturor dhe riparime strukturore; pëlhurë 

për përforcimin e tekstil me fije qelqi për përdorim në aplikacione tokësore, deti dhe 

hapësirës ajrore; tekstile jo të endura të bëra prej fibrave sintetike për përdorim në 

industrinë e ndërtimeve; shtresë dyshemeje vetë-niveluese; lidhje mbushese me llaq për 

konsolidimin e telave të dyshemesë së çimentos [materialeve të ndërtimit]; ndarje të 

pllakave, jo prej metali [materialet e ndërtimit]; bazat për pllaka, jo prej metali [materialet e 

ndërtimit]; pranga këndore, jo prej metali; feta çimentoje në formë pluhuri [sekretuesit e 

qëndrueshëm të ujit me çimento]   

35   Bill-postimi; demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; shpërndarja e materialit 

reklamues [fletëpalosje, fletëpalosje, material i shtypur, mostra]; azhurnimi i materialit 

reklamues; shpërndarja e mostrave për qëllime reklamimi; publikimi i materialeve dhe 

teksteve publicitare; organizimi i ekspozitave për qëllime tregtare ose reklamimi; 

organizimin dhe zhvillimin e panaireve tregtare, ngjarjeve dhe ekspozitave për qëllime 

tregtare ose reklamimi; tregtimi i produkteve; marketing i produkteve; organizimi dhe 

kryerja e prezantimeve të produkteve; sigurimi i informacionit për produktin e 

konsumatorit përmes internetit; prokurimi i kontratave për blerjen dhe shitjen e mallrave; 

prezantimi i mallrave në median e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; ofrimin e 

informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve dhe 

artikujve që do të blihen; shërbime të tregtimit; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, 

gjithashtu në internet, të gomave, shenjave të ndritshme, paneleve, stendave të ekranit, 

flamujve, materialit reklamues; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu 

online, të kimikateve, rrëshirave artificiale, plastikës, përgatitjeve për metale të kalitshëm 

dhe bashkim, ngjitëse për përdorim në industri, stuko dhe mbushës të tjerë për paste, 

plehrash, përgatitje biologjike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në 

internet, të bojrave, llaqeve, llaqeve, konservuesve kundër ndryshkut dhe kundër 

përkeqësimit të drurit, ngjyruesve,ngjyre muri , rrëshirave natyrore, metaleve në petë dhe 

formë pluhuri; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të 

materialeve për përdorim në ndërtim dhe konstruksion, gypa të ngurtë për ndërtim, 

materiale lidhëse, pastrues, smalt, vajra, ngjyra, veshje, mallë, pigmente, ngjites, 

përfundime, mbathje, mbulesa, jo të endura pëlhura për përdorim në industrinë e ndërtimit, 

makineritë dhe aparatet për përdorim në industrinë e ndërtimeve; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të paraqitjeve, lesh mineral, lesh xhami, fibra 

qelqi, veshje, stuko, nyje, hendek, rruaza qoshe, përfundim gipsi, fishekë, pllaka, gips, 

pëlhura tekstile jo të endura për përdorim në ndërtesë industria; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të përgatitjeve kimike për prodhimin e bojrave, 

kimikateve të lagështa-rezistente, mbrojtese të betonit, ruajtësve të çimentos, mbrojtese të 

muraturave, konservuesve të tullave, substancave për lidhje në proceset e prodhimit, acidet, 

tretësit për llaqet, rrëshirat, kimikatet komponimet e fiksimit; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shumicë, gjithashtu online, të shufrave të karbonit, aglutinantëve për beton, 

kompozimeve të repelantëve të ujit, agjentëve lidhës për përzierje me llaç, kimikate lidhëse 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

473 

 

për beton, kimikate për prodhimin e smalteve, kimikateve që ngjyrosin smalt, preparatet 

opake për smalt; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu online, të 

kimikateve të smaltit dhe qelqit, kimikateve hidroizoluese ndaj çimentos, përbërjeve kimike 

për hidroizolim, kimikateve retardante ndaj zjarrit, kimikateve për ajrim të betonit, 

kimikateve për prodhimin e bojrave; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu 

në internet, të veshjeve mbrojtëse rezistente ndaj ujit, përgatitjeve kimike për prodhimin e 

llaqeve, përgatitjeve për zjarrdurues, rrëshira sintetike, rrëshirë polimer, mbushës për 

industrinë e ndërtimeve; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, 

të ngjyrave me bazë uji, paresore, përfundimtare, veshja, përgatitjet e veshjes me vetitë e 

mprehtë të ujit, kompozimet e veshjes, ngjitësit e bojës, agjentë lidhës dhe substanca për 

bojëra, përgatitje lidhëse për bojëra, trashese për ngjyra, hollues për bojëra; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të tretësve, valanidh për llakë, 

terpentinë, smaltë me bazë uji, vajra për ruajtjen e drurit, konservues të drurit, përgatitje 

trajtimi për ruajtjen e drurit, frenues të korrozionit në natyrën e veshjeve, përgatitje 

mbrojtëse për metale ; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të 

përgatitjeve anti-korrozive, abetare të murit dhe mallë, përgatitje për rrafshimin në natyrën 

e bojrave, zbardhjes, larjes së gëlqeres, njollat e ngopura,palltot e holla,ngjyra për pikturim, 

rreshira te gomes; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të 

prodhuesve, llaçit, llaçit, miksit të gëlqeres, çimentos, miksave të çimentos, betonit, murit 

së thatë, mbushësit, komponimeve spackling, përgatitjeve për rrafshim, kartoni, fibra 

rrëshirë; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë, gjithashtu në internet, të elementeve të 

ndërtimit të betonit, llaq i holle, kapese, skelë, bordet, pallto bërëse, beton per pllaka, 

pllaka, rrjeta, pëlhurë tekstil me fije qelqi, pëlhurë përforcuese me tekstil me fije qelqi   

42   Hulumtimi i produktit; hulumtim industrial; hulumtime në fushën e ndërtimit të 

ndërtesave; zhvillim i produktit; analiza dhe vlerësimi i modelit të produktit; analiza dhe 

vlerësimi i zhvillimit të produktit; konsulencë në lidhje me zhvillimin e produktit; hartimin 

dhe testimin e produkteve të reja; testimi i sigurisë së produktit; testimi i kontrollit të 

cilësisë së produkteve; shërbime kërkimore për zhvillimin e produkteve të reja; hulumtime 

kimike; testimi i materialit; hartimin dhe testimin për zhvillimin e produkteve të reja; 

kontrolli i cilësisë   
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(511) 3   Ujë aromatik për përdorim shtëpiak dhe për përdorim në pëlhura; përgatitjet për 

parfumimin e ajrit, atmosferës ose pëlhurave;  pergatitjet e tymosjes   

5   Freskuesit ajrit; përgatitjet për pastrimin e ajrit; deodorantë, përveç për qeniet njerëzore 
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ose për kafshët, duke përfshirë por jo kufizuar në deodorantë për ajrin, tekstilin dhe 

makinat; përgatitjet deodorizuese për veshje dhe tekstile   

11   Aparatet për deodorizimin e ajrit   
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(511) 8   Piruj, lugë, thika dhe prerëse jo elektrike, prerës, çërues (gërryes) për  

 përdorim shtepiak, duke përfshirë ato nga metalet fisnike. Armë të ftohta  dhe prerëse 

(armë). Vegla kozmetike dhe pajisje të përfshira në ketë klasë për kujdesin përsonal: vegla 

dhe pajisje të cilët përfshihen në ketë klasë, për rroje, depilim, manikir dhe pedikir, makina 

dore elektrike për drejtimin dhe mbeshtjelljen e flokut, gërsher. Vegla dore (jo elektrike) të 

cilat janë të përfshira në ketë klasë për riparimin e makinave, pajisje dhe automjete për 

përdorim në ndertimtari, bujqësi, kopshtari dhe pylltari, dhe asnjeri nga keto nuk është 

vegël elektrike. Hekur për hekurosje elektrik ose jo elektrik; hekur me avull. Mbajtëse 

(dorëz) për vegla të dorës të cilat lëvizin me mekanizem të dorës   

21   Instrumente dhe pajisje jo elektrike të dores për pastrim, brusha përveç  brushave të 

piktorëve, rruaza çeliku për pastrim, shpuza për pastrim, lesh çeliku për pastrim, lecka të 

tekstilit për pastrim, dorëza për pastrimin e enëve, makina jo elektrike për lustrim për 

amvisni, fshesa për tepiha, shtupë dyshemesh; brusha për dhëmb, brusha elektrike për 

dhëmbë, fije peri për dhëmbë, brusha për rroje, brusha për flokë, krehër. Pajisje jo elektrike 

për amvisni ose kuzhinë, të përfshirë në këtë klasë, [përpos pirujve dhe, thikave,  lugëve], 

komplete- servis [enesh], tengjere dhe tava, hapës për shishe, vazo për lule, kashta për pije, 

enë jo elektrike të kuzhinës. Dërrasa për hekurosje dhe mbështjellëse të dërrasave për 

hekurosje, mbajtëse për tharjen e rrobave, varëse për tharjen e rrobave. Kafaze për 

adhuruesit shtëpiak, akuarium shtëpie, vivarijume dhe teraniume të mbyllura për kafshë dhe 

kultivimin e bimëve. Dekorime dhe produkte dekorative nga qelqi, porcelani, enëve të 

dheut ose argjiles, përkatësisht statuja, figura vazo dhe trofe. Kurtha për minj, kurtha për 

insekte, pajisje elektrike për tërheqjen dhe asgjasimin e insekteve dhe mizave, kapës për 

miza, goditëse për miza, mangallët, pajisje për spërkatje aromatizuese, spërkatës aromash, 

pajisje elektrike ose jo elektrike për heqjen e shminkës, pambuk i përpunuar (pufne) për 

vendosjen e pudrës (pluhuri), kuti toaleti. Spërkatës uji për kopshtari, spërkatës uji për  

kanaçe për mbjellje, pajisje për ujitje, kanaç kopshti për ujitje. Qelq i pa  

përpunuar ose gjysëm i përpunuar, përpos qelqit të ndërtimtarisë, mozaik  

nga qelqi dhe pluhuri i qelqit për dekorim 
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24   Fije të endura ose të pa endura të tekstilit. Produkte të tekstilit për përdorim në amvisni, 

të cilat nuk janë përfshirë në klasë tjera: perde, mbulesa shtrati, çarçafa, (tekstil), 

mbështjellëse jastëku, batanija, fustanella, peshqira. Flamuj, flamuj letre, tiketa nga tekstili, 

batanije për mbështjellëjen e  foshnjeve, thasë për fjetje për kamping   

35   Publikime, marketing dhe marrëdhënia me publik; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve për qëllime bujqësore ose reklamuese; dizajnimi i materijaleve për publikim; 

sigurimi onlajn (në internet) i tregut për blerës  dhe shitës të mallërave dhe shërbimeve; 

punët e zyrës; Shërbime serkretarie;  sherbime të parapagimit në gazeta për tjerët; mbledhja 

e të dhënave statistikore; huazimi i makinave të zyreve; sistemimi i informacioneve në  

bazën kompjuterike të të dhënave; shërbimet e përgjigjjeve telefonike  për konsumatorët të 

cilet mungojnë; administrimi afarist, administrata afariste dhe këshillimi afarist; 

kontabiliteti; shërbimet e këshillimit afarist; gjetja e personelit; sistemimi i personelit; 

shërbime të agjensionit të punësimit; shërbimet e agjensionit për eksport import;  sistemimi 

i personelit të  përkohëshem; shërbimet e shitjes përmes licitimit; sortimi i produkteve të 

ndryshme për llogari të përsonave të tretë, përkatesisht, produkteve kimike të cilat përdoren 

në industri, shkencë, fotografi, si dhe në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, plehrit të 

shtallave dhe dheut, rrëshira të pa përpunuara artificiale, materiale plastike të pa 

përpunuara, përzierje për shuarjen e zjarrit, substanca ngjitëse të cilat nuk janë për përdorim 

në mjekësi, amvisni dhe zyre, ngjyra, fernez, llaqe, mjete për mbrojtjen nga ndryshku dhe 

kalbjes së drurit, zbërthyes dhe lidhëse për ngjyra, pigmente, konzervanse për metal, ngjyrë 

për këpucë, ngjyrë për bojë shkrimi për shtypje, toner (përfshirë kertrigje të mbushura për 

tonere), ngjyra për ushqim, produkte dhe pije farmaceutike, rrëshira të pa përpunuara 

natyrale, metal në formë fletëzave dhe pluhuri për fotografim, dekorim, shtypje dhe art, 

preparate për zbardhim dhe pastrim, detergjente, përpos për përdorim në  procesin e 

prodhimit ose përperdorim mjekësorë, zbardhues per rroba, zbutës për rroba për përdorim 

në lavanteri, mjete për eliminimin e njollave, mjete për pastrimin e enëve në makinë, 

produkte parfumerie, preparate kozmetike jo mjekësore, aromatizues, deodorante për njerez 

ose kafshë, sapuna, preparate  për kujdesin e dhëmbëve: mjete për pastrimin e dhëmbëve 

[pasta, gjele, lëng] preparate për lustrimin e protezave, produkte për zbardhimin e 

dhëmbëve,  preparate për shpërlarjen e gojës, të cilat nuk janë mjekësore, lustrues, leckë 

gërryese, letra gërryese, eliminues të gurëve, pasta për shkëlqim, preparate për lustrim të 

lëkures, vinil (materje plastike), metali dhe druri, kremë dhe mjete për lustrim të lëkures, 

vinili, metali dhe druri, dyll për lustrim, preparate farmaceutike dhe veterinare për përdorim 

në mjekësi, preparateve kimike për përdorim mjekësorë dhe veterinar, reagjense kimike  për 

përdorim në mjekësi dhe veterinari, preparate kozmetike mjekësore, shtesa ushqyese, 

shtojca për ushqim, preparate mjekësore për dobësim, ushqim për  foshnje, bimë dhe pije 

bimore të adoptuara për përdorim në mjekësi, produkte  dhe preparate stomatologjike: 

materiale për mbushjen e dhëmbit, materiale për marrjen e gjurmëve të dhëmbëve, ngjitëse 

për nevojat e dhëmbëve dhe materiale për riparimin e dhëmbëve, preparate sanitare për 

përdorim mjekesorë, shtresa higjienike, tampona higjienik, lekoplaste, materiale për lidhje, 

pelena nga letra dhe tekstili për foshnje, të rritur dhe kafshët shtëpiake, preparate për  

eliminimin e dëmtuesve, herbicide, fungicide, preparate për eliminimin e   brejtësve, 

deodorante, të cilët nuk janë për njerëz dhe kafshë, preparate për pastrimin e ajrit, preparate 

për  deodorimin e ajrit, mjete dezinfektuese, antiseptike, deterxhente për përdorim 

mjekesorë, sapun mjekesorë, sapun dezinfektues, losion për dyer antibakterial, minerale të 

cilat nuk janë nga metalet fisnike, metale të zakonëshme dhe legurat e tyre,  dhe gjysëm 
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produkte të punuara nga këto materiale, hekur për ndërtimtari, shtresa dhe yzengji nga 

metalet e zakonshme për ndërtimtari, metale të zakonshme në formë pllake, traj, shkop,   

profil, fletë metalike dhe shtresa, produkte nga metalet e zakonshme për filtrim  

dhe shoshitje, dyer, dritare, roletne, grila dhe kuti metalike  dhe pajisje shtojcë për  

të njëjtat kabllo jo elektrike dhe tela nga metali, hekurishte, mallra të imta  

matalike, vida nga metali, gozhda, shtrënguese nga metali, amë metalike  per  

vida, pyka metalike, mbeshtjellese metalike, pyka metalike, zingjirë metalik, rrotë  

nga metali per mobile, pjesë nga metali per mobile, rrota metalike industriale, reza  

metalike per dyer, doereza metalike per dritare, nyje-çivijë nga metali, rezë nga  metali, 

reza dere metalike, çelsa metalike për reze të derës, shpatullore metalike,  ujit të ventiluar, 

ventilim, kapak mbyllës për hapje ventiluese, gypa, kapak për tymtarë, kapak mbyllës për 

shahta – zgavra të hapura, grila metalike për ventilim,  ngrohje, kanalizim, telefonim, 

instalime nëntokësore për rrymë dhe klimatizim,  panele ose tablla metalike (të cilat nuk 

janë të ndriqueshme ose mekanike), per  sinjalizim, tregues rruge, per reklamim, tabela 

sinjalizuese metalike, shtyllave  metalike për reklama, panele sinjalizuese metalike, 

shenjave metalike komunikacioni, të cilat nuk janë ndriquese ose mekanike, gypave metalik 

për lëngje dhe gazëra, gypa metalik të cilët shfrytëzohen si shufra shpuese dhe pjesë të  tyre 

metalike, valvula metalike, lidhëse nga metali për gypa, kthesa lidhëse  metalike për gypa, 

veshje për gypa nga metali, lidhëse-vazhduese nga metali për  gypa, sefa metalike, 

materijale metalike për hekurudha, binarë nga metali,  pengesa metalike për hekurudha, 

ndërrues drejtimi  të hekurudhave, birila metalike, porta metalike lundruese, karremat 

metalikë për ankorimin, spiranca, kallup metalik për rrjedhje, përpos pjesëve të makinave, 

vepra artistike të punuara  prej metaleve të zakonshme ose lëgurave të tyre, trofe nga 

metalet e zakonshme, mbyllëse metalike, mbyllëse metalike për shishe, shatnoj metalik, 

shtylla metalike, skele, shkopa metalike, kulla metalike, paleta metalike dhe konop metalik  

për ngritje peshe, ngarkesa dhe transporti, përzierse metalike, lidhëse, rripa, shirita dhe 

rripa krahu të cilët përdoren për ngritjen e peshave dhe bartjen e tyre, shtresa për bllokimin 

e rrotave të punuara së pari nga metalet, traj profili metalik për dekorimin e makinave, 

automjeteve, veglave të makinave dhe robotve industrial për përpunimin dhe dhënjen e 

formës së drurit, metalit, qelqit, plastikës dhe mineralit, 3D shtypës, makina ndërtimtarie 

dhe mekanizma robotik  (makina) për përdorim në ndërtimtari: eskavatorë, mihës (makinë), 

eskavatorë, makina për ndërtimin e rrugëve dhe rrugëve asfaltuese, makina për shpim, 

makina për shpimin e shkambive, makina për pastrimin e udhëve, makina për  

ngritje, ngarkim dhe makina bartëse dhe mekanizma robotik (makina) për ngritje  

peshe, ngarkim dhe bartje: lifta, shkallë lëvizëse dhe ngjitese, makina dhe  

mekanizma robotik (makinë) për përdorim në bujqesi dhe kultivimin dhe rritjen e    

kafshëve, makina dhe mekanizma robotik (makina) për përpunimin e drithërave,  

frutave, dhe perimeve dhe ushqimit, makina për përgaditjen dhe përpunimin e  

pijeve, motor dhe makina, përpos atyre automjeteve tokësore, dhe pjesë dhe  

pajisje për to: komandues hidraulik dhe pneumatik për motor dhe makina, frej  

përpos për automjete, shtresa frenash për makina, bosht me gunga, kuti për  

ndërrues shpejtësie, përpos për automjete tokësore, kuti për ndërrues shpejtësie,   cilindra 

për motor, pistona motorri, turbina, të cilat nuk janë për automjete tokësore, filtra për motor 

dhe makina, filtra për vaj, ajër dhe lëndë djegëse për motor dhe automjete tokësore, sisteme 

shfryhjes-lirim ajri sistem për motor të automjeteve tokësore, lirues ajri për tubat e 

shpërndarjes për motorët, cilindra motori për automjete tokësore, kokë motori për 
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automjete tokësore, pistona për  motor të automjeteve tokësore, karburator për automjete 

tokësore, pajisje për konverzimin e lëndeve djegëse për motorët e automjeteve tokësore, 

injektorë për motor për automjete tokësore, aparate për kursimin e lendëve djegëse për  

 motor të automjeteve tokësore, pompa për motor të automjeteve tokësore, valvula  

 për motor të automjeteve tokësore, lëvizes të motorit për automjete tokesore, bobinë për 

motor të automjeteve tokësore, kandela për motor të automjeteve tokësore, shtretër (pjesë 

makinash), shtretër roller ose sferik, makina  për montim dhe zbërthimin-ndarjen e gomës, 

alternator, gjenerator i rrymës, gjenerator elektrik, gjenerator rryme i cili punon  me energji 

solare, makina për ngjyrosje,  pistoletë automatike për spërkatjen e ngjyrës, elektrike, 

pistoleta dhe makina për sherbim  hidraulike dhe pneumatike, makina elektrike për 

vendosjen e shiritave ngjitëse, pistoletë elektrike me gaz të komprimuar ose makina për 

spërkatje të lëngjeve, shpuese elektrike dore, sharra elektrike dore, sharra shpuese elektrike, 

makina spirale, makina kompresioni, kompresor (makinë), instalacione për pastrimin e 

automjeteve, mekanizma robotik  (makina) me funkcione të lartëpërmendura, aparate për 

saldim elektrik ose me gaz, aparate për saldimin elektrolik, aparate elektrike për bluarje, 

aparate për prerje elektrolike, elektroda për makina për saldim, robot industrial (makina) 

me funkcione të lartëpermendura, makina shtypëse, makina për paketim, makina për 

mbushje, mbyllje ose shtrëngim makina për tiketime, makina për  sortim, robot industrial 

(makina) me funkcione të lartëpermendura, makina elektrike për paketim për mbyllje dhe 

mbyllje me shtrëngim të plastikës, makina për përpunim tekstili, makina të qepjes për 

përpunimin e tekstilit, robot industrial (makina) me funkcione të lartëpërmendura, pompa 

përveç pjesëve të makinave ose motorëve, pompa për lirimin–mbushjen e lëndeve djegëse 

në qendrat shërbyese, pompa vetëadaptuese për lëndë djegëse, makina elektrike të kuzhines 

për prerje, bluarje, grimësim, përzierje dhe imësim të zarzavateve, makina larëse, makina 

për larjen e rrobave, makina për larjen e enëve, makina centrifugale për tharjen e rrobave 

(pa ngrohje), makina elektrike për pastrimin e dyshemeve, tepihave ose shtrojave të tokës, 

thithëse dhe pjesë për to, automate për shitje, aparate për galvunizim dhe makina për 

galvunizim, mbështjellje me metal, hapës dhe mbyllës elektrik të dyerve, rondelë për 

makina dhe motor, piruj, lugë,thika dhe prerëse elektrike, pajisje për prerjen e ushqimit, 

pajisje për qërim për përdorim kuzhine, duke përfshirë edhe ato prej metaleve fisnike, 

armëve të ftohta dhe prerese (armë), vegla dhe pajisje për kujdesin personal: vegla dhe 

aparate për rrojë, depilim, manikir dhe  pedikir, makina elektrike të dorës për drejtimin dhe 

mbështjelljen e flokut, gërshërë dore [jo elektrike], vegla dore për riparimin e makinave, 

aparate dhe automjete dhe për përdorim në ndërtimtari, bujqësi, kopshtari dhe pylltari, 

përpos aparateve elektrike, hekër elektrik ose jo elektrik, hekurit me avull, vegla dore dhe 

përdorimi me dorë, aparate dhe pajisje për qëllime për matje duke përfshirë ato për 

shkencë, nautikë, topografi , meteorologjike, industrike dhe laboratorike, termometra, të 

cilët nuk janë për përdorim në mjekësi, barometra, ampermetra, voltmetra, higrometra, 

pajisje për hulumtim të cilat nuk janë për perdorim në mjekësi, teleskop, periskop, kompas 

për drejtimin, indikatorit të shpejtësisë, aparate laboratorike, mikroskop, llupa, fotografi, 

dylbi, shtufa dhe shporeta për eksperimente laboratorike, pajisje për xhirime, transmetim 

dhe reprodukim të zërit dhe fotografisë, fotoaparate, kamera fotografike, aparate televizive, 

video rekorder, CD dhe DVD plejer dhe rekorder, MP3 plejera, kompjuter, kompjuter 

desktop, kompjuter tablet, pajisje bartëse teknologjike (orë të mençura, bylyzyk dore, 

pajisje të cilat mbahen në kokë) mikrofona, zmadhuese, dëgjuese, pajisje telekomunikative, 

pajisje për reprodukim të zërit dhe fotografisë, pajisje periferike kompjuterike, telefona 
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mobil, këllëf për telefona mobil, aparate telefonike, shtypës kompjuterik, skenera [pajisje 

për perpunimin e të dhënave], aparate fotokopjuese, bartësit magnetik dhe optik të të 

dhënave dhe softueri kompjuterik dhe programe të xhiruara në to, publikime elektronike të 

cilat mund të shkarkohen dhe xhirohen, kartela të koduara magnetike dhe optike, filma, TV 

seri dhe video klipe muzikore të xhiruara në mediume magnetike, optike  dhe elektronike, 

marrës (antena), marrës (antena) sateritore, përforcuesit për marrësit (antena), pjesë për 

mallërat e lartëpermendura, botuesit e kartelave, bankomate (ATM), komponente 

elektronike të cilat shfrytezohen në pjesët elektronike të makinave dhe pajisjeve, bujqësore, 

ndërprerësve elektronik, qarqeve integrale, çipeve [qark i integruar], diodave, tranzistorëve 

[elektronik], kokave magnetike për aparate elektronike, reza të derës elektronike, çeliza 

fotoelektrike, pajisje për komandim nga largësija për hapjen dhe mbylljen e dyerve, senzorë 

optik, numërues dhe indikator të sasisë për matjen e sasisë së shpenzuar, ndërprerësit 

automatik të kohës, rroba për mbrojtje nga fatkeqesitë, rrezatimit dhe zjarrit, jelek i sigurisë 

dhe pajisje dhe mjete për shpëtimin e jetëve, syzave, syzeve të diellit, thjerrëzave optike 

dhe kutive, kuti, pjesë dhe pajisje per te njejtat, aparate dhe instrumente për bartjen, 

transformimin, akumulimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, nderpreresit elektrik, kuti 

shpërndarese [rryma], nderpreresit elektrik, ndërprerës të qarkut elektrik, siguresa, 

reduktues për ndriqim, kabllo për ndezje të baterive (akumulatoreve), pllaka të shtypura 

elektrike, rrezistuesit elektrik, krik elektrik, transformatorë [rryma], adaptuesit elektrik, 

mbushës të baterive, zile elektrike për dyer, kabllo elektrike dhe elektronike, bateri, 

akumulues (bateri) elektrik, panele solare për prodhimin e energjisë elektrike, alarme dhe 

alarme kundër thyrjeve-vjedhjeve, përpos për automjete, zile elektrike, aparate dhe 

instrumente për sinjalizim, shenjat të komunikacionit rrezatuese ose mekanike, aparate për 

shuarjen e zjarrit, pompa lëvizese, automjete për shuarjen e zjarrit, gypa zjarrfikësish dhe 

topa uji për gypa të zjarrëfikësve, radarë, sonarë, aparate dhe  instrumente për vizion naten, 

magneta dekoruese, metronome, aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekesore, dentare dhe 

beterinere, mobile te cilat janë posaçërisht te punuara per nevoja mjekesore, gjymtyrë dhe 

proteza artificiale, artikuj ortopedik mjekesorë; korsete për përdorim mjekësorë, këpucë 

ortopedike, fasha elastike dhe lidhese per nyje, fustana dhe çarçafa sterile anatomik, 

kirurgjik, ndihmese seksuale per te rritur, prezervativ , shishe per foshnje (beba), bebiron 

per foshnje, mashtruese per foshnje, goma te forta per krurjen e dhembeve te foshnjet 

(bebat),  bylyzyk dore dhe unaza per perdorime mjekesore, bylyzyk dore kunder reumes, 

unaza kunder reumes, instalacione per ndriqim, drita per automjete per hapesira te 

brendeshme-jashtme, instalacione per ngrohje te cilet shfrytezojnë lendëdjegese te forta, 

lengeta ose gasi ose rrymen, kalldaja per ngrohje qendrore, kalldaja per instalime te 

ngrohjes, radijator [ngrohje], ndryshuesit e nxehtesisë, përpos atyre te cilat janë pjese te 

makinave, stufa, shporeta kuzhine, kolektor solar dhe termik [ngrohje], gjeneratorë avulli, 

gasi dhe mjegulle, kalldaja avulli, te cilat nuk janë pjesë te makines, gjeneratorë acetileni, 

gjeneratorë oksigjeni, gjeneratorë azoti, instalacione per klimatizim dhe ventilim, 

instalacione freskuese dhe ngires, pajisje elektrike dhe pajisje me gas, instalacione dhe 

pajisje per zierje, tharje dhe vluarje: shporeta (stufa), enë kuzhine,  ngrohes elektrik te ujit, 

skara, tharese elektrike te rrobave, (fen)- tharëse flokesh, aparate per tharjen e duarve, 

instalacione sanitare, krua, instalacione  per dush, toalete, kabina per dush dhe pastrim, 

vaska per banjo, dërrasa per guaska tualeti, lavaman, lavabo [ pjesë te instalacioneve 

sanitare], nenshtresa per kroje per ujë, aparate per zbutjen e ujit, aparate per pastrimin e 

ujit, instalacione per pastrimin e ujërave te zeza, ngrohes elektrik per krevata dhe batanije 
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elektrike, te cilat nuk janë per perdorim mjekesorë, jastek elektrik/ngrohes, ngrohese 

elektrike ose jo–elektrike te shputave te kembeve, termofor, çorapë me ngrohje elektrike, 

filtra per akuariume dhe aparate per filtrim te ujit te akuariumit, pajisje industriale per 

perdorim per zierje, tharje dhe ftohje, pasterilizues dhe sterilizues, automjete tokesore 

motorike, motoçikleta,  mopede, makina dhe motor per automjete tokesore, kuplum per 

automjete tokesore, mekanizma bartes, jelek bartes dhe zingjirë per bartjen e automjeteve 

tokesore, dhembezorë per automjete tokesore, frena, disqe frenuese  dhe shtresa frenuese 

per automjete tokesore, shasi te automjeteve, ceradë per automjete, shtylla per spirale per 

pezullim te automjetit, amortizer per automjete, kuti i ndryshuesit te shpejtesive per 

automjete tokesore, timon per automjete,  fellne  per rrota te automjeteve, biçikleta dhe 

kornizat e tyre,  timon dhe mbrojtese balte per biçikleta, llamarinë te automjeteve, 

platforma per shkarkim ne kamiona, rimorkio per traktora, frigorifere per automjete 

tokesore,  ngjitese-lidhese per rimorkio per automjete, ulëse per automjete, mbeshtetese 

koke per ulese te automjeteve, ulese sigurie per femijë, per automjete, mbulesa per ulese 

per automjete, mbulesa per automjete (te formatizuara), rollne te adaptuara per automjete, 

sinjale per kthesa dhe tregues drejtimi per automjete, fshesa per parafingo dhe doreza per 

fshesave, per automjete, goma te brendeshme dhe te jashteme per rrota te automjeteve, 

pneumatike pa gomë te brendeshme, sete per fiksimin e gomave te cilet perbehen prej 

arrnave per goma dhe valvulave per goma per automjete, dritare per automjete, dritare 

sigurie per automjete, retroviz dhe retrovizor anesorë per automjete, zingjirë kunder 

rreshqitjes per automjete, bartesit te kofereve per automjete, bartese per biçikleta dhe skija 

per automjete, ulese per biçikleta dhe motoçikleta, pompa ajri per automjete, per fryerje e 

gomave, alarme kunder vjedhjeve, per automjete, sirena per automjete, jeleka sigurie per 

ulese te automjeteve, jastek ajri (pajisje sigurie per automjete), karroca per foshnje, karrocë 

invalidi, karroca per femijë, karroca me një rrotë, karroca per blerje, karroca me nje ose me 

shumë rrota, karroca per blerje te cilat terhiqen, karroca per blerje te cilat shtyhen, karroca 

dore, karroca ne binare: lokomotivë, treni, tramvaje, vagone, teleferiku, teleferik ulese, 

automjete me levizje ne ujë dhe pjese te tyre, perpos motorve dhe makinave te tyre, 

automjete me levizje ne ajër dhe pjese te tyre, perpos motoreve te tyre dhe makinave, armë 

zjarri, pistoleta ajëri (armë), armë te zjarrta me qark, kofere te adaptuara me rripa per bartje 

ne supe, armë të renda, hudhes minash dhe raketa, ndezje zjarri,  spreje per mbrojtje 

personale, stoli, emitim i stolive, ari, gurë te çmueshem dhe stoli nga ta, pulla per mangjete, 

gjilpera per kollare, statuje dhe figura nga metalet fisnike,orë, orë dhe instrumente 

kronometrike, kronometer dhe pjese te tyre, rripa ore, trofe nga metalet fisnike, numruese, 

instrumente muzikore dhe kellef per instrumente muzikore, leter dhe kartuç, leter dhe 

kartuç per perdorim per paketim dhe mbeshtjelleje, kuti kartuçi, peshqira letre, leter toaleti, 

facoleta letre, materiale plastike per nevojat te mbeshtjelljes dhe paketimi, shkronja shtypi, 

klishe, materiale per lidhjen e librit, publikime te shtypura, gjera te shtypura, libra, revista, 

gazeta, liber llogarish-faturash, transportuese te shtypura, vauçer (letra me vlerë) te 

shtypura, kalendare, pllakata, fotografi [shtypura], foto, ngjitese [materiale te zyres], pulla 

postare, material i zyres, vegla per zyre, material instruktiv dhe mesimorë [perpos mobile 

dhe aparate], pajisje per shkrim dhe vizatim, material artistik, produkte te letres per nevoja 

te zyres, ngjites per perdorim ne zyre lapsa, lapsa kimik, goma per fshirje, shirita ngjites per 

nevoja te zyres, kuti kartuçi materiale artistike], leter shkrimi, leter per kopjim, rollne e 

letres per nevoja te arkes se regjistrimit, material per vizatim, shkumsa, lapsa per vizatim, 

ngjyra uji [arti], vegla te zyres, rul per ngjyrosje dyhe brusha per ngjyrosje, goma per 
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fshirje, gutaperka, goma, azbest, liskun (mikanit) dhe produkte sintetike gjysem te 

perpunuara te punuar nga keto materilae ne formë pluhuri, shufre, panelli dhe folje, 

materiale per izolim, mbyllje dhe bllombim: ngjyra izoluese, pelhura izoluese, shirita dhe 

rripa izoluese, kapak izoluese per makina industriale, mjete per mbyllje te kontakteve te 

gypave, mbyllese,  O-unaza per mbyllje (perpos mbylljeve per motora, cilindra dhe shtesa 

per çeshme te ujit), gypa elastike nga goma dhe plastika, gypa nga plastika dhe goma, 

perfshirë edhe ato te cilat perdoren per automjete, lidheseve te gypave nga plastika dhe 

goma, gypa nga materiali tekstili, lidheje per gypa, te cilet nuk janë nga metali, pambuk i 

perpunuar ne form rrethi per gypa, te cilet nuk janë nga metali, gypat e lidhur per radiator te 

automjeteve, derrasa profili nga materialet sintetike per automjete per qellime dekorimi, 

lekurë gjysem e perpunuar ose e perpunuar dhe lekurë shtazore, imitim lekure, lekurë e 

fortë, lekurë e cila shfrytezohet per shtresa, produkte nga lekura, imitimi i lekures ose 

materialeve tjera, te dizajnuara per mbajtjen e gjerave, çanta, kuleta, kuti dhe sandek nga 

lekura ose lekura e fortë, kellef per çelsa, sandek [kofer], kofera, ombredha, ombredhë-

çader, çader dielli, shkopa per hecje, kamxhik, pajisje per kuaj, shala, yzengji metalike, 

shirita dhe shtrenguese (pojas) nga lekura (mallera kuajesh), rere, byk, gurë te thermuar, 

asfalt, bitumen, çimento, gips, malter, beton, blloqe mermeri per ndertim, shenja 

komunikacion i te cilat nuk janë nga metali,  jo rezatuese dhe mekanike, per rrugë, busta 

dhe statuja nga guri, betoni dhe mermeri, qelq ndertimtarie,  bazene montuese, te cilet nuk 

janë nga metali (konstrukcione), reres se akuariumit, mobileve nga çfaredo lloji materiali, 

dyshek, jastek, dyshek me ajer dhe jastek, te cilet nuik janë per qellime mjekësore, krevate 

me ujë, pasqyre, koshere, saça artificiale dhe pjesë te drurit per saça, karrika per foshnje te 

cilat levizin, rrethoja per foshnje, djepa, shetitese per foshnje, tabela publikimi, korniza per 

fotografi dhe foto, pllaka identifikuese, shenja identifikuese, tabela identifikuese, pllaka me 

emer nga druri ose materiali sintetik, kuti per paketim nga druri ose plastika, shtand per 

perdorim ne transport ose magazinim, bure, tupane per magazinim, rezervoare, kuti, 

kontejner per magazinim, kontenjere transportimi, komode, paleta per ngarkim dhe 

mbyllese per mallin e lartë permendur, nga druri ose plastika, mallera te imëta nga materiali 

i drurit ose plastikes, pajisje per mobile, nga druri ose materiali sintetik, mekanizma per 

hapje dhe mbyllje nga druri ose materialet sintetike, mallera dekori dhe dekoruese nga 

druri, tapa, kallami, kallami i sheqerit, druri i shelnjes, briri, koska, briri i elefantit, koska te 

peshkaqenit, guaska, çelibari, sedefi-parica, sepioliti, dyellit te bleteve, plastike ose figura 

plastike, dekorime per mur per  festa, skulptura, trofe, shporta, shporta peshkataresh, 

shtepiza, shtreter dhe shtepiza, dhe krevate per adhuruesit shtepiak, shkalla bartese dhe 

shkallë levizese nga druri ose materialet sintetike, perde nga bambusi, rollne per hapesira te 

brendeshme [per  enterijere],  rrollne per dritare te brendeshme nga leckat, -shiritat, shirita 

per perde, perde nga rruazat per dekorim, kukë per perde, unaza per perde,  shirita 

dekorativ ose fionga per perde (te cilat zakonisht shfrytezohen per mbajtjen e perdeve te 

hapura  ne anesoret e dritareve), garnishlle, shtresa mbeshtetese per rrota, jo 

metalike,aparate dhe instrumente te dores jo elektrike per pastrim, brusha, perpos atyre te 

piktoreve, rruza çeliku per pastrim, shpuza per pastrim, lesh i çelikut per pastrim, lecka nga 

tekstili per pastrim, doreza per pastrimin e eneve, makina jo–elektrike per lustrim per 

perdorim shtepije, fshesa per tepih, lecka,brusha per dhembë, brusha elektrike per dhembë, 

penj dental, brusha te rrojes, brusha per flokë, kreher, pajisje jo elektrike per amvisni ose 

kuzhinë, [perpos pirujve, thikave, lugeve], komplete [enë], tengjere dhe tava, hapese per 

shishe, vazo per lule, kashta per pije,  enë jo elektrike kuzhine , dërrasa per hekurosje dhe 
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mbeshtjellese per dërrasa per herkurosje, mbajtese per tharjen e rrobave, tela per tharjen e 

rrobave, kafaz per adhuruesit shtepiak, akuariume shtepie, vivarijum dhe terarijum i 

mbyllur per kafshë dhe rritje te bimeve,  stoli dhe produkte dekorative nga qelqi, porcelani, 

eneve te dheut ose argjila, perkatesisht statuja, figura, vazo dhe trofe, kurtha per minj, 

kurtha per insekte, pajisje elektrike per joshjen dhe asgjasimin e mizave dhe insekteve,  

kapes te mizave, goditese per miza, mangallë, sperkates aromash, sperkates arromash, 

pajisje elektrike ose jo elektrike per eliminimin e shminkes, pufne per vendosjen e pudres, 

kuti toaleti,  topa uji per sperkatesit e kopshtit, topa uji per kanaqe per ujitje, pajisje per 

ujitje, kanaqe kopshti per ujitje, qelq i pa perpunuar ose gjysem i perpunuar, perpos qelqit 

te ndertimtarisë, mozaik nga qelqi dhe pluhuri i qelqit per dekorim, perpos per ndertimtari, 

lesh i qelqit pepos per izolim ose perdorim tekstili, litarë, tel, konop dhe litarë, shtreter te 

varur, rrjeta peshkataresh, shatora, tenda, cerada strehesh, cerada, vela, mbulesa per 

automjete, te cilat nuk janë të montuara, thasë nga tekstili, per paketim, materiale per 

vendosje dhe mbushje, perpos gome dhe plastike, perfshire materialin nga leshi dhe 

pambuku, fije te tekstilit, fije te tjerrura te pa perpunuara, fije te qelqit per perdorim ne 

tekstil, fije dhe penj per perdorim tekstili, penj dhe fije per qepje, thurje dhe qendisje, penj, 

fije elestike dhe tjerr per perdorim tekstili, fije te endura dhe jo te endura tekstili, mallëra 

tekstili per perdsorim shtepiak, perde, mbulesa shtrati, çarçaf dhe mbeshtjellese jorgani 

(tekstil),  mbeshtjellese jastaku, batanije, jorgana, peshqira, flamuj, flamuj te vegjel, tiketa 

nga tekstili, batanije per mbeshtjellëjen e foshnjeve, thasë per fjetëje per kamping, 

rroba,perfshirë ndresa te poshteme dhe rroba te jashtme, perpos rroba mbrojtese te 

destinimit te veçantë, çorapa, shamia [rroba], shalla, shalla bandana, shalla, shamia, rripa 

[rroba] mbathje, këpucë, papuçe, sandalle, mbulesda koke, kapela, kapela me mbrojtese, 

bereta, kapela [mbulesa koke], kaela te vogla, dantella dhe qendisje, dantella, kurora 

dekoruese, shirita (galanteri), shirita dhe thurje, shirita ngjites per rroba, fjonga per rroba, 

shkronja dhe numera per nenvizimin e pelhures, ambleme te qendisura tektili, shënja per tu 

veshur (begj),te cilat nuk janë nga metalet fisnike, rripa te shpatullave per rroba, pulla per 

rroba, kapse per rroba, hapese (ilik), gjilperë me kokë per rroba, zingjirë per rroba, kapse 

per këpucë dhe rripa, kapse, shtregues, kapse per kepucë dhe rripa, gjilpera, perpos stolive, 

ngjitese per dekorimin e produkteve te tektilit, dantella, gjilpëra, gjilpëra per qepje, gjilpëra 

per makina te qepjes, gjilpera per qendisje dhe thurje , kuti per gjilpera, jastek per gjilpera, 

lule artificiale, fruta artificial, gjilpera per flokë, kapse per flokë, shirita per flokë, gjera 

dekoruese per flokë, te cilat nuk janë nga metalet fisnike, perika, flokë artistike, 

mbeshtjelles elektrik dhe jo elektrik per flokë, te cilet nuk janë vegla dore, tepiha, çilima, 

shtroja, shtroja per falje-lutje, linoleum, bari artificial, linoleum per mveshjen e dyshemeve, 

shtroja per gjimnastikë, tapeta,  shtresa  mveshese te murit te cilat nuk janë nga tekstili, 

lojëra dhe lodra, aparate dhe makina per lojëra te adoptuara  per perdorim me ekran te 

jashtem  ose monitor, duke perfshirë ato me monedha metalike, lodra per kafshë, lodra per 

kopshte lodrash te jashteme, parqe dhe parqe per lojera, artikuj gjimnastikorë dhe sportiv, 

paisje per peshkim, karrem artificial per peshkim, karrem per gjyeti dhe peshkim, bredha 

artificial prej materialeve plastike, dekorime per bredhin e krishtlindjeve, borë artificiale 

per bredhin e krishtlindjeve, rraketake (lodra), lodra  risi per argetim, vallezuese (dhurata), 

kapela te letres per argetim,mish,peshk, shpeztari dhe mish dhe shtazë gjahu, produkte nga 

perpunumi i mishit, bishtaja te thara, supa, lengje mishi, ullinj te perpunuar, lyres buke 

(kremë) nga ullinjet, qumësht me prejardhje shtazore, qumesht me prejardhje bimore, 

produkte te qumështit, gjalpë,vaj per ushqim, fruta dhe perime te thara, konservuara, ngrira, 
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ziera, tymosura ose njelmesuara, pasta domatesh, grimësira te pergaditura nga frutat e 

arrave dhe frutave te thara, lyres nga bademi dhe gjalpi i kikirikave, tahini (pasta nga farat e 

susamit), vezë dhe vezë pluhur, patatina prej patateve, kafe, kakao, kafe ose pije me bazë 

kakao-s, pije me bazë çokolate, brumëra (makarona), brumera te mbushur, peta, pjekurina 

dhe produkte bukëpjekësish me bazë te miellit, deserte me bazë mielli dhe çokolate, bukë, 

simita [gjevrek turk – brumë ne formë unaze i mbeshtjellur me susam], pogaçe [bukë turke 

ne formë rrethi], pite, senduiç, katmer [brumera turk], pite, kuleç te embel, bakllavë [desert 

turk  me bazë brumi i zhytur  ne sherbet], kadaif [desert turk ne bazë brumi], deserte me 

bazë brumi te zhutur me sherbet, puding, kreme angleze, kazandibija [puding turk], puding 

orizi, keshkyl [puding turk], mjaltë, propolis per perdorim tek njerezit, propolis per ushqim, 

ereza (melmesa) per zarzavate, vanillë (aroma), melmesa, salcë (melmesë), salcë nga 

domatet, tharem, pluhur per pjekurina, miell, grizë, qull per ushqim, sheqer, sheqer katrorë, 

sheqer pluhur, çajëra, çaj te ftohët, produkte pastiçerie, çokolata, keksa, krekera,  

patispanja, goma përtypese, akullore, vaj per ushqim, krip, gjella me bazë dritherash, kupa, 

tërshër të bluar, patatina nga mnisri, drithera per mengjes, grurë i perpunuar per konsum 

njerëzor, elb i bluar per perdorim njerezorë, tërshër të bluar per perdorim njerezorë, thekër 

të përpunuar për konsum njerëzor, oriz, melasë per konsum njerzor, produkte bujqësore dhe 

kopshtare, fara, produkte pyjore, kafshë të gjalla, vezë të mbarësuara per qelje, bimë, bimë 

te thara per dekorim, bimë te njoma kopshti, bimë te thara kopshti per dekorim,ushqim per 

kafshë, embëltues i cili nuk per per konsum njerëzor, shtroja per adhuruesit shtepiak, 

mbulesa per maca, birra, preparate per pergaditjen e birres,ujë  mineral, ujë burimi, ujë 

bjeshke, ujë me sodë, lengje nga frutat dhe perimet, koncentrate dhe ekstrakte nga frutat 

dhe perimet per pergasditjen e lengjeve, pije jo alkoolike, pije energjike, pije sportive te 

pasura me proteina, pije alkoolike (perpos birres), verë, raki [tradicionale pije alkoolike 

turke], viski, liker, koktej alkooli, duhan, duhan per pertypje, cigare te holla, cigara, 

produkte duhanpiresish, perfshirë keto edhe ato nga metalet fisnike: çibuk, pipëz per cigare 

dhe cigare te holla, taketuke, kuti per duhan, aparate gjepi per mbeshtjellejen e duhanit-

cigareve, leter per cigare, çibuk per duhan, kuarc (lloj minerali i fortë), shkrepese per 

duhanpires, cigare elektronike dhe mbushje per te njejtat, çakmak, per te ju mundesuar 

konsumatoreve sa me lehtë ti shiqojnë dhe blejnë, sherbime te tilla mund te ju ofrohen ne 

shitoret e shitjes me pakicë,  rreth shitjes me shumicë,  permes rrugeve elektronike ose 

permes porosive me katalog 

   

 

 

 

(111)  26765 

(151)  20/10/2020 

(181)  19/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1688 

(732)  Goodyear Tyres UK Limited 2920 

Trident Court, Solihull Parkway,  

Birmingham Business Park, Birmingham 

B37 7YN, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)  GEOMAX MX14 
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Republic of Kosovo 

 
 

(511) 12   Goma   

 

 

 

(111)  27601 

(151)  06/05/2021 

(181)  19/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1689 

(591)   E kuqe (Pantone “E kuqe e ngrohtë C 

e kuqe”) për logon që vepron si shkronjë “O” 

Blu(Pantone “2189C”) për shkronjat A, L, S, 

T dhe M, termat “mobility by nature” dhe 

pikat në secilën anë 

(300)  4 562 348  24/06/2019  FR 

(732)  ALSTOM (a company incorporated 

under the laws of France) 48 rue Albert 

Dhalenne, 93400 Saint-Ouen-sur-Seine, FR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, audiovizualë, optikë, 

peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, kontrolli, të shpëtimit të jetës dhe 

mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimin e energjisë elektrike; 

aparatura dhe instrumenta për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e 

zërit, figurave apo të dhënave; mjete të informacionit të regjistruar dhe të shkarkueshëm, 

softuerë kompjuterikë, mjete informacioni digjital ose analogë bosh për regjistrim dhe 

ruajtje; mekanizma për aparaturat që punojnë me monedhë; regjistrues të parave të thata, 

makina llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjeterash; aparatura për fikje 

zjarri; të gjitha mallrat e lartpërmendur që janë destinuar për automjete tokësore, në vecanti, 

autobusë, autobusë ndërqytetas, automjete elektrikë autonomë dhe automjete hekurudhorë 

për transport pasagjerësh dhe/ose mallrash, për mjete lëvizëse hekurudhore, përfshirë 

lokomotiva, makina që lëvizin mbi shina dhe automjete hekurudhorë vet-shtytëse, 

automjete hekurudhorë të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, trena nëntoksorë (metro) 

dhe trena të tjerë të automjeteve të transportit publik, automatikë ose jo-automatik, 

domethënë automjete hekurudhorë me rrota hekuri ose automjete të drejtuar të rrotorizuar 

të pajisur me goma ose lloje të tjera të lidhjeve me tokën, mekanizma bashkimi për mjete 

lëvizëse hekurodhore, pajisje për infrastrukturën hekurudhore, vjeshje, trase hekurudhore 

dhe pjesë të tyre, njehsuesa të zgjuar, pajisje kompjuterike ose të lidhura elektronikisht që 

lejojnë drejtimin dhe orientimin e njerëzve të marrin transportin publik dhe bëjnë të 

vlefshme biletat e tyre të transportit   

12    Automjete, në vecanti autobusë, autobusë ndërqytetas, automjete elektrikë autonomë 
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dhe automjete hekurudhorë; mjete lëvizëse hekurudhore, përfshirë lokomotiva, makina që 

lëvizin mbi shina, automjete hekurudhorë vet-shtytëse, automjete hekurudhorë të 

shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, trena nëntoksorë (metro) dhe trena të tjerë të 

automjeteve të transportit publik, automatikë ose jo-automatik, domethënë automjete 

hekurudhorë me rrota hekuri ose automjete të drejtuar të rrotorizuar të pajisur me goma ose 

lloje të tjera të lidhjeve me tokën, mekanizma bashkimi për mjete lëvizëse hekurodhore; 

autobusë; autobusë ndërqytetas; mekanizma bashkimi për mjete lëvizëse hekurodhore; 

automjete elektrikë përfshirë tramvaje (trolejbusa) dhe autobusë; automjete autonomë; 

motorë dhe motorë me djegie të brendshme për automjetet tokësorë, dhe pjesë të tyre; 

amortizatorë pneumatikë për automjetet tokësorë të sipërpërmendur; rripa transmisioni dhe 

ingranazhet korresponduese për automjetet tokësorë të përmendur; pompa ajri (pjesë për 

automjete); boshte diferenciale për automjetet tokësorë të përmendur; mekanizma shtytës 

për automjetet tokësorë të përmendur; frena, boshte për automjete, shasi për vagonë 

udhëtarësh; vagona [hekurudhorë]; mekanizma bashkimi për mjete lëvizëse hekurudhore; 

vagona ҫisternë, pjesë të automjeteve tokësorë; amortizatorë për automjete hekurudhorë 

dhe tokësorë; karroceri automjeti të përbërë prej shasie me rrota metali për hekurudha, 

motorë automjeti, sisteme tërheqje automjeti   

16   Enë dhe paketime prej letre apo kartoni dhe mallra të bëra prej këtyre materialeve; 

letër, karton dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve, që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

materiale të shtypur; fotografi; materiale udhëzuese dhe mësimorë (përjashtuar aparaturat); 

materiale plastikë për paketim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); blloqe tipografie; 

albumë; pamflete; katalogë; gazeta; manualë (libra dore); letër për mbështjelljje; modele 

arkitekti; distinktivë dhe distinktivë për emra (pajisje zyre); mbajtëse distinktivësh për 

emra; kalendarë; blloqe shënimesh; stilolapsa; lapsa   

35   Asistencë dhe konsulencë në menaxhim biznesi organizim biznesi; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; studime tregu dhe kërkim tregu; organizim dhe drejtim ekspozitash, 

konferencash dhe kongresesh për qëllime tregtare dhe reklame; agjenci informacioni 

tregtar; shërbime prokurimi për të tjerët (blerje mallrash dhe shërbimesh për bizneset e 

tjerë); informacion dhe konsulencë buznesi; grumbullim të dhënash dhe sistemim të 

dhënash në baza të dhënash kompjuterike; menaxhim skedarësh të kompjuterizuar; 

përditësim të materialit reklamues; prezantim dhe demonstrim mallrash në mjetet e 

komunikimit, për qëllime shitje me pakicë; promovim shitjesh për të tjerët; menaxhim 

skedarësh të kompjuterizuar; përpilim, përditësim dhe mirëmbajtje të të dhënave në bazat 

kompjuterike të të dhënave; monitorim sinjalesh, figurash dhe informacioni të përpunuar 

me kompjutera ose aparatura telekomunikacionesh; ruajte elektronike (futje të dhënash, 

klasifikim të dhënash dhe arkivim të dhënash, në veçanti mikrografike dhe elektronike) të 

të dhënave, dokumentave dhe vizatimeve (duke përfshirë digjitale); Shitje me pakicë ose 

shumicë të aparaturave dhe pajisjeve të sinjalizimit, mjeteve lëvizëse hekurudhore, 

automjeteve hekurudhorë dhe infrastrukturave; të gjitha këto shërbime që kanë të bëjnë me 

transportin hekurudhor dhe rrugor, transportin e pasagjerëve dhe/ose  të mallrave   

37   Ndërtim, menaxhim ndërtimi ndërtesash, ndreqje, riparim, rinovim, mirëmbajtje dhe 

instalim; ofrim informacioni në lidhje me ndërtimin dhe riparimin e automjeteve toksorë, 

në veçanti autobusëve, autobusëve ndërqytetas, automjeteve elektrikë autonomë dhe 

automjeteve hekurudhorë për transport pasagjerësh dhe/ose mallrash, mjeteve lëvizëse 

hekurudhore, përfshirë lokomotivat, makinat që lëvizin mbi shina dhe automjetet vet-

shtytëse, automjetet hekurudhorë të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, trenat 
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nëntoksorë (metro) dhe trenat e tjerë të automjeteve të transportit publik, automatikë ose jo-

automatik, domethënë automjetet hekurudhorë me rrota hekuri ose automjete të drejtuar të 

rrotorizuar të pajisur me goma ose lloje të tjera të lidhjeve me tokën, mekanizmat e 

bashkimit për mjete lëvizëse hekurudhor, pajisje të infrastrukturës hekurudhore, veshje, 

trase hekurudhore dhe pjesë të tyre   

42   Punë inxhinierike, punë kërkimore dhe zhvillimore për pajisje dhe aparatura të reja; 

koordinim të punëve inxhinierike, punës kërkimore dhe zhvillimore për pajisje dhe 

aparatura të reja; planifikim projektesh, përgatitje të raporteve tekonologjikë dhe shkencorë, 

shërbime kërkimi dhe analizë industriale dhe studime ofruar nga inxhinierë dhe ekspertë; 

këshillim në lidhje me kursimin e energjisë; kontroll cilësie; studime [punë inxhinierike]; 

testim materialesh; kërkime mekanike; kërkim dhe zhvillim të produkteve të rinj për palë të 

treta; kërkime teknike; studim të projektit teknik; punë inxhinierike; këshillim teknik në 

ndërtim; prova industriale; dizenjim, zhvillim, mirëmbajtje, përditësim dhe instalim të 

sistemve kompjuterikë dhe softuerëve; planifikim urban; kërkime në lidhje me mbrojtjen e 

ambinentit; shërbime monitorimi për infrastrukturën hekurudhore dhe rrugore; konsulencë 

për softuer; softuerë si një shërbim [SaaS]; kërkime shkencore dhe shërbime të dizenjimit 

në lidhje me krijimin e modelimit (statik ose dinamik) dhe integrimin e të tillë modeleve 

(punë inxhinierike) për aplikime në rrugë dhe hekurudhë; shërbime inxhinieri; shërbime të 

asistencës teknike (konsulencë) për operimin dhe monitorimin e rrjeteve kompjuterikë dhe 

transmetimeve televizive; shërbime të suportit teknik (këshillim) në fushën e informatikës, 

telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; krijim (projektim) të programeve për 

përpunim të dhënash biznesi dhe teksti; konsulencë teknike dhe kërkim në fushën e 

telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; konsulencë dhe këshillim teknik në 

fushën e teknologjisë së informacionit; konsulencë në lidhje me kompjuterat; dhënie me 

qira të programeve në mjetet kompjuterikë dhe nëpërmjet telekomunikacioneve; projektim 

(zhvillim) të sistemeve kompjuterikë, sistemeve të telekomunikacionit dhe sistemeve të 

transmetimeve televizive; studime dhe kërkime të projektit teknik dhe në fushën e 

mirëmbajtjes (shërbim, instalim, ndreqje) të materialeve të kompjuterave, 

telekomunikacionit dhe transmetimit televiziv; këshillim teknik në teknologji informacioni; 

shndërrim kodi dhe formati ndërmjet llojeve të ndryshme të tekstit; krijim dhe instalim të 

faqeve web; projektim dhe mirëmbajte të faqeve të Internetit; projektim, instalim, 

mirëmbajtje, përditësim ose dhënie me qira të softuerëve, të bazave të të dhënave; shërbime 

monitorimi (kontrolli, vëzhgimi) të rrjeteve kompjuterikë për sigurin digjitale të 

operacioneve hekurudhore dhe/ose rrugore; projektim dhe zhvillim të gjuhëve kompjuterike 

për simulim dhe modelim; projektim të sistemeve kompjuterike dhe sistemeve të ngulitura; 

sigurimi i programeve kompjuterike për gjurmimin e hartave dhe rrugëve dhe rrugëzimit 

përmes një rrjeti komunikimi; të gjitha shërbimet në lidhje me sektorin hekurudhor, 

transportin rrugor dhe publik për pasagjerë dhe/ose mallra          

 

 

 

(111)  26894 

(151)  03/11/2020 

(181)  19/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1692 

(732)  MYM JARSE TEKSTİL SANAYİ VE 

(540)   
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TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Mehmet 

Nesih Özmen Mahallesi, Fatih Caddesi, 

Alaybey Sokak, No: 5, Güngören – İstanbul , 

TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga veshjet e 

veçanta mbrojtëse; çorape, kufje (veshje), shalle, bandanë, shalle zbukuruese, rripa 

(veshje); mbathje, këpucë, papuçe, sandale; mbulesa koke, kësula, kapela me ballik, bereta, 

kapela (veshje koke), kapela kafke   

35   Reklamimi, marketing dhe marëdhenie me publikun; oganizime të ekspozitave dhe 

panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; dizajnim të  materialeve reklamuese; 

sigurim on line i një vendi për shitje për blerës dhe shites të mallrave dhe shërbimeve; 

funksione zyre: shërbime sekretarije; regullim i abonimit të gazetave për të tjerët: përpilim 

të statistikave; huazim i makinave për zyra; sistematizim i informatave në bazën e 

kompjuterit; përgjigje të telefonatave për abonent të pakapshem; menaxhim biznesi, 

administrim biznesi dhe konsulta biznesi; kontabilitet; shërbime të konsultave komerciale; 

rekrutim personeli, vendosje personeli; agjenci punësimi, agjenci eksport-impori; shërbime 

të vendosjes së përkohshme të personelit; auksione; të bërit bashk, për dobi të tjerevë, të 

mallrave të ndryshëm, posaqërisht, parfumeve, kozmentikës (pos kozmetikës medicinale), 

aromave, deodorantevë për perdorim personal dhe kafshë, preparate lustrues për lëkure, 

vinilit, metalit dhe drurit, lustruesve dhe kremeve për lekurë, vinil dhe dru, dyllit për 

lustrim, syzave, syzave për diell, thjerzave optike dhe arkave, kontejnerëve, pjëseve dhe 

komponentëve për ato, stolive, imitimit të stolive, arit, gurëve te çmuar dhe stolive të bëra 

nga këto, manshetave, gjilpërave për kravatë, statuetave dhe figurinave nga metalet e 

çmuara, orëve, sahatëve dhe instrumenteve kronometrike, kronometrave dhe pjesët e tyre, 

rripave për orë, kupave statueta përkujtimore të bëra nga metalet e çmuara, rruazave 

(tespih), lëkurës së papërpunuar ose gjysëm të përpunuar dhe lëkurave të kafshëve, 

imitimieve të lëkurës, lëkurës së fortë, lëkurës që përdoret si astar, mallrave të bëra nga 

lëkura, imitimi i lëkurës ose materialeve tjera, të dizajnuara për bartjen e gjërave, të 

përfshira në këtë klasë, çantave, kuletave, kutive dhe valixheve të bëra nga lëkura ose 

lëkura e fortë, arkave për çelsa, valixheve (bagazhe), koferëve, çadrave, çadrave për hije, 

çadrave të diellit, bastunëve, çadrave, çadrave për hije, çadrave të diellit, bastunëve, 

kamxhikëve, prazmoreve, shalave, uzengjive, shiritave të lëkurës (mall shale), veshjeve, 

përfshi veshjet e brendshme dhe të jashtme, të ndryshme nga veshjet e veçanta mbrojtëse, 

çorapeve, kufjeve (veshje), shalleve, bandanëve, shalleve zbukuruese, rripave (veshje); 

mbathjeve, këpucëve, papuçeve, sandaleve, mbulesave për kokë, kësulave, kapelave me 

ballik, beretave, kapelave (veshje koke), kapelave për kafkë, duke ju mundësuar 

konsumatorëve që në mënyrë të përshtatshme ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto 

shërbime mund të jepen nëpërmjet shitoreve të shitjes me pakicë, shimicë outlet, s dhe 

nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet porosisë me katalog   
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(111)  27147 

(151)  29/01/2021 

(181)  20/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1694 

(591)  E kaltër 

(732)  Isak Fejza Fidola SH.P.K., KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Materiali dhe konstruksione ndërtimor prej metali; konstruksionet e 

transportueshme metalike në ndërtimtari   

19   Materiali dhe konstruksione ndërtimor jometalike; konstruksionet e transportueshme 

jometalike në ndërtimtari   

37   Ndërtim i banesave dhe shtëpive si dhe  objekteve banesore dhe jobanesore, shërbime 

ndihmëse dhe tjera në lidhje më ndërtimin e objekteve banesore dhe objekteve jobanesore, 

plane ndërtimi, shërbime që konsistojn në marrjen e mjeteve  ose material të ndërtimit; 

shërbime të ndryshme riparimi në ndërtimtari; shërbime hidraulike, instalime të ngrohjes   

 

 

 

(111)  26762 

(151)  20/10/2020 

(181)  24/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1697 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover, New 

Jersey, 07936, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  OREO 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të qumshtit, veçanërisht desertet e qumështit dhe ato të ftohta, përfshirë 

musët (mousse), krem dhe produkte nga jogurti   

30   Çokollatë, ëmbëlsira të çokollatës; ëmbëlsira nga sheqeri; pjekurina; produkte 

bukëpjekësish, biskota, keks, ëmbëlsirë kafeje (brownie), kuleç ëmbëlsirë nga djathi 

(cheesecake); akullore, ëmbëlsira të ngrira; deserte, deserte të ftohta; përzierje për 

bukëpjekës; produkte nga drithërat, drithëra për mëngjes   
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(111)  27812 

(151)  01/06/2021 

(181)  24/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1698 

(732)  Fysioline Oy Arvionkatu 2 

33840 TAMPERE, FI 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ICE POWER 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; ilaçe për qëllime mjekësore; preparate veterinare; plastera 

mjekësore; fasha, mjekësore; dezinfektues për qëllime higjienike; antiseptik; preparate 

kimike për qëllime farmaceutike; preparate kimike për qëllime mjekësore; kuti të ndihmës 

së parë, të mbushura; liniment(vaj për fërkim); pomadë për qëllime farmaceutike; sperkates 

ftohës për qëllime mjekësore; yndyra  për qëllime mjekësore; locione për qëllime 

farmaceutike; vajra medicinale; barishta mjekësore; mentoll; preparate për mbrojtje nga  

djegiet e diellit për qëllime farmaceutike; pomadë për mbrojtje nga  djegiet e diellit; 

preparate farmaceutike për kujdesin ndaj lëkurës; plastera ngjitës; shirita ngjitës për qëllime 

mjekësore; ilaçe qetësuese  mjekësore; sperkates ftohës për qëllime farmaceutike; xhel  i  

ftohtë për qetësimin  e dhimbjeve për qëllime farmaceutike; xhel i nxehtë terapeutik për 

ngrohjen dhe relaksimin e muskujve   

10   Aparatet dhe instrumentet mjekësore; aparate dhe instrumente veterinare; artikuj 

ortopedikë; aparate për rehabilitimin e trupit për qëllime mjekësore; jastekë  ngrohës, 

elektrikë, për qëllime mjekësore; fashë lidhese; fashë për nyje, anatomike; pako të ftohta 

për qëllime mjekësore; qese akulli për qëllime mjekësore; pako termike për qëllime të 

ndihmës së parë; pako terapeutike të nxehta dhe të ftohta per terapia  për përdorim 

mjekësor; fasha për qetësimin e dhimbjeve për qëllime farmaceutike   

 

 

 

(111)  27485 

(151)  06/04/2021 

(181)  24/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1700 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DEXCODAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor 
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(111)  26623 

(151)  05/10/2020 

(181)  24/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1701 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DOREPAIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  27039 

(151)  16/11/2020 

(181)  24/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1702 

(591)   E zezë, e bardhë, e kuqe, bordo (kuqe 

e mbyllur), verdhë,portokalli 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR , TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota; çokolata; pjekurina; krekera (biskota të thara); uafëll (kuleç të mbushur 

në mes); kuleç ëmbelsirë; pite; deserte, përkatësisht, embëlsira bukëpjekësish, deserte me 

bazë mielli dhe çokolate, deserte në formë musi (ëmbëlsira me shkumë), embëlsira të 

ngrira; akullore; akull për ushqim   

 

 

 

(111)  27488 

(151)  06/04/2021 

(181)  24/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1703 

(591)  Vjollce, bardhë, kuqe, zezë 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR , TR 

(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   Biskota; çokolata; pjekurina; krekera (biskota të thara); uafëll (kuleç të mbushur 

në mes); kuleç ëmbelsirë; pite; deserte, përkatësisht, embëlsira bukëpjekësish, deserte me 

bazë mielli dhe çokolate, deserte në formë musi (ëmbëlsira me shkumë), embëlsira të 

ngrira; akullore; akull për ushqim   

 

 

 

(111)  26749 

(151)  20/10/2020 

(181)  24/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1704 

(591)  Kafe e hapur, bardhë, zezë, kuqe               

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR , TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota; çokolata; pjekurina; krekera (biskota të thara); uafëll (kuleç të mbushur 

në mes); kuleç ëmbelsirë; pite; deserte, përkatësisht, embëlsira bukëpjekësish, deserte me 

bazë mielli dhe çokolate, deserte në formë musi (ëmbëlsira me shkumë), embëlsira të 

ngrira; akullore; akull për ushqim   

 

 

 

(111)  26748 

(151)  20/10/2020 

(181)  24/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1705 

(591)  kafe e shëndritëshme, zezë, bardhë, 

kuqe     

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR , TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota; çokolata; pjekurina; krekera (biskota te thara); uafëll (kuleç të mbushur 

në mes); kuleç ëmbëlsirë; pite; deserte, përkatësisht, embëlsira bukëpjekësish, deserte me 

bazë mielli dhe çokolate, deserte në formë musi (ëmbëlsira me shkumë), embëlsira të 

ngrira; akullore; akull për ushqim   
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(111)  27583 

(151)  28/04/2021 

(181)  24/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1706 

(591)  E verdha Lesna (CMYK: 2/12/100/0, 

RGB: 252/218/17, HEX: #FCDA11) 

E kaltra Lesna(CMYK: 80/8/32/0, RGB: 

0/173/181, HEX: #00ADB5) 

(732)  N.N.P.T.“Lesna ing Af” sh.p.k 

Prishtinë Magjistralja Prishtinë –Fushë 

Kosovë, Zona Industriale, Rr. Elez Berisha, 

Nr.4, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; enë mbajtëse, kolltukë, dhoma gjumi, 

dhoma për fëmije, tavolina pune, tavolina buke, tavolina dite, kuzhina, karrige për zyre, 

karrige për fëmije, dyshekë për ndërrimin e bebeve, varesë çantash, shporta buke, perde, 

shporta, krevate/djepa, ulëse për banje për bebe, baza te shtratit, rrotëza shtrati, pajisje 

shtrati, çarçafë, çarçafë për shtretër nga druri, tavolina, tavolina pune, rafte, kuti druri ose 

plastike, mbështetëse për mobilje, kornize mbajtëse, mobilje ne forme shezloni, arke për 

lodra, arka sirtari, varës rrobash, mbajtëse për shina rrobash, krevate djepi për bebe, dollap, 

mbajtëse perdesh, lidhëse për perde, jastëkë, karrige, dekorime plastike për artikuj 

ushqimor, karroca darke [mobilje], divane, mbyllëse te dyerve/susta për dyer, përforcuese 

për dyer, pajisje për dyer, doreza për dyer, trokitesë për dere, ndalesa te dyerve, dyer për 

mobilje, aksesor te ndryshme për mobilje, dekorime për mobilje, këmbëza për mobilje, 

enëlarëse, dollapë për arkivim, mbështetëse këmbesh, mobilje, rrotëza mobiljesh ,  mobilje 

prej metali, ndarje te mobiljeve prej druri/ndarje prej druri për mobilje, rafte mobiljesh, 

mbulesa veshjesh [për ruajtje], karrige për frizere, mbajtëse [shporta] për transportin e 

gjerave, pasqyra dore [pasqyra tualeti], varesë për kapela, jastëkë për pozicionimin e kokës 

për bebe, jastëkë për mbështetje te kokës për bebe, mbështetës për koke [mobilje], karrige 

ushqimi për bebe, shtretër spitalor, numra shtëpish, rubinet për lavaman, dollapë për 

kartoteka [mobilje], mobilje me fryrje, tastiere me varës për çelësa, doreza, shkalle druri 

ose plastike [mobilje], tavolina prehri, këmbëza për mobilje, frigorifer, kuti për letra, rafte 

librash, rafte për revista, pllake e furrës, sifona për lavaman, krevate per mesezhe, dyshekë 

për lodra te bebeve, shtroja, për lavamanë, te largueshme/shtroja ose mbulesa për lavamanë, 

aspiratore, dyshekë, pasqyre, mobilje [dekorime], rafte për gazeta, mobilje për zyre, teknik 

e bardhe [për kuzhina], mbajtëse për korniza fotografish/mbajtëse fotografish [korniza], 

korniza fotografish, jastëkë, pankarta prej druri ose plastike, rafte për pjata, kosha për loje 

për bebe, tavolina lëvizëse, rafte [mobilje], mobilje shkollore, ulëse/karrige [ulëse], ulëse 

prej metalit, divane/sofa, rafte për dollapë arkivim, rafte për magazinim, njësi për rafte, 

furre, mbajtëse për këpuce, varës për këpuce, vitrina [mobilje], karrige për dush, dyshekë 

për fjete/shtroja për fjete, sofa, tavolina për qëndrim ne këmbe, tavolina për makina 

llogaritëse, karrige me shkallëza, karrige, dyshekë prej kashte/dyshek kashte, pjese te 

sipërme për tavolina, tavolina metali, tavolina nga druri, mikrovalë, rubinete, karroca për 
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çaj/mbajtëse për peshqirë [mobilje], platforme mbështetëse [mobilje], karroca për 

kompjuter [mobilje]/ mbajtëse për kompjuter [mobilje], tavolinë pune/rafte per makina 

shkrim, mbajtëse për ombrella, varesë rrobash, tavolinë për mengene [mobilje], platforma 

te fiksuara për mur për ndërrimin e bebeve , garderoberë, lavamanë [mobilje], krevate uji, 

tavolina pune 

 

 

 

 

(111)  26750 

(151)  20/10/2020 

(181)  24/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1707 

(732)  CHONGQING AMITY 

MACHINERY CO., LTD. NO. 200 

ZHONGSHAN 2 ROAD, YUZHONG 

DISTRICT CHONGQING 400014, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  EMTOP 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e zakonshme të papërpunuara apo gjysëm të përpunuara;tuba nga 

metali;mbështjellës [pajisje metalike];pajisje metali për ndërtim;material hekurudhor nga 

metali;shirita nga metali për përdorim në lidhje;kapëse nga metali për kablla dhe 

tuba;pajisje të vogla nga metali;tokëza për metale të zakonshme [pajisje];gozhda;pajisje nga 

metali për mobilje;këmbana nga metali për dyer jo-metalike;brava nga metali, jo 

elektrike;drynjë;çelësat nga metali;kasaforta [kuti të forta];lloj danash nga metali;kuti e 

thatë për mjete nga metali;etiketa nga metali;këmbana për kafshë;shufra metali për 

saldim;spirancë;byzylykë identifikues nga metali;erë-mot-tregues nga metali;mbrojtës 

pemësh nga metali;kurthe për kafshët e egra;vepra arti nga metalet e 

zakonshme;xeherore;monumente nga metali;këndë hekuri nga metali;mbështetëse nga 

metali;bërryla nga metali për gypa;nyje nga metali për gypa;valvola nga metali, përpos 

pjesëve të makinave;materiale përforcuese nga metali për gypa;qafë nga metali për fiksimin 

e gypave;shkallë nga metali;ndërtesa, të transportueshme, nga metali;gardhe nga 

metali;materiale ndërtimi nga metali;skela prej metalit;tel çeliku;litare nga metali;priza 

muri nga metali;vida prej metalit;menteshë nga metali;grepa [pajisje metalike];ngritës nga 

metali, tjetër nga ato për maqina   

7   Makina bujqësore;makinë për kositje [makinë];pompa ajrimi për akuarium;vjelës 

foragjer;makina mjelëse;makina ekektrike për kapjen e flokëve të kafshëve;makina për 

punim të drurit;sharra [makina];makina për bërjen e kartonit të valëzuar;makina për 

prodhimin e pelenave-pantollona nga letra;makina shtypëse;makina tehzgjatëse 

(looms);makina madhësie;makina për procesimin e çajit;makina elektromekanike për 

përgaditjen e ushqimit;makineri për procesimin e birrës;makinë për procesimin e 

duhanit;makinë për punim-lëkure;makinë për qepje;makinë për montimin e 

biçikletave;makineri për prodhimin e bllokave;makinë gdhendëse;makina për prodhimin e 

baterive elektrike;makina për prodhimin e kordonëve;makina për prodhimin e 
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smaltit;makina për prodhimin e llambave;makina paketimi;makina për bërjen e briketave 

nga thengjilli;makina elektrike për kuzhinë;makinë larëse [lavanderi];mullinj 

centrifugal;makina ngjitëse;makina për punim-xhami;makina për prodhimin e 

plehrave;makina elektromekanike për industrinë kimike;minierë turjelësh (mine 

borers);grirëse [makinë];makinë pompimi për puse të naftës;makinë 

përzierëse;dizintegrues;vinca [aparate për ngritjen dhe lartësim];çekiç pneumatik;makinë 

prerëse;makinë për shkrirjel;makinë për përpunimin e metaleve;motorë me avull;pajisje 

ndezëse për motorët me djegie të brendshme;instalime të energjisë me erë për gjenerimin e 

energjisë elektrike;makina për të bërë gjilpëra;makina për të bërë zinxhirë;mbajtëse për 

makina;makina prerëse;makina për prodhimin e telave dhe kabllove;mjete [pjesë të 

makinave];makineritë dhe aparatet për lustrim [elektrike];kokat shpuese [pjesë të 

makinave];mjete të mbajtura me dorë, përveç veglave të dorës;makinë grirëse këndore që 

operohet-me energji elektrike;makina për prodhimin e komponenteve elektronike;makina 

për prodhimin e instrumenteve elektronike;makina për përdorim në prodhimin e 

instrumenteve elektronike;makina për përdorim në prodhimin e pjesëve elektronike;makina 

për pastrimin e komponenteve elektronike në kemikale;makina për pastrimin e 

komponentëve elektronik në tretës;makina për prodhimin e paraturave optike;makina për 

ndarjen e gazeve;makina për ngjyrosje me spërkatje;gjeneratorë;motorë, të ndryshëm nga 

ata për automjetet tokësore;pompa [makina];valvula [pjesë të makinave];makina për 

kompresim të ajrit;cilindër pneumatik (pjesë të makinës);mekanizma shtytës, të tjerë nga 

automjetet tokësore;kushineta [pjesë të makinave];rrypa për makina;makina elektrike për 

saldim;makina elektrike dhe aparatura për pastrim;pastrues me presion të lartë;fshesë me 

korrent;shtypës për filtra;cilindër elektrik për derë;lustrues elektrik për këpucë;makina 

elektropluese;çelësa elektrikë për hapjen e dyerve   

8   Instrumente tërheqëse [instrumente dore];pajisje bujqësore të operuara me dorë;mjete 

kopshtesh të përdorura me dorë;instrumente dhe mjete për kafshët me 

lëkurë;fuzhnjë;komplet manikiri;copa [pjesë të veglave të dorës];mjete shpuese [vegla 

dore];thumba [vegla dore];pirun për ngritje që operohet-me dorë;armë të punuar me dorë 

për nxjerrjen e mastikës;mjete për gdhendje [vegla dore];mistri për muratorë;gërshërë 

krasitje;shpatë;takëm tavoline [thika, pirun dhe lugë];doreza për veglat e dorës;vegla dore 

që operohen me dorë   

9   Programe kompjuterike [softuer i shkarkueshëm];njëhësor;aparate për kontrollimin e 

frankimit;detektorë për monedhat e falsifikuara;shpërndarës biletash;makina votimi;aparate 

për skanimin e retinës për sigurinë e identifikimit të personit;aparate për identifikim 

biometrik;fokotkopijues [fortografik, elektrostatik, termik];aparate dhe instrumente 

peshuese;aparate matëse;tabela elektronike të njoftimeve;instrumente navigimi;aparate të 

mbikqyrjes së videove elektronike;kamera [fotografi];aparate dhe instrumente 

anketimi;nivele [instrumente për përcaktimin horizontal] aparate për kontrollimin e 

shpejtësisë së automjeteve;aparate për matjen e shtypjes;aparate dhe instrumente 

kimike;pajisje matëse elektrike;lazerë, jo për përdorim medicinal;aparate dhe instrumente 

optike;material për rrjetin e energjisë elektrike [tela, kbllo];gjysëm-përcues;çip kartela 

elektronike;aparat kondensimi [kondensatorë];ndërprerës elektrikë;kanxhë elektrike;priza 

elektrike;panele kontrolli [elektrike];mbulesa për prizat elektrike;video ekrane;aparate për 

kontrollimin nga distanca;fibra optike [fijëza për përçimin e dritës];aparate për rregullimin 

e ngrohjes;rrufe pritës;elektrolizues;aparate për shuarjen e zjarrit;aparate radiologjike për 

përdorim në industri;pajisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve;veshje për 
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mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit;maksa mbrojtëse;doreza për mbrojtjen 

kundër aksidenteve;vata-gjuri për puntorët;insalime elektrike për parandalimin e 

vjedhjes;brava elektrike;syze;bateri elektrike;mbushës për bateritë elektrike;karikatura të 

animuara;cizme sigurie për përdorim industrial;prize elektrike;startues i kontaktit industrial, 

elektrik;priza veshi për shoferë;brava elektrike;bravë dere që operohet me anë të gjurmëve 

të gishtave biometric;kamera endoskopike industrial;kamerat e pasme për 

automjete;senozrë;alarme;dollapë për altoparlantë;printer për përdorim me 

kompjuterë;pajisje për furnizimin e mobilave me energji elektrike, kryesisht bateritë që 

mbushen;takografë;peshore banjo;aparate për kontrollimme telekomandë;nshpërndarës i 

rrjetit kompjuterik;ura të rrjetit kompjuterik;ruter për internet;radio pranues dhe 

transmetues;akordet e sinjalit të radios;zile elektrike për dyer;interfonë (zile me zë);video 

thirrje;video ekrane;aparate për analizimin e ajrit;ruter për shpërndarjen e internetit pa tela 

(ëireless routers)   

11   Llamba elektrike;aparate dhe instalime ndriçimi;tuba ndriçimi;dritat për 

automjete;llamba mikrobvrasëse për pastrimin e ajrit;llamba të dredhura;llamba vaji;aparate 

gatimi dhe instalime;shkëmbinj lavash për t’u përdorur në skarë barbecue;pajisje ftohëse 

dhe instalime;aparate dhe makina për pastrimin e ajrit;ventilatorë [kondicionues 

ajri];tharëse elektrike për flokët;aparate për ngrohje elektrike;aparate për prodhimin e 

mjegullës;çezmat;tuba [pjesë të instalimeve sanitare];instalime automatike për 

ujitje;instalimet e banjës;aparate sanitare dhe instalime;instalimet e pastrimit të 

ujit;radiatorë elektrikë;lndezës;instalimet e polimerizimit;poq elektrik;prozhektorë;pishtarë 

elektrikë;pajisje ftohëse dhe instalime;instalimet e kondicionerëve të ajrit;aparate dhe 

makina për pastrimin e ujit;ngrohës xhepi;pastrues ajri për qëllime shtëpiake;pastrues 

elektrik i ujit për qëllime shtëpiake;pastrues lagështie për qëllime shtëpiake;enë 

elektrike;kofano ventilimi për kuzhina;ndezësit e gazit;armë për ngrohje;tela për gypa dhe 

tubacione;aparate dezinfektuese;veshje me ngrohje elektrike   

35   Reklamim;reklamim online në rrjetin kompjuterik;ndihmë rreth menaxhimit të 

biznesit;organizimin e ekspozitave tregtare për qëllime reklamimi;administrimin tregtar të 

licencimit të mallërave dhe srëbimeve për të tjerët;shërbimet e agjencionit për import-

eksport;promovimin e shitjeve për të tjerët;shërbimet e prokurorimit për të tjerët [blerjen e 

mallërave dhe shërbimeve për bizenset e tjera] këshillimin e personelit 

menaxhues;shërbimin e rilokimit të bizneseve;sistematizimin e informatave në databazat 

kompjuterike;dhënien me qira te makinave dhe pajisjeve për zyre;mbajtjen-e 

llogarive;dhënien me qira të makinave të shitjes;sponzorizimin e hulumtimeve;dhënien me 

qira të stendave të shitjes;shërbimet me pakicë për preparatet farmaceutike, veterinarike dhe 

sanitare si dhe funrizimet medicinale;shërbimet e shitjes me shumicë të preparative 

farmaceutike, veterinarike dhe sanitare si dhe furnizimet medicinale;agjenci 

punësimi;Shërbime informative të agjencive tregtare;marketing;ofrimin e një tregu online 

për blerësit dhe shitësit e mallërave dhe shërbimeve   

 

 

 

(111)  26600 

(151)  05/10/2020 

(181)  27/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1709 

(540)  VYEPTI 
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(300)  VA 2019 02380  22/10/2019  DK 

(732)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 

Valby, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

 

 

(511) 5   Përgatitje dhe substanca farmaceutike dhe mjeksore; vaksina; përgatitje dhe 

substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve në, 

gjeneruar nga, ose që veprojnë në sistemin nervor qendror; përgatitje dhe substanca 

farmaceutike që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimulantë të sistemit nerovr qendror; 

përgatitje dhe substanca për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve 

psikiatrike dhe neurologjike; përgatitje dhe substanca për parandalimin dhe trajtimin e 

demencës, çrregullimit dhe sëmundjes të Alzheimer, marramendjes, krizave, apopleksisë, 

depresionit, dëmtimit të njohjes, çrregullimive dhe sëmundjeve të njohjes, çrregullimeve të 

gjendjes shpirtërore, psikozës, ankthit, apatisë, epilepsisë; përgatitje dhe substanca për 

parandalimin dhe trajtimin e sindromës së Lennox-Gastaut (LGS), sklerozës, porfirit, 

çrregullimit dhe sëmundjes së Huntington, pagjumësisë, çrregullimin dhe sëmundjen e 

Parkinson, rrëzimet, çrregullimet dhe sëmundjet e lëvizjes, diskinezis, funksioneve 

motorike të dobta apo të munguara, dridhjeve, skizofrenisë, çrregullimin dhe sëmundjen 

bipolare, maninë, ADHD, PTSD, acarimin, agresionin, autizmin, melankolinë, OCD, 

sindromën e Tourette, paralizën supranukleare progresive (PSP); përgatitje dhe substanca 

për parandalimin dhe trajtimin e nervozizmit, akatisin, lodhjes, përgjumjes, të përzierave, 

kancerit, migrenës, dhimbjes, alkolizmit dhe varësisë; përgatitje, substanca, reagentë dhe 

agjentë për qëllime diagnostifikimi dhe mjekimi   

10   Aparatura dhe instrumenta kirurgjikë dhe mjeksorë; pajisje, shiringa dhe gjilpëra për 

injeksione dhe qëllime mjeksore; aparatura dhe instrumenta për qëllime diagnostifikimi 

përfshirë komplete testimi; sistme mjeksorë të integruar që përmbajnë instrumenta 

mjeksorë dhe softuerë për informacion dhe menaxhim informacioni për përdorimin e një 

ekzaminimi fizik dhe psikologjik dhe neurologjik të bazuar në Web dhe vlerësimin e 

pacientëve dhe klientëve në distancë dhe në një klinikë; instrumenta mjeksorë për 

informacion, udhëzim, menaxhim dhe kontroll të ilaçeve   

 

 

 

(111)  26883 

(151)  02/11/2020 

(181)  27/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1710 

(300)  302019000053298  24/07/2019  IT 

(732)  CERERIA TERENZI EVELINO 

S.R.L. Via dei Faggi n. 101, 47842 San 

Giovanni in Marignano (RN), , IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

(540)  TIZIANA TERENZI 
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(511) 3   Sapunë, parfume; vajra esencialë; kozmetikë; locione për flokët; pasta dentare; 

esenca eterike; produkte aromatike, posacërisht aromat; parfume; pergatitje për aromatizim 

nepermjet ajrit   

 

 

 

(111)  27115 

(151)  03/12/2020 

(181)  27/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1713 

(732)  N.T.P. “ Prive-Collection “ Pjetër 

Bogdani 50000, Gjakovë, KS 

(740)  Blend Hasimja Pjetër Bogdani 

50000, Gjakovë, Republika e Kosovës 
 

 
 

(540)  Prive - Collection 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rroba, xhinse, xhinse për fëmijë, xhinse për të rritur, xhinse për meshkuj, xhinse 

për femra; jakne, tuta (trenerka), blluza, xhemper, maica të brendshme, kanatiere, çorapa, 

dorza, kapulaqe   

 

 

 

(111)  27117 

(151)  03/12/2020 

(181)  27/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1714 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  N.T.P. “ Prive-Collection “ Pjetër 

Bogdani 50000, Gjakovë, KS 

(740)  Blend Hasimja Pjetër Bogdani 

50000, Gjakovë, Republika e Kosovës 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rroba, xhinse, xhinse për fëmijë, xhinse për të rritur, xhinse për meshkuj, xhinse 

për femra; jakne, tuta (trenerka), blluza, xhemper, maica të brendshme, kanatiere, çorapa, 

dorza, kapulaqe   

 

 

 

(111)  27116 

(151)  03/12/2020 

(181)  27/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1715 

(540)   
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(732)  N.T.P. “ Prive-Collection “ Pjetër 

Bogdani 50000, Gjakovë, KS 

(740)  Blend Hasimja Pjetër Bogdani 

50000, Gjakovë, Republika e Kosovës 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rroba, xhinse, xhinse për fëmijë, xhinse për të rritur, xhinse për meshkuj, xhinse 

për femra; jakne, tuta (trenerka), blluza, xhemper, maica të brendshme, kanatiere, çorapa, 

dorza, kapulaqe   

 

 

 

(111)  27504 

(151)  07/04/2021 

(181)  30/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1716 

(591)  Ngjyrë hiri dhe e bardhë 

(300)  4 564 333  02/07/2019  FR 

(732)  LIDL Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Peshk, ushqim deti dhe molusqe; lyerës peshku; peshk në vaj ulliri; supë peshku; 

grimtësira që përbëhen kryesisht nga peshq; biskotat e peshkut; fijet e peshkut; kroketa 

peshku; ëmbëlsira me paste të peshkut të pjekur në avull ose të thekur (kamaboko); salcice 

peshku; butakë, jo të gjallë; kavijar i peshkut, i përgatitur; kallamar [i përgatitur]; gaforre, 

të përpunuara; karavidhe me gjemba, të përpunuara; ushqim deti të përpunuar; kërmijë; 

peshk, të përpunuar; mish; lyerës mishi; zevendesuesit e mishit; shpendë; egërsira; 

ekstrakte mishi; ushqimi i paketuar që përbëhet kryesisht nga ushqime deti; sallatat për 

paragjellë; ushqim i përgaditur nga mishi i shpendëve [në të cilin mbizotëron mishi i 

shpendëve]; ushqime të përgatitura nga mishi i shpezëve [në të cilat mbizotëron mishi i 

shpezëve]; ushqim të përgatitur [kryesisht] vezë; përgatitja e ushqimeve kryesisht nga 

perimet; ushqime të përgatitura [kryesisht] nga proshuta; ushqime të përgatitura që 

përbëhen kryesisht nga fruta deti; ushqim i gatshëm e cila përbëhet kryesisht nga mish i 

egërsirave; supë e çastit (instant); supa; supë viçi [lëng mishi]; supë (lëng mishi) në kubëza; 

supë e përgaditur (lëng mishi); supë pule (lëng mishi); supë viçi (lëng mishi); supa të 

pastra; ekstrakte për supa; fruta të përpunuara, kërpudha mali dhe kërpudha (përfshirë arra 

dhe bishtajore); desert frutash; grimtësira në bazë të frutave; sallata të pergaditura; 

kumbulla të thata; patatina nga bananja; patatina nga patatja; perime turrshi; fruta turrshi; 

patatina frutash; pelte frutash; tul frutash; sallatë nga frutat; perime të ziera; fruta të ziera; 

kikirik të pjekur; fruta arrore të pjekura; fruta arrore të kryposura; fruta të grira; perime te 

grira ; alga te thara për ushqim; kepurdha te thara për ushqim; produkte nga frutat e thara; 

fruta te thara;  fruta të ngrira; fruta vtë arrave te kondicionoara(mveshura);  patatina prej 
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patatave;  fjolla nga patatet;  petullate pergaditura nga patatet e ziera dhe mielli me vezë 

(njoke); topetha buke me bazë patate; krepa nga patatet; petulla me patate te ziera, pure 

patatesh; sallat patatesh; grimësira nga patatet; fruta , te konservuara; 

Perime te konzervuara; tranguj te perzier te thartuar; grimesira me bazë te frutave te arrave; 

patate te ferguara(pomfrit); grimësira ne formë pllakash  me baqzë frutash dhe frutave te 

arrave; grimësira me bazë kokosi; grimësira me bazë perimeve; grimesira me bazë 

bishtajore; grimësira me bazë qumështi; grimësira me bazë  djathi  me melmesa tofua) 

(djath qe pergaditet ne ishujt Java); grimësira te pergaditura nga algat e detit per ushqim; 

perime te ngrira; fruta te akullta; domate te konservuara; ekstrakte nga domatet; grimësira 

me bazë të frutave te thara; produkte te pergaditura nga  perimet; frutat,  xhelatinë e 

pergaditur; gjeme; lyres buke te cilet kryesisht perbehen nga frutat; lyres buke nga frutat; 

pekmez nga frutat; pekmez(mermelada); kompote; vezë; te kuqet e vezëve; vezë pluhur; 

albumina, te bardhet e vezëve, per perdorim  ne kuzhinë; te bardhet e vezëve; qumësht; 

produkte nga qumështi;  gjalpë; djath; produkte nga djathi; ajkë [product qumështi]; ajkë e 

tun dur,  shllag; jogurt;  qumësht I thartur; pije te pergaditura nga  produktet e qumështit; 

qumësht kokosi; qumësht pluhur per ushqim; zavendesues te qumështit; kumësht; pudding 

nga produktet e qumështit; desert e te pergaditura nga produktet e qumeshtit;  salca; caciki [ 

kos I kulluar grek me hudher dhe trangull]; vajë dhe yndyrë;  gjalpë e koncentruar; vaj nga 

gjalpa; gjalpë e pastruar(filtruar); vaj kokosi dhe yndyrë [per ushqim]; vaj kokosi per 

ushqim; vaj misri per ushqim; vaj nga frutat e arrave; vaj repash; te gjitha produktet e 

lartëpermendura vetem si produkt e ngrirë   

30   Zëvendësues i kafes; kakao; kafe; çaj; oriz; tapioka; sago; miell; preparate   

nga dritherat; bukë; gjevrek;  kuleç te pergaditur te embël, embëlsira;  kuleç te rrumbullaket 

te mbushur me paste te embel nga  grosha; senviç me  salqiçe; pjekurina; biskota; kuleq te 

embel; perzierje per embelsira;  embëlsira nga mielli; gjella te gatëshme me oriz; gjella te 

gatëshme me brumëra;  ushqime te pergaditura ne formë pice; peta per pica; shtresa 

(mbushese) per picë; pica (te pergaditura); brumera (makarona) te freskëta;  brumera me 

salca; brumërav te thara; peta te grimesuara; brumëra te mbushura (ravioli); paste nga 

mielli; brumera te gatshme; senduiçe; grimësira me bazë dritherash; grimesira me bazë 

orizi; grimesira te cilat ne vedi permbajnë drithera; grimësira nga mielli I patates; grimesira 

te pergaditura nga misri; grimesira te pergaditura nga musli; ushqim I paketuar e cila 

perbehet nga orizi me mish, peshk ose perimet;  bukë e gjatë (vekne) me mish; pjekurina 

nga perimet dhe mishi; pjekurina nga perimet dhe mishi I shtazeve ; kuleç me krem dhe 

fruta; grimesira nga misri; grmesira me grurë; grimesira me drithera me shije te djathit; 

kupa (kokoshka); njelmësira nga dritherat; patatina me bazë mielli; patatinë torte; torte; 

akull per ushqim; sherbete [te akullta]; sherbet [akullt]; jogurt I ngrirë [akull embelsirash]; 

embelsira [bombone]; goma pertypese(çamçakez); çokolata;  tabelë çokolate; çokolata; 

deserte te pergaditura [ me bazë çokolate]; deserta te pergaditura [ embëlsira]; deserta te 

pergaditura [pjekurina]; plaka nga musli; shecçer, mjaltë;melasë; shkelqyes te embël  dhe 

mbushje  dhe produkte bletarie per ushqim; pluhur per pjekurina;  tharem; krip; mustardë; 

uthull; salca melmesa]; melmesa; aroma, perpos vajit esencial, per pije; akull [ujë I ngrirë];  

te gjitha produktet e lartë permendura vetem si produkte te ngrira   

31   Produkte bujqesie dhe agrokulture, produkte kopshtarije dhe pylltarie; fara per 

mbjellje; fara; fruta vte freskëta, fruta arrash, perime dhe bimë; shtazë te gjalla; embԯltues 

dhe drithera te pa perpunuara; te gjitha produktet e lartëpermendura  vetem ne formë te 

ngrirë   
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(111)  26751 

(151)  20/10/2020 

(181)  30/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1717 

(591)   E  kaltërt, portokalli  

(732)  TLS GROUP 153-155 C RUE DU 

KIEM L-8030 STRASSEN, LU 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamime, shpërndarja e materialit reklamues (broshura, prospekte, mostra); 

marrja me qira e materialit reklamues; azhurnimi i materialit reklamues; asistencë operative 

e ndërmarrjes tregtare dhe industriale; agjencitë e informacionit tregtar; shpërndarja e 

reklamave; posta reklamuese; konsulencë biznesi, informacione ose kërkime; studime dhe 

këshilla në synimin gjeo-marketing (marketing); përpunimi administrativ i dosjeve të 

adresave (ristrukturimi, heqja e kopjeve të dyfishta, përmirësimi, gjeokodimi); shërbime 

telemarketing; konsulencë biznesi, përkatësisht bisedime dhe përfundim të transaksioneve 

tregtare për palët e treta; funksionet e zyrës; riprodhimi i dokumenteve; këshilla dhe 

organizim në administrimin e biznesit për misione diplomatike, ambasada, konsullata, 

kompani ajrore, agjensi udhëtimi, shoqata, dyqane dhe agjensi tregtare; shërbime 

administrative për pajisjen e kopjeve të certifikatave të martesës dhe të lindjes; ndihmë dhe 

këshilla administrative në lidhje me transmetimin dhe dorëzimin e dokumenteve zyrtare, 

vizat, pasaportat, rinovimin e pasaportave dhe vizave; procedurat administrative për 

marrjen e dokumenteve juridike sipas ligjit sovran të shtetit ose institucioneve shtetërore (të 

tilla si pasaportat, vizat), procedurat administrative në lidhje me ambasadat për marrjen e 

dokumenteve, në veçanti vizat; shërbime administrative për marrjen e vizave, dokumenteve 

të udhëtimit dhe autorizimeve administrative në fushën e biznesit; sigurimi i informacionit 

dhe këshillave në fushën e procedurave administrative në lidhje me marrjen e vizave, 

dokumenteve të udhëtimit dhe autorizimeve të administratës; kryerja e procedurave 

administrative në lidhje me autoritetet kompetente dhe konsullatat për dorëzimin e 

dokumenteve zyrtare; këshillime, informacione ose kërkime afariste në fushën e turizmit; 

Shërbime të shitjes me pakicë të lidhura me softuer dhe programe kompjuterike; shërbime 

të shitjes me pakicë për softuer kompjuterik dhe programe kompjuterike; shërbime të 

qendrës së thirrjeve; ndihmë për analizën e kënaqësisë së klientit për ndërmarrjet industriale 

dhe tregtare; konsulencë dhe shërbime studimi në analizën e kënaqësisë së klientit; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime biznesi dhe shërbime administrative në lidhje me 

marrjen e biletave hyrëse për këto ekspozita; Shërbime fotokopjuese; publikimi i 

katalogjeve reklamuese   
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(111)  26675 

(151)  12/10/2020 

(181)  30/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1718 

(591)  E kaltert dhe e bardhë 

(732)  Amina Brands sh.p.k. Bajçinë, p.n. 

11000 Podujevë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, Parfumeri dhe preparate tjera te tualetit, (Shampo, krema dhe 

parfuma)   

 

 

 

(111)  26682 

(151)  12/10/2020 

(181)  30/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1719 

(591)  E gjelbërt dhe e bardhë 

(732)  Amina Brands sh.p.k. Bajçinë, p.n. 

11000 Podujevë, KS 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, Parfumeri dhe preparate tjera te tualetit, (Shampo, krema dhe 

parfuma)   

5   Çajra, Kaffe dhe ushqime tjera dietike   

30   Mjaltë dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë   

 

 

 

(111)  26676 

(151)  12/10/2020 

(181)  30/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1720 

(591)  E kuqe dhe e zezë 

(732)  Burim Çitaku Bajçinë, p.n. 11000 

Podujevë, KS 
 

(540)   
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(511) 3   Kozmetikë, parfumeri dhe preparate tjera te tualetit, (shampo, krema dhe parfuma)   

5   Çajra, Kaffe dhe ushqime tjera dietike   

30    Mjaltë dhe produkte tjera ushqimore me origjin bimore të përziera me mjaltë   

 

 

 

(111)  27398 

(151)  29/03/2021 

(181)  30/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1723 

(732)  M.P.I Pharmaceutica GmBH An der 

Alster 47, 20099  Hamburg, DD 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  Masculan 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për higjenë dhe kozmetikë personale( përvec parfumit), në vecanti vaj 

për masazh   

5   Produkte dhe preparate farmaceutike dhe produkte kimike për kujdes shëndetsor, në 

vecanti afrodiziakë, lubrikantë(vajra dhe krema), krema dhe supozitorë kontraceptiv, vajra 

për masazh, krema për orgazëm, preparate të medikuara për përforcim fizik dhe rritje të 

potencës   

10   Produkte higjenike nga goma, në veqanti kondomët, kontraceptivët mekanikë, produkte 

erotike për përdorim në trup, në veqanti pajisje mesazhi, vibratoprë, replika funksionale të 

pjesëve të trupit dhe organeve seksuale të njeriut, pajisje për përmirsimin e erekcionit dhe 

orgazmave   

 

 

 

(111)  26930 

(151)  05/11/2020 

(181)  31/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1725 

(732)  Besim Aliji Matejche, Lipkovo, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pije joalkoolike   
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(111)  27345 

(151)  16/03/2021 

(181)  31/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1726 

(732)  LIU.JO S.p.A Viale John Ambrose 

Fleming 17, 41012 Carpi (Modena), IT 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 kodra e Diellit, 

Zona e jugut L 9/5 

 
 

(540)  LIU.JO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Syza, syza (syza të modës), mbulesa për telefonë intelegjent, mbulesa për tablet 

kompjuterë   

 

 

 

(111)  26692 

(151)  12/10/2020 

(181)  31/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1727 

(591)  E verdhë, e gjelbërt, e hirtë, e kuqe, e 

pempe, vjollce 

(732)  CARNIVAL SH.P.K Rr. Nike 

Dardani p.n., , Dardani - Prishtinë, KS 

(740)  Fisnik Salihu Rr. Major Mehmet 

Bushi, Nr. 6/5, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për përdorim në industri, shkencë dhe bujqësi, përfshirë ato që 

shkojnë në prodhimin e produkteve që i përkasin klasave të tjera   

2   Bojëra, ngjyrues dhe preparate të përdorura për mbrojtje nga ndryshku   

3   Përgatitje për tualetin jo mjekues, si dhe përgatitje pastrimi për përdorim në shtëpi dhe 

ambiente të tjera   

4   Vajra industrialë dhe yndyrat, karburantet dhe ndriçuesit   

5   Farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose veterinare   

6   Metale të zakonshme të papërpunuara dhe pjesërisht të farkëtuara, përfshirë xehet, si dhe 

mallra të caktuara të bëra nga metale të zakonshme   

7   Makina dhe vegla makinerish, motorë   

8   Mjete të përdorura me dorë për kryerjen e detyrave të tilla si shpimi, formësimi, prerja   

9   Aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore, pajisje audio-vizuale dhe 

teknologji të informacionit, si dhe pajisje të sigurisë dhe shpëtimit të jetës   

10   Pajisje kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente dhe artikuj të 

përdorur përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e funksionit ose 

gjendjes së personave dhe kafshëve   

11   Aparate kontrolli mjedisor dhe instalime, në veçanti, për qëllime të ndriçimit, gatimit, 

ftohjes dhe kanalizimeve   

12   Automjete dhe aparate për transportin e njerëzve ose të mallrave me tokë, ajër ose ujë   
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13   Armë zjarri dhe produkte piroteknike   

14   Metale të çmuara dhe mallra të caktuara të bëra prej metale të çmuara ose të veshura 

prej tyre, si dhe stoli, orë dhe orë, dhe pjesë përbërëse të tyre   

15   Instrumente muzikore, pjesët dhe aksesorët e tyre   

16   Letër, karton dhe disa mallra të bëra nga ato materiale, si dhe kërkesa për zyra   

17   Materiale izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastikë për përdorim në 

prodhim në formën e çarçafëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të caktuara të bëra 

prej gome, gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë ose zëvendësues të tyre   

18   Lëkurë, imitime prej lëkure dhe mallra të caktuara të bëra nga ato materiale   

19   Materiale jo prej metali, për ndërtim   

20   Mobilje dhe pjesë për të, si dhe mallra të caktuara të bëra prej druri, tapë, kallamishte, 

kallamishte, xunkth, bri, kockë, fildish, balenë, guaskë, qelibar, nënë-perla, meerschaum 

dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike   

21   Vegla të vogla, të përdorura me dorë dhe aparate për përdorim shtëpiak dhe kuzhinë, si 

dhe vegla kozmetike dhe tualet, enë prej qelqi dhe mallra të caktuara të bëra prej porcelani, 

qeramike, enë prej balte, terra-gotë ose qelqi   

22   Kanavacë dhe materiale të tjera për të bërë vela, litar, mbushje, jastëk dhe materiale 

mbushëse dhe materiale tekstile të papërpunuara me fije qelqi   

23   Fije natyrale ose sintetike dhe fije për përdorim tekstili   

24   Pëlhura dhe mbulesa pëlhure për përdorim shtëpiak   

25   Veshje, këpucë dhe veshje për veshjet njerëzore   

26   Artikujt e rrobaqepësve, flokë natyralë ose sintetikë për veshin, dhe zbukurimet e 

flokëve, si dhe sende të vogla dekorative të destinuara për të zbukuruar një larmi objektesh, 

të cilat nuk përfshihen në klasa të tjera   

27   Produkte të destinuara për t'u shtuar si mbulesë në dyshemetë dhe muret e ndërtuara më 

parë   

28   Lodra, aparate për të luajtur lojëra, pajisje sportive, sende dëfrimi, si dhe artikuj të 

caktuar për pemët e Krishtlindjeve   

29   Produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe produkte të tjera 

komerciale kopshtare, të cilat përgatiten ose ruhen për konsum   

30   Produkte ushqimore me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të përgatitura 

ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmës të destinuar për përmirësimin e aromës së 

ushqimit   

31   Produkte tokësore dhe detare që nuk janë nënshtruar ndonjë forme përgatitjeje për 

konsum, kafshë të gjalla dhe bimë, si dhe produkte ushqimore për kafshët   

32   Pije joalkoolike   

33   Pije alkoolike, esenca dhe ekstrakte   

34   Duhan dhe artikuj të përdorur për pirjen e duhanit, si dhe pajisje shtesë dhe kontejnerë 

të caktuar që lidhen me përdorimin e tyre   

35   Shërbime të kryera nga persona ose organizata kryesisht me objekt: (i). ndihmë në 

punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose (ii). ndihmë në administrimin e 

punëve të biznesit ose funksioneve tregtare të një ndërmarrje industriale ose tregtare, si dhe 

shërbimet e bëra nga ndërmarrjet e reklamimit, kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me 

publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e difuzionit dhe që kanë të bëjnë me 

të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve   

36   Shërbime të bëra në çështje financiare dhe monetare dhe shërbime të bëra në lidhje me 
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kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve   

37   Shërbime në fushën e konstruksionit, si dhe shërbime që përfshijnë restaurimin e 

objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e tyre fizike 

ose kimike   

38   Shërbime që lejojnë të paktën njërën palë të komunikojë me një tjetër, si dhe shërbime 

për transmetimin e të dhënave   

39   Shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në tjetrin me 

hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime që lidhen domosdoshmërisht me 

transportin e tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depozitimi, depo ose lloje të tjera 

ndërtimesh për ruajtjen ose ruajtjen e tyre   

40   Shërbime të kryera nga përpunimi mekanik ose kimik, transformimi ose prodhimi i 

objekteve ose substancave inorganike ose organike, përfshirë shërbimet e prodhimit me 

porosi. Për qëllime të klasifikimit, prodhimit ose prodhimi i mallrave konsiderohet një 

shërbim vetëm në rastet kur është kryer për llogari të një personi tjetër në rendin dhe 

specifikimin e tyre. Nëse prodhimi nuk është duke u realizuar për të përmbushur një porosi 

për mallrat që plotësojnë nevojat, kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, atëherë 

është përgjithësisht ndihmëse për veprimtarinë kryesore tregtare të prodhuesit ose mallrat 

në tregti. Nëse substanca ose objekti u tregtohet palëve të treta nga personi që e përpunoi, 

transformoi ose prodhoi atë, atëherë kjo zakonisht nuk do të konsiderohej shërbim   

41   Shërbime të bëra nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive mendore të 

personave ose kafshëve, si dhe shërbime që synojnë të argëtojnë ose të tërheqin vëmendjen   

42   Shërbime të ofruara nga personat në lidhje me aspektet teorike dhe praktike të fushave 

të ndërlikuara të veprimtarive, për shembull, shërbimet laboratorike shkencore, 

inxhinierinë, programimin kompjuterik, shërbimet arkitekturore ose dizajnin e brendshëm   

43   Shërbime të ofruara nga persona ose ndërmarrje, qëllimi i të cilave është të përgatisë 

ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të ofruara për të marrë shtrate në hotele, 

konvikte ose institucione të tjera që ofrojnë akomodim të përkohshëm   

44   Kujdesin mjekësor, duke përfshirë ilaçet alternative, kujdesin higjenik dhe bukurinë që 

u jepet personave për qeniet njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që kanë të bëjnë me 

fushat e bujqësisë, akuakultures, kopshtarisë dhe pylltarisë   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

individëve; shërbime personale dhe sociale të bëra nga të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve   

 

 

 

(111)  26691 

(151)  12/10/2020 

(181)  31/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1728 

(591)  e verdhë, e gjelbërt, e hirtë, e kuqe, e 

pempe, vjollce, e bardhë dhe e zezë 

(732)  CARNIVAL SH.P.K Rr. Nike, 

Dardani p.n., , Dardani - Prishtinë, KS 

(740)  Fisnik Salihu Rr. Major Mehmet 

Bushi, Nr.6/5, Prishtinë 

(540)  CARNIVAL 
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(511) 1   Produkte kimike për përdorim në industri, shkencë dhe bujqësi, përfshirë ato që 

shkojnë në prodhimin e produkteve që i përkasin klasave të tjera   

2   Bojëra, ngjyrues dhe preparate të përdorura për mbrojtje nga ndryshku   

3   Përgatitje për tualetin jo mjekues, si dhe përgatitje pastrimi për përdorim në shtëpi dhe 

ambiente të tjera   

4   Vajra industrialë dhe yndyrat, karburantet dhe ndriçuesit   

5   Farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose veterinare   

6   Metale të zakonshme të papërpunuara dhe pjesërisht të farkëtuara, përfshirë xehet, si dhe 

mallra të caktuara të bëra nga metale të zakonshme   

7   Makina dhe vegla makinerish, motorë   

8   Mjete të përdorura me dorë për kryerjen e detyrave të tilla si shpimi, formësimi, prerja   

9   Aparate dhe instrumente për qëllime shkencore ose kërkimore, pajisje audio-vizuale dhe 

teknologji të informacionit, si dhe pajisje të sigurisë dhe shpëtimit të jetës   

10   Pajisje kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente dhe artikuj të 

përdorur përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e funksionit ose 

gjendjes së personave dhe kafshëve   

11   Aparate kontrolli mjedisor dhe instalime, në veçanti, për qëllime të ndriçimit, gatimit, 

ftohjes dhe kanalizimeve   

12   Automjete dhe aparate për transportin e njerëzve ose të mallrave me tokë, ajër ose ujë   

13   Armë zjarri dhe produkte piroteknike   

14   Metale të çmuara dhe mallra të caktuara të bëra prej metale të çmuara ose të veshura 

prej tyre, si dhe stoli, orë dhe orë, dhe pjesë përbërëse të tyre   

15   Instrumente muzikore, pjesët dhe aksesorët e tyre   

16   Letër, karton dhe disa mallra të bëra nga ato materiale, si dhe kërkesa për zyra   

17   Materiale izoluese elektrike, termike dhe akustike dhe plastikë për përdorim në 

prodhim në formën e çarçafëve, blloqeve dhe shufrave, si dhe mallra të caktuara të bëra 

prej gome, gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë ose zëvendësues të tyre   

18   Lëkurë, imitime prej lëkure dhe mallra të caktuara të bëra nga ato materiale   

19   Materiale jo prej metali, për ndërtim   

20   Mobilje dhe pjesë për të, si dhe mallra të caktuara të bëra prej druri, tapë, kallamishte, 

kallamishte, xunkth, bri, kockë, fildish, balenë, guaskë, qelibar, nënë-perla, meerschaum 

dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose prej plastike   

21   Vegla të vogla, të përdorura me dorë dhe aparate për përdorim shtëpiak dhe kuzhinë, si 

dhe vegla kozmetike dhe tualet, enë prej qelqi dhe mallra të caktuara të bëra prej porcelani, 

qeramike, enë prej balte, terra-gotë ose qelqi   

22   Kanavacë dhe materiale të tjera për të bërë vela, litar, mbushje, jastëk dhe materiale 

mbushëse dhe materiale tekstile të papërpunuara me fije qelqi   

23   Fije natyrale ose sintetike dhe fije për përdorim tekstili   

24   Pëlhura dhe mbulesa pëlhure për përdorim shtëpiak   

25   Veshje, këpucë dhe veshje për veshjet njerëzore   

26   Artikujt e rrobaqepësve, flokë natyralë ose sintetikë për veshin, dhe zbukurimet e 

flokëve, si dhe sende të vogla dekorative të destinuara për të zbukuruar një larmi objektesh, 

të cilat nuk përfshihen në klasa të tjera   

27   Produkte të destinuara për t'u shtuar si mbulesë në dyshemetë dhe muret e ndërtuara më 

parë   
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28   Lodra, aparate për të luajtur lojëra, pajisje sportive, sende dëfrimi, si dhe artikuj të 

caktuar për pemët e Krishtlindjeve   

29   Produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe produkte të tjera 

komerciale kopshtare, të cilat përgatiten ose ruhen për konsum   

30   Produkte ushqimore me origjinë bimore, përveç frutave dhe perimeve, të përgatitura 

ose të konservuara për konsum, si dhe ndihmës të destinuar për përmirësimin e aromës së 

ushqimit   

31   Produkte tokësore dhe detare që nuk janë nënshtruar ndonjë forme përgatitjeje për 

konsum, kafshë të gjalla dhe bimë, si dhe produkte ushqimore për kafshët   

32   Pije joalkoolike   

33   Pije alkoolike, esenca dhe ekstrakte   

34   Duhan dhe artikuj të përdorur për pirjen e duhanit, si dhe pajisje shtesë dhe kontejnerë 

të caktuar që lidhen me përdorimin e tyre   

35   Shërbime të kryera nga persona ose organizata kryesisht me objekt: (i). ndihmë në 

punën ose menaxhimin e një ndërmarrje tregtare, ose (ii). ndihmë në administrimin e 

punëve të biznesit ose funksioneve tregtare të një ndërmarrje industriale ose tregtare, si dhe 

shërbimet e bëra nga ndërmarrjet e reklamimit, kryesisht ndërmarrjen e komunikimeve me 

publikun, deklaratat ose njoftimet me të gjitha mjetet e difuzionit dhe që kanë të bëjnë me 

të gjitha llojet e mallrave ose shërbimeve   

36   Shërbime të bëra në çështje financiare dhe monetare dhe shërbime të bëra në lidhje me 

kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve   

37   Shërbime në fushën e konstruksionit, si dhe shërbime që përfshijnë restaurimin e 

objekteve në gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e tyre pa ndryshuar vetitë e tyre fizike 

ose kimike   

38   Shërbime që lejojnë të paktën njërën palë të komunikojë me një tjetër, si dhe shërbime 

për transmetimin e të dhënave   

39   Shërbime për transportin e njerëzve, kafshëve ose mallrave nga një vend në tjetrin me 

hekurudhë, rrugë, ujë, ajër ose tubacion dhe shërbime që lidhen domosdoshmërisht me 

transportin e tillë, si dhe ruajtjen e mallrave në çdo lloj depozitimi, depo ose lloje të tjera 

ndërtimesh për ruajtjen ose ruajtjen e tyre   

40   Shërbime të kryera nga përpunimi mekanik ose kimik, transformimi ose prodhimi i 

objekteve ose substancave inorganike ose organike, përfshirë shërbimet e prodhimit me 

porosi. Për qëllime të klasifikimit, prodhimit ose prodhimi i mallrave konsiderohet një 

shërbim vetëm në rastet kur është kryer për llogari të një personi tjetër në rendin dhe 

specifikimin e tyre. Nëse prodhimi nuk është duke u realizuar për të përmbushur një porosi 

për mallrat që plotësojnë nevojat, kërkesat ose specifikimet e veçanta të klientit, atëherë 

është përgjithësisht ndihmëse për veprimtarinë kryesore tregtare të prodhuesit ose mallrat 

në tregti. Nëse substanca ose objekti u tregtohet palëve të treta nga personi që e përpunoi, 

transformoi ose prodhoi atë, atëherë kjo zakonisht nuk do të konsiderohej shërbim   

41   Shërbime të bëra nga persona ose institucione në zhvillimin e aftësive mendore të 

personave ose kafshëve, si dhe shërbime që synojnë të argëtojnë ose të tërheqin vëmendjen   

42   Shërbime të ofruara nga personat në lidhje me aspektet teorike dhe praktike të fushave 

të ndërlikuara të veprimtarive, për shembull, shërbimet laboratorike shkencore, 

inxhinierinë, programimin kompjuterik, shërbimet arkitekturore ose dizajnin e brendshëm   

43   Shërbime të ofruara nga persona ose ndërmarrje, qëllimi i të cilave është të përgatisë 

ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të ofruara për të marrë shtrate në hotele, 
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konvikte ose institucione të tjera që ofrojnë akomodim të përkohshëm   

44   Kujdesin mjekësor, duke përfshirë ilaçet alternative, kujdesin higjenik dhe bukurinë që 

u jepet personave për qeniet njerëzore dhe kafshët, si dhe shërbime që kanë të bëjnë me 

fushat e bujqësisë, akuakultures, kopshtarisë dhe pylltarisë   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

individëve;shërbime personale dhe sociale të bëra nga të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve   

 

 

 

(111)  26690 

(151)  12/10/2020 

(181)  31/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1729 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  CARNIVAL SH.P.K Rr. Nike, 

Dardani p.n., , Dardani - Prishtinë, KS 

(740)  Fisnik Salihu Rr. Major Mehmet 

Bushi, hyrja 6, nr.5, Prishtinë 

 
 

(540)  LIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë, imitime prej lëkure dhe mallra të caktuara të bëra nga ato materiale   

23   Fije natyrale ose sintetike dhe fije për përdorim tekstili   

25   Veshje, këpucë dhe veshmbathje njerëzore   

 

 

 

(111)  27505 

(151)  07/04/2021 

(181)  31/12/2029 

(210)  KS/M/ 2019/1731 

(732)  Abbot Rapid Diagnostics International 

Subsidiary Unlimited Company 70 Sir John 

Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland, IE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  DETERMINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Reagenca për hulumtimin dhe perdorimin ne analizen e forenzikes; preparate 

kontrolluese për testimin diagnostik të procesit të kryer ose zhvilluar në një tub, jashtë një 

organizmi të gjalle (in vitro)-mbarësim artificial., ekranizimi, vertetimin dhe analizat; 

reagensa diagnostike  dhe reagensat kimike, për perdorim laboratorik ose përdorim në 

hulumtim; zberthyesit te cilet perdoren  në komplete (sete) diagnostike, per testim dhe 

perdorim laboratorik ose perdorim ne hulumtim; komplete diagnostike (sete) për testim për 

perdorim laboratorik;  preparate diagnostike per perdorim laboratorik; komplete 

diagnostike (sete) per testim te cilat perfshijnë reagensat dhe analizat   
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5   Reagenca diagnostike mjekësore; preparate per testimin për perdorim mjeksor; teste 

diagnostike (sete) për përdorim mjeksor; pajisje te cilat permbajnë reagensa per perdorim 

ne teste diagnostike ne mjekesi; shirita per testim te cilat permbajnë reagense diagnostike 

mjekesore; pejisje per testim te cilat permbajnë reagensa kimike per testimin dhe 

diagnostifikimin  mjekesor te mbaresimit artificial (in vitro); komplete (sete) mjekesore 

diagnostike per testim; reagense kimike për përdorim në diagnostifikimin  mjekesor dhe ne 

analiza   

 

 

 

(111)  26668 

(151)  09/10/2020 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1 

(732)  NSAR GENERAL TRADING 

(L.L.C) P.O. Box 171611- Dubai 

United Arab Emirates, AE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, artikujt e duhanpirësit, shkrepëse   

 

 

 

(111)  27580 

(151)  28/04/2021 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2 

(591)  E pembe, e zeze dhe e bardhe 

(300)  1 408 264  20/12/2019  BX 

(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

509 

 

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

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

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

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

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

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

paketim    

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

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

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

 

   

 

 

 

(111)  27579 

(151)  28/04/2021 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/16 

(591)  E pembe, e vjollce 

(300)  1 408 333  20/12/2019  BX 

(732)   CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg 45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

paketim    

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

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

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

 

 

 

(111)  28298 

(151)  02/07/2021 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/21 

(300)  1 408 316  20/12/2019  BX 

(540)   
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(732)  CABRELUX Company incorporated 

under the law of Luxembourg  45 avenue de 

la Gare 1611 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

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

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

xhepi;çanta dore të vogla;kuletë për kartat e kreditit;çanta;çanta dore;çanta shpine;çanta me 

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

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

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

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

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

plazhi;çizme skijimi;çizme për sport;të brendshme   

 

 

 

(111)  27249 

(151)  08/03/2021 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/22 

(732)  PIERREL S.P.A. Strada Statale Appia 

7 BIS, 46/48 81043 CAPUA (CE), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  ORABLOC 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Anastetik lokal;anastetik topikal   

 

 

 

(111)  27202 

(151)  04/03/2021 

(181)  03/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/23 

(732)  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)  IPAD 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Çantë dhe këllëf nga lëkura;Valixhe;etiketa për valixhe;etiketë bagazhi;valixhe 
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dore;sënduk;të gjitha çantat me qëllim mbartje;çanta shpine;çanta sporti dhe atletike;çanta 

për libra;çanta kampimi;çanta rrobash;çanta për blerje (shopping);çanta shkolle;çantë e 

madhe dore;kuti mbartëse;kuti e bashklidhur;valixhe e vogël;çanta dore;kuleta;çanta të 

vogla për femra;çanta kufer, makiazhi, kozmetike dhe buzëkuqi të shitura boshi;çanta 

kozmetike të shitura të zbrazëta;kuti për kartat e biznesit;kuti dhe mbajtës për kartela të 

thirrjes;kuti për kartelat e kreditit;çanta për dokumenta;çanta për çelsa;rrip lëkure që mbeht 

në krahë   

37   Produkte dhe shërbime: “Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të harduerit kompjuterik, 

kompjuterëve, telefona mobil, pjesët perfirerike të kompjuterëve dhe pajisjet eletkronike 

për konsumatorë;shërbimet mbështetëse teknike në lidhje me përdorimin e harduerëve 

kompjuterikë dhe pjesëve perfierike kompjuterike;maqina zyreje dhe pajisje instalimi, 

mirëmbajtje dhe riparimi;shërbime të mbushjes së baterive për telefona celularë;mbushjen e 

automjeteve elektrike;mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve motorike   

 

 

 

(111)  26999 

(151)  12/11/2020 

(181)  06/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/24 

(591)   E bardh dhe e kuqe    

(732)  PETROL OFISI ANONIM SIRKETI  

Unalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square 

Sit. F Blok No:82 F/7 , TR 

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantë; apsorbues te pluhurit, lagështuese dhe 

lidhëse të pluhurit; karburantet (përfshirë motorët me djegie te brendshme) dhe ndriçuesit; 

qirinjët dhe fitili për ndriçim   

 

 

 

(111)  27295 

(151)  10/03/2021 

(181)  06/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/25 

(591)  E kaltert yndyrore dhe bardhë 

(300)  DE 302019108805  08/07/2019  DE 

(732)  Schwarz IT KG Stiftsbergstraße 1 

74172 Neckarsulm, DE 

(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   Softueri kompjuterik për shërbime për ruajtjen e të dhënave përsonale 

kompjuterike ( cloud ); baza e të dhënave; ushqimi I të dhënave për bazën e të dhenave; 

servere për ruajtjen e të dhënave përsonale kompjuterike (cloud); softvere për monitorimin 

e rrjetit të ruajtjës se të dhënave përsonale kompjuterike (cloud); aplikacione  softueri për 

shërbime për ruajtjen e të dhënave përsonale kompjuterike (cloud)     

42   Ofrimi I shërbimeve  për drejtimin e programit ( hosting); shërbime të  serverit për 

drejtimin e programit ( hosting) ; këshillime në lëmin e softuerit  kompjuterik; ofrimi I  TI 

shërbimeve; ofrimi I shërbimeve të ruajtjës se të dhënave përsonale kompjuterike ne 

drejtimin e programit ( cloud hosting); sigurimi i një ambienti kompjuterik virtual përmes 

ruajtjes se të dhënave përsonale kompjuterike (cloud); infrastruktura si sherbim  (IaaS); 

platforma si sherbim (PaaS); softueri si shërbim (SaaS) dhe dhënia me qera e softuerit; 

ofrimi I shërbimeve te kopjeve reservë te të dhënave; ofrimi I shërbimeve  te ushqyerjes 

elektronike te  dhe kopjeve të të dhënave; ofrimi I shërbimeve për magazinimin elektronik 

dhe arhivimin  e kopjeve të të dhënave; ofrimi I TI sherbimeve, ofrimi I shërbimeve të 

këshillimit dhe informimit; pofrimi I informative lidhur me zhvillimin dhe përdorimin e 

rrjeteve kompjuterike; ofrimi I shërbimeve për ruajtjen e të dhënave përsonale 

kompjuterike (coud);  shërbime të ruajtjes se të dhënave përsonale kompjuterike ne 

drejtimin e programit (cloud hosting) per shfrytezimin public te ruajtjes se te dhënave 

përsonale kompjuterike; shërbime të ruajtjes se të dhënave përsonale kompjuterike ne 

drejtimin e programit (cloud hosting) për shfrytëzimin e ruajtje se te dhënave përsonale 

kompjuterike private; shërbime të konsultimit  dhe aplikime ne lëmin e  e rrjeteve te 

ruajtjes se të dhenave përsonale kompjuterike (cloud);  sigurimi I sistemeve virtuale 

kompjuterike permes  ruajtje se te dhënave përsonale kompjuterike (cloud); shërbime të 

programimit te softuerit operativ për qasje  dhe shfrytezim  te rrjeteve te ruajtjs se të 

dhenave personale kompjuterike (cloud);  shërbime të qeradhenies  te softuerit operativ për 

qasje  dhe shfrytëzim  te rrjetev kompjuterike për ruajtjenb e të dhënave përsonale (claud); 

shërbime të qeradhenies se aparateve kompjuterike; shërbime të qeradhenies te hapësirave 

për qendra kompjuterike; shërbime konsultimi dhe informimi per integrimin e sistemit 

kompjuterik; shërbime konsultimi lidhur më  sistemet kompjuterike; ofrimi I shërbimeve ne 

lëmin e mbrojtjes se te dhënave  [muri mbrojtës]; ofrimi I shërbime internet ne ambientin e 

sigurtë; ofrimi I shërbimeve të shfrytëzimit të përkohëshem te softuerit operativ I cili nuk 

shkarkohet  drejtë per drejtë( online), per qasje dhe shfrytëzim  te ruajtjes se të dhenave 

personale kompjuterike (cloud) ne rrjete kompjuterike; shërbime të dizajnimit dhe 

zhvillimit të softuerit operativ per qasje dhe shfrytëzim per ruajtjen e te dhenave personale 

kompjuterike (cloud)  te rrjetit kompjuterik   

 

 

 

(111)  27200 

(151)  04/03/2021 

(181)  08/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/30 

(540)  IPAD 
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(732)  Apple Inc. One Apple Park Way 

Cupertino  California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

 
 

 

(511) 42   Dizajnimin e softuerëve kompjuterik;analizimin e sistemeve 

kompjuterike;dizajnimin e sistemeve të kompjuterit;këshilldhënje rreth softuerëve 

kompjuterikë;këshilldhënje rreth teknologjisë kompjuterike;programim 

kompjuterik;këshilldhënjen rreth sigurisë kompjuterike dhe të dhënave;këshilldhënje rreth 

dizajnimit dhe zhvillimit të harduerit kompjuterik;krijimin dhe mirëmbajtjen e web faqeve 

për të tjerët;krijimin dhe dizajnimin e webfaqeve me bazë indeks të informatave për të 

tjerët;shërbimet e të dhënave të kriptimit;zhvillimin e platformave kompjuterike;ruajtjen e 

të dhënave elektronike;monitromimin elektronik të informatave të identifikimit personal 

për të zbuluar vjedhjen e identitetit përmes internetit;drejtimin e faqeve 

kompjuterike;këshilldhënje rreth informatave teknologjike;ofrimin e informatave online të 

harduerit apo softuerit kompjuterik;instalimin e softuerit kompjuterik;mirëmbajtjen e 

softuerit kompjuterik;monitorimin e sistemeve të kompjuterit me qasje nga 

distanca;monitorimin e sistemeve të kompjuterit për të zbuluar prishjet;monitorimin e 

sistemeve kompjuterike për të zbuluar qasjen e pa-autorizuar apo shkeljen e të 

dhënave;kthimin e të dhënave kompjuterike;ofrimin online të softuerit jo-të 

shkarkueshëm;hulumtimet teknologjike;këshilla teknologjike;këshilla teknologjike të 

telekomunikimit;përditësimin e softuerit kompjuterik;zhbllokimin e telefonave 

mobil;këshilla rreth dizajnimit të webfaqeve;shërbimet kartografike;shërbimet e 

informatikës klaud;dhënien me qira të harduerit dhe softuerit kompjuterik   

 

 

 

(111)  27195 

(151)  03/03/2021 

(181)  08/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/31 

(732)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  SUSVIMO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Paisje që mund të vendoset për përçimin e ilaçeve   

10   Agjent për përçimin e ilaçeve   
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(111)  27126 

(151)  03/12/2020 

(181)  08/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/33 

(732)  Abbott Rapid Diagnostics 

International Unlimited Company Office 32, 

Verdala Business Center Level 2, LM 

Complex, Brewery Street, Zone 3, Central 

Business District, Birkirkara, CBD 3040, MT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BIOLINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate për kontrollim të cilat shfrytëzohën për vitro diagnostifikim dhe testim 

(proces i zhvilluar ne një tub, jasht një organizmi të gjallë), kontrollit, vërtetimit dhe 

analizës; reagense diagnostike dhe reagense kimike për laboratorë ose përdorim ose 

përdorim në hulumtime; zbërthyes për përdorim në komplete diagnostifikimi për testime 

për laboratore ose për përdorim në hulumtime; shirita për testim, të cilat nuk janë për 

qëllime mjekësore; komplete (sete) të cilat përmbajnë reagensa dhe teste për analizën e 

prezencës së antigjenit në gjak, serumit human, pllazmës, urinës, dhe lëngjeve tjera 

biologjike dhe indeve; komplete (sete) diagnostike për testimin laboratorik ose për 

përdorim në hulumtime; preparate diagnostike për laborator ose për përdorim në 

hulumtime; komplete (sete) diagnostike për testim të cilat përfshijnë reagensa dhe analiza; 

imuno teste kromatografike për laboratore ose për përdorim në hulumtime; imunotestet 

kromatografike in vitro (proces i zhvilluar ne një tub, jasht një organizmi të gjallë), për 

përdorim në laborator ose për qellime hulumtimi; imunotestet kromatografike in vitro 

(proces i zhvilluar në një tub) për diagnostifikim për laborator ose perdorim ne hulumtime; 

komplete (sete) për teste laboratorike të cilat përfshijnë reagensa dhe analiza  për testimin e 

prezences së angigenit në gjak, serumit human, pllazmës, urinës, lëngjeve tjera biologjike 

dhe indeve; teste për testimin e prezences se alkoolit dhe drogës; pajisje për testim droge 

dhe alkooli; test shirita për zbulimin e prezences së alkoolit dhe drogës; gota për testim 

alkooli dhe droge; panele për testim droge dhe alkooli;   

5   Komplete (sete) diagnostike mjekësore dhe shirita diagnostike mjekësore; reagense 

diagnostike mjekësore; preparate diagnostike për qëllime mjekësore; preparate për testim 

për perdorim mjekësorë; teste diagnostike për përdorim mjekësorë; analiza mjekësore 

diagnostike; zberthyese për përdorim në komplete (sete) të diagnostifikimit mjekësorë; 

mbushje (patrona) të cilat përmbajnë reagense për përdorim në teste  mjekësore  

diagnostike ; mbushje (patrona) të cilat përmbajnë reagense diagnostike mjekësore; 

mbushje (patrona) për testim të cilat përmbajnë reagensa kimike per  in vitro (proces i 

zhvilluar në një tub, jasht një organizmi të gjallë), për testim të cilat përmbajnë reagense 

kimike për diagnostifikim in vitro test i  

diagonstifikimit mjekësorë; reagense mjekësore në mbushje (patrona) për përdorim në 

diagnostifikim mjekësorë; teste diagostike mjekësore in vitro (proces i zhvilluar ne një tub, 

jasht një organizmi të gjallë); analiza mjekësore diagnostike in vitro (proces i zhvilluar në 

një tub, jasht një organizmi të gjallë); komplete (sete) për testim diagnostik in vitro (proces 

i zhvilluar në një tub, jasht një organizmi të gjallë); shirita mjekësor diagnostik in vitro 
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(proces i zhvilluar në një tub, jasht një organizmi të gjallë) për testim; reagense mjekesore 

diagnostike in vitro (proces i zhvilluar në një tub, jasht një organizmi të gjallë); teste 

mjekësore diagnostike për zbulim, diagnostikë, vërtetim të semundjes; komplete (sete) 

mjekësore të cilët përmbajnë reagensa dhe analiza për testimin në praninë e antigenit në 

gjak, serumit human, plazmës, urinës, dhe lëngjeve tjera biologjike dhe indeve; imonu 

testet kromatografike për përdorim në mjekësi; imuno teste kromatografike in vitro (proces 

i zhvilluar në një tub, jasht një organizmi të gjallë) për pëdorim mjekësorë; komplete (sete) 

për testim të pranisë së alkoolit dhe drogës; pajisje për testim droge dhe alkooli; shirita testi 

për gjetjen e alkoolit dhe drogës; gota për testim në drogë dhe alkool; panele për testim 

droge dhe alkooli 

   

 

 

 

(111)  27002 

(151)  12/11/2020 

(181)  09/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/34 

(526)  POWER BATT 

(591)  E ZEZË, E BARDHË , E KUQE 

(732)  TONI THERANDË SH.P.K 

 RRUGA XHAVIT SYLAJ PN, KS 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë “Judex”  

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9    

Bateri; Bateri rimbushëse; Adapter(redukues) për bateri; celulë rimbushëse; 

Adapter(redukues) i pllakave kompjuterike; Adapter(redukues) elektrikë; Bateri për 

automjete; Akumulatora elektrik; Antena; Kamera; Aparate për leximin e kartelave; 

Aparate për video playback (riprodhimi i tingujve të regjistruar më parë ose imazhe ); 

Kamerat kinematografike; Lexues I kartelave; Shtypës për kompjuter; Softuer edukativ; 

Programet kompjuterike edukative për fëmijë; Qip me memorie elektronike me qark të 

integruar; Ekranet elektronikë sensitive me prekje; Swich(transferues) elktronikë sensitiv 

me prekje; Aparatet navigimi (Elektronike -); Priza dhe kontaktorë elektrik; Kablla 

elektrike për lidhjen e paisjeve ne mes veti; Këllëf spektakli; Këllëf për syze dielli; Këllëf 

për CD dhe DVD; Etiketa elektronike për mallrat; Filtera optic; Llambat fotografike 

blic;Kablla elektrike; Kablla elektronike; Kablla jumper; Kablla jumper për bateri; Kartelat 

e koduara; Kartela magnetike të koduara; Kartela mikroprocesore; Kartel memorie flash; 

Kartel memorie; Kartela telefonave; Tastierë; Kartat telefonike të koduara; Pajisjet mobile 

për radio transmetimet; Altoparlantët; Altoparlantë kompjuterikë; Altoparlantë 

automjetesh; Shtupa, priza dhe kontaktorë të tjerë [kontaktorë elektrike];Çanta për aparate 

fotografike; Çanta të përshtatura për telefonat mobil; Lojëra kompjuterike (softuer); Video 

lojëra [lojëra kompjuterike] në formën e programeve kompjuterike të regjistruara në 

bartësin e të dhënave; Kartela identiteti, magnetike; Interface për kompjuterë; Kabllo 
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kompjuteri; audiobook(audio kaseta); Karikues për bateritë elektrike; Karikues për bateri; 

Njehsor; Mikrofona; Mikrokompjuterët; Kompjutera personalë; Mikroskopë; Modem për 

kompjuter; Monitor; Monitor për kompjuter; Maus (mi) për kompjuter; Aksesorët 

kompjuterik të fiksimit; Softuer kompjuterik; Lexuesit adio; Stereo; Video lexuesit; 

Komanduesit në distancë për pajisjet elektronike; Jastek për maus(mi); Mbajtëse për 

televizione; Kontejnerët e përshtatur për ta ruajtur diskun permes programeve 

kompjuterike; Kontejnerët e përshtatur për ta ruajtur kompakt diskun; Mbeshtjellëse 

llaptopi; Kabulla vazhduese; Pajisjet portative të telekomunikacionit; Pajisjet treguese të 

temperaturës; Aparatet për matjen e distancës; Komplet i audiove për makina; Kufje; 

Telefonat të mençur; Pajisje audio; Mbajtëse për altoparlantët; Mbajtëse për paisjet 

kompjuterike; Telefonat mobil (cellular); Montuese muri për monitorët e televizionit; 

Mbajtës për telefona mobil (cellular); Mbajtës për telefona mobil (cellular) për perdorim në 

makina; Aparatet e regjistrimit; Aparatura për regjistrimin e filmave; Aparatura për 

regjistrimin e imazheve; Pajisjet për mësimdhënie; Aparatet dhe instrumente optike; 

Aparatet fotografike dhe instrumente; Peshore; Peshore kuzhine; Peshore e banjos; 

Detektorë kabllor; ndërprerës qarku; Përforcues;   

11   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, filtra për pastrim të ajrit; njësi për 

kondicionim të ajrit; tharës të ajrit; ventilatorë të ajrit të ngrohtë; poqa drite; fen për 

kondenzues gazi, të ndryshëm nga pjesët e makinave; mbështjellës për kondenzues gazi, të 

ndryshëm nga ata si pjesë të makinave; aparat avullimi; ngrohës eketrik, tharës për qëllime 

industriale; kapakë radioatorësh; filtra ajri për njësi për kondicionim të ajrit; filtra ajri për 

njësi për kondicionim të ajrit; makara për kompresorë për kondicioner ajri të automobilëve, 

Aparat ndriçimi për automjete   

 

 

 

(111)  26997 

(151)  12/11/2020 

(181)  09/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/35 

(526)  POWER BATT 

(591)  E ZEZË, E BARDHË , E KUQE 

(732)  TONI THERANDË SH.P.K 

 RRUGA “XHAVIT SYLAJ” PN, KS 

(740)  Florin Lata  “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k  rr. B, Hyrja C15/10, nr.3, 

Mati 1, Prishtinë 

 
 

(540)  POWER BATT 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Bateri; Bateri rimbushëse; Adapter(redukues) për bateri; celulë rimbushëse; 

Adapter(redukues) i pllakave kompjuterike; Adapter(redukues) elektrikë; Bateri për 

automjete; Akumulatora elektrik; Antena; Kamera; Aparate për leximin e kartelave; 

Aparate për video playback (riprodhimi i tingujve të regjistruar më parë ose imazhe ); 

Kamerat kinematografike; Lexues I kartelave; Shtypës për kompjuter; Softuer edukativ; 

Programet kompjuterike edukative për fëmijë; Qip me memorie elektronike me qark të 
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integruar; Ekranet elektronikë sensitive me prekje; Swich(transferues) elktronikë sensitiv 

me prekje; Aparatet navigimi (Elektronike -); Priza dhe kontaktorë elektrik; Kablla 

elektrike për lidhjen e paisjeve ne mes veti; Këllëf spektakli; Këllëf për syze dielli; Këllëf 

për CD dhe DVD; Etiketa elektronike për mallrat; Filtera optic; Llambat fotografike 

blic;Kablla elektrike; Kablla elektronike; Kablla jumper; Kablla jumper për bateri; Kartelat 

e koduara; Kartela magnetike të koduara; Kartela mikroprocesore; Kartel memorie flash; 

Kartel memorie; Kartela telefonave; Tastierë; Kartat telefonike të koduara; Pajisjet mobile 

për radio transmetimet; Altoparlantët; Altoparlantë kompjuterikë; Altoparlantë 

automjetesh; Shtupa, priza dhe kontaktorë të tjerë [kontaktorë elektrike];Çanta për aparate 

fotografike; Çanta të përshtatura për telefonat mobil; Lojëra kompjuterike (softuer); Video 

lojëra [lojëra kompjuterike] në formën e programeve kompjuterike të regjistruara në 

bartësin e të dhënave; Kartela identiteti, magnetike; Interface për kompjuterë; Kabllo 

kompjuteri; audiobook(audio kaseta); Karikues për bateritë elektrike; Karikues për bateri; 

Njehsor; Mikrofona; Mikrokompjuterët; Kompjutera personalë; Mikroskopë; Modem për 

kompjuter; Monitor; Monitor për kompjuter; Maus (mi) për kompjuter; Aksesorët 

kompjuterik të fiksimit; Softuer kompjuterik; Lexuesit adio; Stereo; Video lexuesit; 

Komanduesit në distancë për pajisjet elektronike; Jastek për maus(mi); Mbajtëse për 

televizione; Kontejnerët e përshtatur për ta ruajtur diskun permes programeve 

kompjuterike; Kontejnerët e përshtatur për ta ruajtur kompakt diskun; Mbeshtjellëse 

llaptopi; Kabulla vazhduese; Pajisjet portative të telekomunikacionit; Pajisjet treguese të 

temperaturës; Aparatet për matjen e distancës; Komplet i audiove për makina; Kufje; 

Telefonat të mençur; Pajisje audio; Mbajtëse për altoparlantët; Mbajtëse për paisjet 

kompjuterike; Telefonat mobil (cellular); Montuese muri për monitorët e televizionit; 

Mbajtës për telefona mobil (cellular); Mbajtës për telefona mobil (cellular) për perdorim në 

makina; Aparatet e regjistrimit; Aparatura për regjistrimin e filmave; Aparatura për 

regjistrimin e imazheve; Pajisjet për mësimdhënie; Aparatet dhe instrumente optike; 

Aparatet fotografike dhe instrumente; Peshore; Peshore kuzhine; Peshore e banjos; 

Detektorë kabllor; ndërprerës qarku; Përforcues;   

11   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, filtra për pastrim të ajrit; njësi për 

kondicionim të ajrit; tharës të ajrit; ventilatorë të ajrit të ngrohtë; poqa drite; fen për 

kondenzues gazi, të ndryshëm nga pjesët e makinave; mbështjellës për kondenzues gazi, të 

ndryshëm nga ata si pjesë të makinave; aparat avullimi; ngrohës eketrik, tharës për qëllime 

industriale; kapakë radioatorësh; filtra ajri për njësi për kondicionim të ajrit; filtra ajri për 

njësi për kondicionim të ajrit; makara për kompresorë për kondicioner ajri të automobilëve, 

Aparat ndriçimi për automjete   

 

 

 

(111)  26998 

(151)  12/11/2020 

(181)  09/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/36 

(591)  E ZEZË, E BARDHË , E KUQE 

(732)  TONI THERANDË SH.P.K 

(540)  DXHS 
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 RRUGA “XHAVIT SYLAJ” PN, KS 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë “Judex”  

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

 
 

(511) 9   Bateri; Bateri rimbushëse; Adapter(redukues) për bateri; celulë rimbushëse; 

Adapter(redukues) i pllakave kompjuterike; Adapter(redukues) elektrikë; Bateri për 

automjete; Akumulatora elektrik; Antena; Kamera; Aparate për leximin e kartelave; 

Aparate për video playback (riprodhimi i tingujve të regjistruar më parë ose imazhe ); 

Kamerat kinematografike; Lexues I kartelave; Shtypës për kompjuter; Softuer edukativ; 

Programet kompjuterike edukative për fëmijë; Qip me memorie elektronike me qark të 

integruar; Ekranet elektronikë sensitive me prekje; Swich(transferues) elktronikë sensitiv 

me prekje; Aparatet navigimi (Elektronike -); Priza dhe kontaktorë elektrik; Kablla 

elektrike për lidhjen e paisjeve ne mes veti; Këllëf spektakli; Këllëf për syze dielli; Këllëf 

për CD dhe DVD; Etiketa elektronike për mallrat; Filtera optic; Llambat fotografike 

blic;Kablla elektrike; Kablla elektronike; Kablla jumper; Kablla jumper për bateri; Kartelat 

e koduara; Kartela magnetike të koduara; Kartela mikroprocesore; Kartel memorie flash; 

Kartel memorie; Kartela telefonave; Tastierë; Kartat telefonike të koduara; Pajisjet mobile 

për radio transmetimet; Altoparlantët; Altoparlantë kompjuterikë; Altoparlantë 

automjetesh; Shtupa, priza dhe kontaktorë të tjerë [kontaktorë elektrike];Çanta për aparate 

fotografike; Çanta të përshtatura për telefonat mobil; Lojëra kompjuterike (softuer); Video 

lojëra [lojëra kompjuterike] në formën e programeve kompjuterike të regjistruara në 

bartësin e të dhënave; Kartela identiteti, magnetike; Interface për kompjuterë; Kabllo 

kompjuteri; audiobook(audio kaseta); Karikues për bateritë elektrike; Karikues për bateri; 

Njehsor; Mikrofona; Mikrokompjuterët; Kompjutera personalë; Mikroskopë; Modem për 

kompjuter; Monitor; Monitor për kompjuter; Maus (mi) për kompjuter; Aksesorët 

kompjuterik të fiksimit; Softuer kompjuterik; Lexuesit adio; Stereo; Video lexuesit; 

Komanduesit në distancë për pajisjet elektronike; Jastek për maus(mi); Mbajtëse për 

televizione; Kontejnerët e përshtatur për ta ruajtur diskun permes programeve 

kompjuterike; Kontejnerët e përshtatur për ta ruajtur kompakt diskun; Mbeshtjellëse 

llaptopi; Kabulla vazhduese; Pajisjet portative të telekomunikacionit; Pajisjet treguese të 

temperaturës; Aparatet për matjen e distancës; Komplet i audiove për makina; Kufje; 

Telefonat të mençur; Pajisje audio; Mbajtëse për altoparlantët; Mbajtëse për paisjet 

kompjuterike; Telefonat mobil (cellular); Montuese muri për monitorët e televizionit; 

Mbajtës për telefona mobil (cellular); Mbajtës për telefona mobil (cellular) për perdorim në 

makina; Aparatet e regjistrimit; Aparatura për regjistrimin e filmave; Aparatura për 

regjistrimin e imazheve; Pajisjet për mësimdhënie; Aparatet dhe instrumente optike; 

Aparatet fotografike dhe instrumente; Peshore; Peshore kuzhine; Peshore e banjos; 

Detektorë kabllor; ndërprerës qarku; Përforcues; senzor matës ( të ndryshëm nga ata të 

përdorimit mjekësor)   

11   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, filtra për pastrim të ajrit; njësi për 

kondicionim të ajrit; tharës të ajrit; ventilatorë të ajrit të ngrohtë; poqa drite; fen për 

kondenzues gazi, të ndryshëm nga pjesët e makinave; mbështjellës për kondenzues gazi, të 
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ndryshëm nga ata si pjesë të makinave; aparat avullimi; ngrohës eketrik, tharës për qëllime 

industriale; kapakë radioatorësh; filtra ajri për njësi për kondicionim të ajrit; filtra ajri për 

njësi për kondicionim të ajrit; makara për kompresorë për kondicioner ajri të automobilëve, 

Aparat ndriçimi për automjete   

27   Tepihë dhe rrogozë; mbulesa të brendshme dhe mbulesa dyshemeje për automjete nga 

kauçuku, materiali plastik ose tekstili   

 

 

 

(111)  27198 

(151)  03/03/2021 

(181)  09/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/37 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex, Arteixo (A 

Coruña), Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë nga kafshët;kofer, valixhe dhe çanta për 

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

mallëra për shalëbërës dhe sarac, çanta, çanta për kamping dhe ngjitje si dhe çanta 

plazhi;çanta për sport;korniza për çanta dore;korniza për ombrella për shi apo ombrellat për 

mbrojtje nga dielli;shkopinj për bjeshkatari;çanta të vogla dore, çanta dore;set udhëtimi dhe 

mbajtëse të qelësave (nga lëkura);mbajtëse që ngjiten;çanta për bartjen e rrobave gjatë 

udhëtimit;kuti për kapele nga lëkura;çanta lidhëse për bartjen e fëmijëve;çanta me rrota që 

përdoren për blerje;kuti nga lëkura apo tabela nga lëkura;kuti nga fibrat e 

vullkanizuara;kuleta xhepi;valixhe të vogla, çanta shpine për shkollë  dhe mbajtëse të 

lëkurës nga materiali I lëkurës;çanta për shkollë;çanta për gjëra të vogla (vanitete);(jo të 

paisura);qafore për kafshë;rrip nga lëkura;zinxhir nga lëkura;litar nga lëkura;mbulesë për 

ombrella;veshje për shalë të kuajve;çantë shpine;çantë krahu;çantë shpine;mbatjëse të 

artikujve për muzikë;kapistër, çantë (zarfa, kuletë) nga lëkura, për paketim;artikuj nga 

lëkura, fije të lëkurës, mbajtëse të valixheve, shkopinj për ecje dhe mbajtëse të 

ombrellave;batanije për kuaj;mbulesa të mobiljeve nga lëkura;veshje për kafshë;shtresa për 

shalë të kuajve;unaza të ombrellave;blinker (dritë), paisje ndriçuese montuese për 

shalëbërës, ulëse për shkopinj për ecje;rripa krahu (shirit);nga lëkura;çantë veglash nga 

lëkura;( të zbrazëta);çantë  me zixhir rrjetë;tytë (grykë), frena, (mallëra për shalëbërës), 

kapistër, artikuj nga lëkura;shirit nga lëkura;valixhe për udhëtim;çantë që përdoret për 

blerje;rripa që përdoren për paisjet e ushtarëve;rrip për shalë;shirita nga lëkura (mallëra për 

shalëbërës), rripa për patina (rrëshqitëse);imitim lëkure;prerje nga lëkura për mobilje;shirita 

nga lëkura;shenja (pjesë të valixheve);material nga lëkura e çarë;bisht lëkure të macës I 

përbërë nga 9 fije që përdoret për kamzhik;mbulesa të lëkurës (gëzof);lëkurë që përdoret 

nga yzengjitë;pjesë nga kaucuku që përdoret nga yzengjitë;copa lëkure për kafshët (mallëra 

për shalëbërës), kapistër, valixhe, moleskine (imitim lëkure);gëzof;lëkurë nga dhia e 
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egër;tjera jo për qëllime pastrimi;çantë nuhatëse (çantë ushqimi);çantë   rrjet që përdoret 

për blerje;mbajtëse nga lëkura;që përdoret nga kalorësit;shtresa për gjunjë për kuaj;shalë 

për kalërim;shtrëngues për shalë;mbajtëse të kartelave (notesa);rrip (mallëra për 

shalëbërës), valvula nga lëkura   

25   Mbathje për motoristë dhe çiklistë, përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), 

robdeshambër, mbathje për larje, kapele për larje dhe sandale;qafore (përparëse);mbrojtëse 

të jakës, qizme për sport dhe këpucë për plazh;kapele (mbathje);shall, rrip (mbathje);rripa 

të parave (mbathje);bikine të lagështa për skijim në ujë;kravatë, korset (veshje të 

brendshme);brez për mbathje;shall i madh gëzofi, shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza 

(mbathje);mbathje rezistente ndaj ujit;rrip korse;mantel;qorape të gjata;qorape;shirit (për 

qafë);gëzof (mbathje);pizhama, lidhëse për këpucë;këpucë me take;rroba për foshnje të 

porsalindura;(mbathje), xhaketa, kravata (mbathje);dorëza pa gishta, veshore (mbathje për 

veshët), thembra të brendshme, pranga;manzheta (mbathje), mbulesë mbrojtëse për fustan, 

mbathje për plazh;xhepa për mbathje;llastik për qorape;llastik për qorape të gjata;zhupon, 

shtrëngues, përparëse, (mbathje), kostume për maskaradë;uniforma;kaçketë me kapak, 

qizme llastiku, këpucë nga druri, llastik për qorape, pallto, këpuca apo sandale 

esparto;paisje kundër rrëshqitjes për qizme dhe këpucë;veshje për banjo;pantofla për banjo, 

pantollona të gjëra, kominoshe (mbathje të brendshme), bereta (kapele);mbathje për këmbë, 

që nuk ngrohen në mënyrë elektrike;qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për qizme, 

kopsa për qizme futbolli, gjysmë-qizme, paisje nga metali për këpucë;mbajtëse për 

këpucë;anësore për këpucë, taka për këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të 

bluzave;bluza me mëngë të shkurtëra;bluza, korset (të brendshme), brekë, jelekë, bluza, 

xhaketa (veshje), veshje për peshkim, xhaketa të mbushura (veshje), konbinime (veshje),  

mbathje të lirshme ( të brendshme), veshje të gatshme, kravatë që mund të ndahet;veshje 

nga lëkura;veshje nga imitimi I lëkurës;kapela për larje;funde;veshje të lirshme të gatshme 

(pjesë të veshjeve), pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine (veshje), këpucë për 

gjimnastikë, fanellë (veshje), xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri 

(veshje), mbulesa dore nga gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, 

gëzof me kapuç, pelerina, peliçe, pantollona, geta, geta deri të nyja e këmbës, tuta të 

ngushta, artikuj nga trikotazhi, artikuj nga leshi (veshje), bluza, pantollona të shkurtëra, 

veshje për gjimnastikë, veshje të sipërme, veshje të brendshme, sandale, saris (material 

aziatik), fustana, mbathje të brendshme, kapele, shami koke, togë (veshje zyrtare), shirita 

për rroba, shirita për pantollona, kapele grash, kostume, pantofla;këpucë, këpucë sportive   

 

 

 

(111)  27196 

(151)  03/03/2021 

(181)  09/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/38 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex,  

Arteixo (A Coruña), Spain, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)   
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Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë nga kafshët;kofer, valixhe dhe çanta për 

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

mallëra për shalëbërës dhe sarac, çanta, çanta për kamping dhe ngjitje si dhe çanta 

plazhi;çanta për sport;korniza për çanta dore;korniza për ombrella për shi apo ombrellat për 

mbrojtje nga dielli;shkopinj për bjeshkatari;çanta të vogla dore, çanta dore;set udhëtimi dhe 

mbajtëse të qelësave (nga lëkura);mbajtëse që ngjiten;çanta për bartjen e rrobave gjatë 

udhëtimit;kuti për kapele nga lëkura;çanta lidhëse për bartjen e fëmijëve;çanta me rrota që 

përdoren për blerje;kuti nga lëkura apo tabela nga lëkura;kuti nga fibrat e 

vullkanizuara;kuleta xhepi;valixhe të vogla, çanta shpine për shkollë  dhe mbajtëse të 

lëkurës nga materiali I lëkurës;çanta për shkollë;çanta për gjëra të vogla (vanitete);(jo të 

paisura);qafore për kafshë;rrip nga lëkura;zinxhir nga lëkura;litar nga lëkura;mbulesë për 

ombrella;veshje për shalë të kuajve;çantë shpine;çantë krahu;çantë shpine;mbatjëse të 

artikujve për muzikë;kapistër, çantë (zarfa, kuletë) nga lëkura, për paketim;artikuj nga 

lëkura, fije të lëkurës, mbajtëse të valixheve, shkopinj për ecje dhe mbajtëse të 

ombrellave;batanije për kuaj;mbulesa të mobiljeve nga lëkura;veshje për kafshë;shtresa për 

shalë të kuajve;unaza të ombrellave;blinker (dritë), paisje ndriçuese montuese për 

shalëbërës, ulëse për shkopinj për ecje;rripa krahu (shirit);nga lëkura;çantë veglash nga 

lëkura;( të zbrazëta);çantë  me zixhir rrjetë;tytë (grykë), frena, (mallëra për shalëbërës), 

kapistër, artikuj nga lëkura;shirit nga lëkura;valixhe për udhëtim;çantë që përdoret për 

blerje;rripa që përdoren për paisjet e ushtarëve;rrip për shalë;shirita nga lëkura (mallëra për 

shalëbërës), rripa për patina (rrëshqitëse);imitim lëkure;prerje nga lëkura për mobilje;shirita 

nga lëkura;shenja (pjesë të valixheve);material nga lëkura e çarë;bisht lëkure të macës I 

përbërë nga 9 fije që përdoret për kamzhik;mbulesa të lëkurës (gëzof);lëkurë që përdoret 

nga yzengjitë;pjesë nga kaucuku që përdoret nga yzengjitë;copa lëkure për kafshët (mallëra 

për shalëbërës), kapistër, valixhe, moleskine (imitim lëkure);gëzof;lëkurë nga dhia e 

egër;tjera jo për qëllime pastrimi;çantë nuhatëse (çantë ushqimi);çantë   rrjet që përdoret 

për blerje;mbajtëse nga lëkura;që përdoret nga kalorësit;shtresa për gjunjë për kuaj;shalë 

për kalërim;shtrëngues për shalë;mbajtëse të kartelave (notesa);rrip (mallëra për 

shalëbërës), valvula nga lëkura   

25   Mbathje për motoristë dhe çiklistë, përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), 

robdeshambër, mbathje për larje, kapele për larje dhe sandale;qafore (përparëse);mbrojtëse 

të jakës, qizme për sport dhe këpucë për plazh;kapele (mbathje);shall, rrip (mbathje);rripa 

të parave (mbathje);bikine të lagështa për skijim në ujë;kravatë, korset (veshje të 
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brendshme);brez për mbathje;shall i madh gëzofi, shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza 

(mbathje);mbathje rezistente ndaj ujit;rrip korse;mantel;qorape të gjata;qorape;shirit (për 

qafë);gëzof (mbathje);pizhama, lidhëse për këpucë;këpucë me take;rroba për foshnje të 

porsalindura;(mbathje), xhaketa, kravata (mbathje);dorëza pa gishta, veshore (mbathje për 

veshët), thembra të brendshme, pranga;manzheta (mbathje), mbulesë mbrojtëse për fustan, 

mbathje për plazh;xhepa për mbathje;llastik për qorape;llastik për qorape të gjata;zhupon, 

shtrëngues, përparëse, (mbathje), kostume për maskaradë;uniforma;kaçketë me kapak, 

qizme llastiku, këpucë nga druri, llastik për qorape, pallto, këpuca apo sandale 

esparto;paisje kundër rrëshqitjes për qizme dhe këpucë;veshje për banjo;pantofla për banjo, 

pantollona të gjëra, kominoshe (mbathje të brendshme), bereta (kapele);mbathje për këmbë, 

që nuk ngrohen në mënyrë elektrike;qizme me dantellë, qizme, pjesë e sipërme për qizme, 

kopsa për qizme futbolli, gjysmë-qizme, paisje nga metali për këpucë;mbajtëse për 

këpucë;anësore për këpucë, taka për këpucë, sirtar (për veshje), bluza, bolero, përparëse të 

bluzave;bluza me mëngë të shkurtëra;bluza, korset (të brendshme), brekë, jelekë, bluza, 

xhaketa (veshje), veshje për peshkim, xhaketa të mbushura (veshje), konbinime (veshje),  

mbathje të lirshme ( të brendshme), veshje të gatshme, kravatë që mund të ndahet;veshje 

nga lëkura;veshje nga imitimi I lëkurës;kapela për larje;funde;veshje të lirshme të gatshme 

(pjesë të veshjeve), pallto të gjatë, pardesy, pallto gabardine (veshje), këpucë për 

gjimnastikë, fanellë (veshje), xhemperë, puloverë, xhemperë (puloverë),  uniforma liveri 

(veshje), mbulesa dore nga gëzofi (veshje), pjesë ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, 

gëzof me kapuç, pelerina, peliçe, pantollona, geta, geta deri të nyja e këmbës, tuta të 

ngushta, artikuj nga trikotazhi, artikuj nga leshi (veshje), bluza, pantollona të shkurtëra, 

veshje për gjimnastikë, veshje të sipërme, veshje të brendshme, sandale, saris (material 

aziatik), fustana, mbathje të brendshme, kapele, shami koke, togë (veshje zyrtare), shirita 

për rroba, shirita për pantollona, kapele grash, kostume, pantofla;këpucë, këpucë sportive   

 

 

 

(111)  26938 

(151)  09/11/2020 

(181)  10/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/42 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  REHYDROSOL  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte Farmaceutike   

 

 

 

(111)  26689 

(151)  12/10/2020 

(181)  10/01/2030 

(540)  SANTEFARM 
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(210)  KS/M/ 2020/43 

(732)  SANTEFARM SH.P.K Rr.  Sllatinë e 

Madhe, Fushë Kosovë, KS 

(740)  Visar Ramaj Rr. Major Mehmet Bushi, 

Nr.6/5, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përfshin kryesisht përgatitje për tualetin jo mjekues, si dhe përgatitje pastrimi për 

përdorim në shtëpi dhe ambiente të tjera. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: 

përgatitjet sanitare për toalet; pëlhurat e mbushura me locione kozmetike; deodorantë për 

qenie njerëzore ose për kafshët; aromatizues të dhomave; ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të 

rremë; ngjitës për ngjitjen e flokëve të rremë; ngjitës për qëllime kozmetike; locione pas 

rruajtjes; qumësht bajame për qëllime kozmetike; vaj bajame; sapun bajame; përgatitjet 

aloe vera për qëllime kozmetike; lëng parfumi; sapun antiperspirant; antiperspirantë; 

aromatizues (vajra esencialë); balsame, përveçse për qëllime mjekësore; bazat për parfumet 

nga lulet; përgatitjet e banjës, jo për qëllime mjekësore; maska bukurie; përgatitje 

zbardhuese (dekolorantë) për qëllime kozmetike; kripëra zbardhuese; sodë zbardhuese; bojë 

trupi për qëllime kozmetike; përgatitje për freskimin e frymëmarrjes për higjienë personale; 

sprej freskues të frymëmarrjes; shirita për freskimin e frymëmarrjes; kremra kozmetikë; 

ngjyra kozmetike; komplete (sete) kozmetike; lapsa kozmetikë; përgatitjet kozmetike për 

banjo; përgatitjet kozmetike për qerpikët; përgatitjet kozmetike për kujdesin e lëkurës; 

kozmetikë; lesh pambuku për qëllime kozmetike; lesh pambuku i mbushur me preparate për 

heqjen e make-upit; sapun deodoranti; përgatitjet për depilim; dyll depilues; përgatitjet për 

pastrim kimik; vajra esencialë; preparate për larje të syve, jo për qëllime mjekësore; 

kozmetikë për vetullat; lapsa vetullash; qerpikë të rremë; thonj të rremë; kondicionerët e 

flokëve; ngjyrosje flokësh / ngjyrues flokësh; locione për flokët; llak flokësh; përgatitjet për 

rregullimin e flokëve; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; peroksidi i hidrogjenit për 

qëllime kozmetike; buzëkuqet; locione për qëllime kozmetike; make-up; pluhur për make-

up; përgatitjet për make-up; preparate për larje të gojës, jo për qëllime mjekësore; heqës të 

llakut / heqës të thonjve; parfume; shamponë; preparate të rruajtjes; sapun rroje; kremrat 

për zbardhjen e lëkurës; sapunët; shirita për zbardhjen e dhëmbëve; pastë dhëmbësh   

5    Përfshin kryesisht farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose 

veterinare. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: acetate për qëllime 

farmaceutike; acide për qëllime farmaceutike; përgatitjet për trajtimin e akneve; shirita 

ngjitës për qëllime mjekësore; përgatitjet për deodorizimin e ajrit; përgatitjet për pastrimin 

e ajrit; shtesa dietike të albumines; alkool për qëllime farmaceutike; aldehide për qëllime 

farmaceutike; alkaloide për qëllime mjekësore; qumësht bajame për qëllime farmaceutike; 

preparate aloe vera për qëllime farmaceutike; anastetikë; analgjetikë; preparate për larje të 

duarve antibakteriale; sapun antibacterial; antibiotikët; pilula antioksiduese; përgatitjet 

antiparasitike; pambuku antiseptik; pilula shtypëse të oreksit; çaj astmatik; pelena për 

fëmijë / pelena për bebe; bikarbonate e soda për qëllime farmaceutike; biocidet; përbërje 

kockore për qëllime kirurgjike dhe ortopedike; kapsula për ilaçe; kapsula të bëra nga 

polimere me bazë dendrimeri, për farmaceutikë karbolineume (parasiticide); 

elektrokardiografike; kontraceptivë kimikë; preparate kimike për qëllime mjekësore; 

preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate kimike për diagnostikimin e 

shtatzanisë; reagentë kimikë për qëllime mjekësore; preparatet kimiko-farmaceutike; 

çamçakëz për qëllime mjekësore; kolagjen për qëllime mjekësore; fasha; preparate të 
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pastrimit të lenteve të kontaktit; sfungjerët kontraceptivë; pambuku për qëllime mjekësore; 

deodorantë për veshje dhe tekstile; deodorantë; pastrues për qëllime mjekësore; bukë 

diabetike e përshtatur për përdorim mjekësor; reagentët diagnostikues biomarker për 

qëllime mjekësore; preparate diagnostike për qëllime mjekësore; fibra dietike / fibra 

dietike; shtesa dietike me efekt kozmetik; pije dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; 

ushqime dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; substanca dietike të adaptuara për 

përdorim mjekësor; tretës për qëllime farmaceutike; sapun dezinfektues; dezinfektantë; 

ilaçe për qëllime mjekësore; enzimat për qëllime mjekësore; ergot për qëllime 

farmaceutike; estere për qëllime farmaceutike; eterët për qëllime farmaceutike; eukalipt për 

qëllime farmaceutike; eukalipt për qëllime farmaceutike; fermente për qëllime 

farmaceutike; kuti të ndihmës së parë, të mbushura; ushqim peshku për qëllime 

farmaceutike; ushqim për bebet; acidi galik për qëllime farmaceutike; xhelatinë për qëllime 

mjekësore; shtesa dietike të glukozës; glukozë për qëllime mjekësore; glicerinë për qëllime 

mjekësore; yndyrna për qëllime mjekësore; yndyrat për qëllime veterinare; çamçakëz për 

qëllime mjekësore; hematogjen; hemoglobinë; preparate për hemorroide; ekstrakte bimore 

për qëllime mjekësore; çajra bimorë për qëllime medicinale; ushqim i homogjenizuar i 

përshtatur për qëllime mjekësore; hormonet për qëllime mjekësore; hydrastinë; 

hydrastininë; klor i hidratuar për qëllime farmaceutike; peroksidi i hidrogjenit për qëllime 

mjekësore; jodide për qëllime farmaceutike; jod për qëllime farmaceutike; miell laktik për 

bebe; preparate farmaceutike me bazë gëlqereje; pije alkoolike për qëllime farmaceutike; 

locione për qëllime farmaceutike;  magnezi për qëllime farmaceutike; xhel masazhesh për 

qëllime mjekësore; përgatitjet mjekësore për qëllime të hollimit; locione mjekësore pas 

rruajtjes; shamponët mjekues; sapun mjekues; pastë dhëmbësh mjekues; alkool medicinal; 

pije medicinale; preparate medicinale për rritjen e flokëve; baltë medicinale; vajra 

medicinal; çaj medicinal; ilaçe për lehtësimin e kapsllëkut; ilaçe për qëllime dentare; ilaçe 

për qëllime njerëzore; mentol; ujërat minerale për qëllime mjekësore; larës të gojës për 

qëllime mjekësore; camcakëz nikotine për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e 

duhanit; arna nikotine për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e duhanit; shtesa 

ushqimore; cilindra oksigjeni, të mbushur, për qëllime mjekësore; oksigjen për qëllime 

mjekësore; preparate farmaceutike; preparate farmaceutikle për kujdesin ndaj lëkurës; 

preparate farmaceutike për trajtimin e zbokthit; preparate farmaceutike për trajtimin e 

djegies nga dielli; farmaceutikë; ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike; pomada për 

qëllime mjekësore; kripëra të kaliumit për qëllime mjekësore; qumësht pluhur për bebe; 

shiringa të mbushura paraprakisht për qëllime mjekësore; shtesa dietike proteinike; 

substanca radioaktive për qëllime mjekësore; substanca të kontrastit radiologjik për qëllime 

mjekësore; radium për qëllime mjekësore; letër reagenti për qëllime mjekësore; përgatitjet 

për uljen e aktivitetit seksual; tampona sanitare / tampona të menstruacioneve; uji i detit për 

larjen medicinale; qetësues; serume; lubrifikantë personal seksualë; xhel stimulues seksual; 

kripëra të natriumit për qëllime mjekësore; preparate sterilizuese; veshjet kirurgjikale; 

ngjitës kirurgjikal; pelena për notim për bebe; shurupe për qëllime farmaceutike; pilula për 

rrezitje; uji termik; cigare pa duhan për qëllime mjekësore; vaksinat   

10   Përfshin kryesisht pajisje kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente 

dhe artikuj të përdorur përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e 

funksionit ose gjendjes së personave dhe kafshëve. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet 

në vijim: aparate për trajtimin e akneve; gjilpëra akupunkture; instrumente elektrike të 

akupunkturës; shpërndarës aerosol për qëllime mjekësore; shtretër ajri për qëllime 
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mjekësore; jastekë ajri për qëllime mjekësore; dyshekët e ajrit për qëllime mjekësore; 

jastëkët e ajrit për qëllime mjekësore; shtrënguesit e ambulances; aparate anestetike; maska 

anestetike; analizues për identifikimin bakterial për qëllime mjekësore; rrathë anti-

reumatizëm; unaza anti-reumatizmi; aparate për testimin e ADN dhe ARN për qëllime 

mjekësore; aparate për rigjenerimin e qelizave burimore për qëllime mjekësore; karrige për 

qëllime mjekësore ose dentare; aparate për frymëmarrje artificiale; lëkura artificiale për 

qëllime kirurgjikale; dhëmbë artificialë; fashë për nyje, fashë anatomike / mbështetëse 

fashë, elastike; shtretër të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore; rripa për qëllime 

mjekësore; implantet e fiksimit të kockave të biodegradueshme; unaza biomagnetike për 

qëllime terapeutike ose mjekësore; batanije elektrike, për qëllime mjekësore; aparate për 

testimin e gjakut; aparate për monitorimin e trupit; aparate për rehabilitimin e trupit për 

qëllime mjekësore; çizme për qëllime mjekësore; pacemaker të trurit; pompa të gjoksit; 

furça për pastrimin e zgavrave të trupit; kuti për instrumente mjekësore; kuti interumentesh 

për t’u përdorur nga mjekët; katedra; kuti për inhalatorë; dyshekët e lindjes së fëmijëve; 

preprës kirurgjikal; veshje e posacme për sallat operative; karrige komodë; kompresorë 

(kirurgjikal); prezervativët; kontejnerë të bërë posaçërisht për mbeturina mjekësore; 

kontraceptivë, jo kimikë; arna ftohjeje për qëllime mjekësore; korseta për qëllime 

mjekësore; paterica; llamba shëruese për qëllime mjekësore; jastekë për qëllime mjekësore; 

defibralatorë; aparate dhe instrumente dentare; aparate elektrike dentare; kolltuqe 

stomatologjike; aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore; dializatorë; tuba kullimi për 

qëllime mjekësore; fletë-vizatime për shtretërit e sëmurë; shishe pikatore për qëllime 

mjekësore; prizat e veshit (pajisjet të mbrojtjes së veshit); çorape elastike për qëllime 

kirurgjikale; Elektrokardigraf; elektroda për përdorim mjekësor; kamerat endoskopike për 

qëllime mjekësore; aparatet e masazhit estetik; filtra për rrezet ultravjollcë, për qëllime 

mjekësore; mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore; rripa galvanik për qëllime 

mjekësore; gastroskop; doreza për masazh; doreza për qëllime mjekësore; glukometra 

(matës glukoze); hemocitometra; proteza flokesh; aparate dëgjimi; mbrojtës të dëgjimit; 

aparate për monitorimin e rrahjeve të zemrës; jastekë elektrik për ngrohje, për qëllime 

mjekësore; aparate terapeutike me ajër të nxehtë; vibratorët e ajrit të nxehtë për qëllime 

mjekësore; inhaluesit e hidrogjenit; qese akulli për qëllime mjekësore; inkubatorë për bebe; 

inkubatorë për qëllime mjekësore; inhalatorë; injektorë për qëllime mjekësore; kaseta 

kinesiologjie; fashë gjuri, fashë ortopedike; thika për qëllime kirurgjikale; llamba për 

qëllime mjekësore; lanceta; lazer për qëllime mjekësore; maska LED për qëllime 

terapeutike, lente (proteza intraokulare) për implantim kirurgjikal; aparatet (MRI) të 

rezonancës magnetike për qëllime mjekësore; maska për t’u përdorur nga personeli 

mjekësor; aparate masazhesh; rripat e maternitetit; aparate dhe instrumente mjeksore; 

tabelat e ekzaminimit mjekësor; udhëzuesit mjekësorë; gota menstruale; pasqyra për 

dentistët; pasqyra për kirurgët; aspiratorët e hundës; gjilpëra për qëllime mjekësore; aparate 

obstetrike; pajisje ortodontike; brez gome ortodontike; rripa ortopedike; këpucë ortopedike; 

thembra ortopedike; artikuj ortopedikë; fustanet e ekzaminimit te pacientit; aparat për 

ushtrime fizike për qëllime mjekësore; aparate fizioterapie; sondat për qëllime mjekësore; 

pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, për qëllime mjekësore; matës pulsi; pompa për qëllime 

mjekësore; katërkëmbësha për qëllime mjekësore; aparate radiologjike për qëllime 

mjekësore; ekranet e radiologjisë për qëllime mjekësore; aparate radioterapie; tubat e 

radiumit për qëllime mjekësore; enë për aplikimin e ilaçeve; respiratorë për frymëmarrje 

artificiale; maska të frymëmarrjes për frymëmarrje artificiale; aparate ringjalljeje; kostume 
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robotike ekzoskeletore për qëllime mjekësore; maska sanitare për qëllime mjekësore; 

sharrat për qëllime kirurgjikale, skalpera; gërshërë për kirurgji; jastëkë soporifikë për 

pagjumësi; aparate për matjen e presionit të gjakut arterial; spirometra (aparate mjeksore); 

lugë për administrimin e ilaçeve; stenta; çarçafë sterilë, kirurgjikë; stetoskop; aparate 

kirurgjikale dhe instrumente; karficë kirurgjikale; takëm kirurgjikal; drapa kirurgjikale; 

implantet kirurgjikale të përbëra nga materiale artificiale; robotët kirurgjikë; sfungjerët 

kirurgjikë; materialet e qepjes; hala qepjeje; shiringa për injeksione; shiringa për qëllime 

mjekësore; mbrojtës të dhëmbëve për qëllime dentare; unaza dhëmbësh; etiketat e treguesit 

të temperaturës për qëllime mjekësore; aparate testimi për qëllime mjekësore; maska 

terapeutike të fytyrës; pako termike për qëllime të ndihmës së pare; fasha termo-elektrike 

(operacioni); termometra për qëllime mjekësore; fije, kirurgjikale; ndarës të gishtave për 

qëllime ortopedike / ndarës të shputave për qëllime ortopedike; tomografë për qëllime 

mjekësore; aparate tërheqje për qëllime mjekësore; aparate për trajtimin e shurdhërisë; 

fashë / fashë hernie; llampa rrezesh ultraviolet për qëllime mjekësore; rripat e kërthizës; 

sondat uretrale; shiringa uretrale; aparate dhe instrumente urologjike; shiringa të mitres; 

shiringa vaginale; avulluesit për qëllime mjekësore; korniza ecjeje për personat me aftësi të 

kufizuara; shkop ecjeje për qëllime mjekësore; pajisje për larjen e zgavrave të trupit; qese 

uji për qëllime mjekësore; këmbësorë me rrota për të ndihmuar lëvizjen; Aparatet me rreze 

X për qëllime mjekësore; Fotografi me rreze X për qëllime mjekësore; Tuba me rreze X për 

qëllime mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, për qëllime mjekësore   
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(511) 3   Përgatitje për tualetin jo mjekues, si dhe përgatitje pastrimi për përdorim në shtëpi 

dhe ambiente të tjera. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: përgatitjet sanitare 

për toalet;pëlhurat e mbushura me locione kozmetike;deodorantë për qenie njerëzore ose 

për kafshët;aromatizues të dhomave;ngjitës për ngjitjen e qerpikëve të rremë;ngjitës për 

ngjitjen e flokëve të rremë;ngjitës për qëllime kozmetike;locione pas rruajtjes;qumësht 

bajame për qëllime kozmetike;vaj bajame;sapun bajame;përgatitjet aloe vera për qëllime 

kozmetike;lëng parfumi;sapun antiperspirant;antiperspirantë;aromatizues (vajra 

esencialë);balsame, përveçse për qëllime mjekësore;bazat për parfumet nga lulet;përgatitjet 

e banjës, jo për qëllime mjekësore;maska bukurie;përgatitje zbardhuese (dekolorantë) për 

qëllime kozmetike;kripëra zbardhuese;sodë zbardhuese;bojë trupi për qëllime 

kozmetike;përgatitje për freskimin e frymëmarrjes për higjienë personale;sprej freskues të 

frymëmarrjes;shirita për freskimin e frymëmarrjes;kremra kozmetikë;ngjyra 

kozmetike;komplete (sete) kozmetike;lapsa kozmetikë;përgatitjet kozmetike për 
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banjo;përgatitjet kozmetike për qerpikët;përgatitjet kozmetike për kujdesin e 

lëkurës;kozmetikë;lesh pambuku për qëllime kozmetike;lesh pambuku i mbushur me 

preparate për heqjen e make-upit;sapun deodoranti;përgatitjet për depilim;dyll 

depilues;përgatitjet për pastrim kimik;vajra esencialë;preparate për larje të syve, jo për 

qëllime mjekësore;kozmetikë për vetullat;lapsa vetullash;qerpikë të rremë;thonj të 

rremë;kondicionerët e flokëve;ngjyrosje flokësh / ngjyrues flokësh;locione për flokët;llak 

flokësh;përgatitjet për rregullimin e flokëve;ekstrakte bimore për qëllime 

kozmetike;peroksidi i hidrogjenit për qëllime kozmetike;buzëkuqet;locione për qëllime 

kozmetike;make-up;pluhur për make-up;përgatitjet për make-up;preparate për larje të 

gojës, jo për qëllime mjekësore;heqës të llakut / heqës të 

thonjve;parfume;shamponë;preparate të rruajtjes;sapun rroje;kremrat për zbardhjen e 

lëkurës;sapunët;shirita për zbardhjen e dhëmbëve;pastë dhëmbësh   

5   Farmaceutikë dhe përgatitje të tjera për qëllime mjekësore ose veterinare. Në veçanti kjo 

klasë përfshin produktet në vijim: acetate për qëllime farmaceutike;acide për qëllime 

farmaceutike;përgatitjet për trajtimin e akneve;shirita ngjitës për qëllime 

mjekësore;përgatitjet për deodorizimin e ajrit;përgatitjet për pastrimin e ajrit;shtesa dietike 

të albumines;alkool për qëllime farmaceutike;aldehide për qëllime farmaceutike;alkaloide 

për qëllime mjekësore;qumësht bajame për qëllime farmaceutike;preparate aloe vera për 

qëllime farmaceutike;anastetikë;analgjetikë;preparate për larje të duarve 

antibakteriale;sapun antibacterial;antibiotikët;pilula antioksiduese;përgatitjet 

antiparasitike;pambuku antiseptik;pilula shtypëse të oreksit;çaj astmatik;pelena për fëmijë / 

pelena për bebe;bikarbonate e soda për qëllime farmaceutike;biocidet;përbërje kockore për 

qëllime kirurgjike dhe ortopedike;kapsula për ilaçe;kapsula të bëra nga polimere me bazë 

dendrimeri, për farmaceutikë karbolineume 

(parasiticide);elektrokardiografike;kontraceptivë kimikë;preparate kimike për qëllime 

mjekësore;preparate kimike për qëllime farmaceutike;preparate kimike për diagnostikimin 

e shtatzanisë;reagentë kimikë për qëllime mjekësore;preparatet kimiko-

farmaceutike;çamçakëz për qëllime mjekësore;kolagjen për qëllime 

mjekësore;fasha;preparate të pastrimit të lenteve të kontaktit;sfungjerët 

kontraceptivë;pambuku për qëllime mjekësore;deodorantë për veshje dhe 

tekstile;deodorantë;pastrues për qëllime mjekësore;bukë diabetike e përshtatur për përdorim 

mjekësor;reagentët diagnostikues biomarker për qëllime mjekësore;preparate diagnostike 

për qëllime mjekësore;fibra dietike / fibra dietike;shtesa dietike me efekt kozmetik;pije 

dietike të adaptuara për qëllime mjekësore;ushqime dietike të përshtatura për qëllime 

mjekësore;substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor;tretës për qëllime 

farmaceutike;sapun dezinfektues;dezinfektantë;ilaçe për qëllime mjekësore;enzimat për 

qëllime mjekësore;ergot për qëllime farmaceutike;estere për qëllime farmaceutike;eterët për 

qëllime farmaceutike;eukalipt për qëllime farmaceutike;eukalipt për qëllime 

farmaceutike;fermente për qëllime farmaceutike;kuti të ndihmës së parë, të 

mbushura;ushqim peshku për qëllime farmaceutike;ushqim për bebet;acidi galik për 

qëllime farmaceutike;xhelatinë për qëllime mjekësore;shtesa dietike të glukozës;glukozë 

për qëllime mjekësore;glicerinë për qëllime mjekësore;yndyrna për qëllime 

mjekësore;yndyrat për qëllime veterinare;çamçakëz për qëllime 

mjekësore;hematogjen;hemoglobinë;preparate për hemorroide;ekstrakte bimore për qëllime 

mjekësore;çajra bimorë për qëllime medicinale;ushqim i homogjenizuar i përshtatur për 

qëllime mjekësore;hormonet për qëllime mjekësore;hydrastinë;hydrastininë;klor i hidratuar 
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për qëllime farmaceutike;peroksidi i hidrogjenit për qëllime mjekësore;jodide për qëllime 

farmaceutike;jod për qëllime farmaceutike;miell laktik për bebe;preparate farmaceutike me 

bazë gëlqereje;pije alkoolike për qëllime farmaceutike;locione për qëllime 

farmaceutike;magnezi për qëllime farmaceutike;xhel masazhesh për qëllime 

mjekësore;përgatitjet mjekësore për qëllime të hollimit;locione mjekësore pas 

rruajtjes;shamponët mjekues;sapun mjekues;pastë dhëmbësh mjekues;alkool medicinal;pije 

medicinale;preparate medicinale për rritjen e flokëve;baltë medicinale;vajra medicinal;çaj 

medicinal;ilaçe për lehtësimin e kapsllëkut;ilaçe për qëllime dentare;ilaçe për qëllime 

njerëzore;mentol;ujërat minerale për qëllime mjekësore;larës të gojës për qëllime 

mjekësore;camcakëz nikotine për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e duhanit;arna 

nikotine për përdorim si ndihmës për të ndaluar pirjen e duhanit;shtesa ushqimore;cilindra 

oksigjeni, të mbushur, për qëllime mjekësore;oksigjen për qëllime mjekësore;preparate 

farmaceutike;preparate farmaceutikle për kujdesin ndaj lëkurës;preparate farmaceutike për 

trajtimin e zbokthit;preparate farmaceutike për trajtimin e djegies nga 

dielli;farmaceutikë;ekstrakte bimore për qëllime farmaceutike;pomada për qëllime 

mjekësore;kripëra të kaliumit për qëllime mjekësore;qumësht pluhur për bebe;shiringa të 

mbushura paraprakisht për qëllime mjekësore;shtesa dietike proteinike;substanca 

radioaktive për qëllime mjekësore;substanca të kontrastit radiologjik për qëllime 

mjekësore;radium për qëllime mjekësore;letër reagenti për qëllime mjekësore;përgatitjet 

për uljen e aktivitetit seksual;tampona sanitare / tampona të menstruacioneve;uji i detit për 

larjen medicinale;qetësues;serume;lubrifikantë personal seksualë;xhel stimulues 

seksual;kripëra të natriumit për qëllime mjekësore;preparate sterilizuese;veshjet 

kirurgjikale;ngjitës kirurgjikal;pelena për notim për bebe;shurupe për qëllime 

farmaceutike;pilula për rrezitje;uji termik;cigare pa duhan për qëllime mjekësore;vaksinat   

10   Pajisje kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente dhe artikuj të 

përdorur përgjithësisht për diagnostikimin, trajtimin ose përmirësimin e funksionit ose 

gjendjes së personave dhe kafshëve. Në veçanti kjo klasë përfshin produktet në vijim: 

aparate për trajtimin e akneve;gjilpëra akupunkture;instrumente elektrike të 

akupunkturës;shpërndarës aerosol për qëllime mjekësore;shtretër ajri për qëllime 

mjekësore;jastekë ajri për qëllime mjekësore;dyshekët e ajrit për qëllime mjekësore;jastëkët 

e ajrit për qëllime mjekësore;shtrënguesit e ambulances;aparate anestetike;maska 

anestetike;analizues për identifikimin bakterial për qëllime mjekësore;rrathë anti-

reumatizëm;unaza anti-reumatizmi;aparate për testimin e ADN dhe ARN për qëllime 

mjekësore;aparate për rigjenerimin e qelizave burimore për qëllime mjekësore;karrige për 

qëllime mjekësore ose dentare;aparate për frymëmarrje artificiale;lëkura artificiale për 

qëllime kirurgjikale;dhëmbë artificialë;fashë për nyje, fashë anatomike / mbështetëse fashë, 

elastike;shtretër të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore;rripa për qëllime 

mjekësore;implantet e fiksimit të kockave të biodegradueshme;unaza biomagnetike për 

qëllime terapeutike ose mjekësore;batanije elektrike, për qëllime mjekësore;aparate për 

testimin e gjakut;aparate për monitorimin e trupit;aparate për rehabilitimin e trupit për 

qëllime mjekësore;çizme për qëllime mjekësore;pacemaker të trurit;pompa të gjoksit;furça 

për pastrimin e zgavrave të trupit;kuti për instrumente mjekësore;kuti interumentesh për t’u 

përdorur nga mjekët;katedra;kuti për inhalatorë;dyshekët e lindjes së fëmijëve;preprës 

kirurgjikal;veshje e posacme për sallat operative;karrige komodë;kompresorë 

(kirurgjikal);prezervativët;kontejnerë të bërë posaçërisht për mbeturina 

mjekësore;kontraceptivë, jo kimikë;arna ftohjeje për qëllime mjekësore;korseta për qëllime 
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mjekësore;paterica;llamba shëruese për qëllime mjekësore;jastekë për qëllime 

mjekësore;defibralatorë;aparate dhe instrumente dentare;aparate elektrike dentare;kolltuqe 

stomatologjike;aparate diagnostikuese për qëllime mjekësore;dializatorë;tuba kullimi për 

qëllime mjekësore;fletë-vizatime për shtretërit e sëmurë;shishe pikatore për qëllime 

mjekësore;prizat e veshit (pajisjet të mbrojtjes së veshit);çorape elastike për qëllime 

kirurgjikale;Elektrokardigraf;elektroda për përdorim mjekësor;kamerat endoskopike për 

qëllime mjekësore;aparatet e masazhit estetik;filtra për rrezet ultravjollcë, për qëllime 

mjekësore;mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore;rripa galvanik për qëllime 

mjekësore;gastroskop;doreza për masazh;doreza për qëllime mjekësore;glukometra (matës 

glukoze);hemocitometra;proteza flokesh;aparate dëgjimi;mbrojtës të dëgjimit;aparate për 

monitorimin e rrahjeve të zemrës;jastekë elektrik për ngrohje, për qëllime 

mjekësore;aparate terapeutike me ajër të nxehtë;vibratorët e ajrit të nxehtë për qëllime 

mjekësore;inhaluesit e hidrogjenit;qese akulli për qëllime mjekësore;inkubatorë për 

bebe;inkubatorë për qëllime mjekësore;inhalatorë;injektorë për qëllime mjekësore;kaseta 

kinesiologjie;fashë gjuri, fashë ortopedike;thika për qëllime kirurgjikale;llamba për qëllime 

mjekësore;lanceta;lazer për qëllime mjekësore;maska LED për qëllime terapeutike, lente 

(proteza intraokulare) për implantim kirurgjikal;aparatet (MRI) të rezonancës magnetike 

për qëllime mjekësore;maska për t’u përdorur nga personeli mjekësor;aparate 

masazhesh;rripat e maternitetit;aparate dhe instrumente mjeksore;tabelat e ekzaminimit 

mjekësor;udhëzuesit mjekësorë;gota menstruale;pasqyra për dentistët;pasqyra për 

kirurgët;aspiratorët e hundës;gjilpëra për qëllime mjekësore;aparate obstetrike;pajisje 

ortodontike;brez gome ortodontike;rripa ortopedike;këpucë ortopedike;thembra 

ortopedike;artikuj ortopedikë;fustanet e ekzaminimit te pacientit;aparat për ushtrime fizike 

për qëllime mjekësore;aparate fizioterapie;sondat për qëllime mjekësore;pajisje mbrojtëse 

kundër rrezeve X, për qëllime mjekësore;matës pulsi;pompa për qëllime 

mjekësore;katërkëmbësha për qëllime mjekësore;aparate radiologjike për qëllime 

mjekësore;ekranet e radiologjisë për qëllime mjekësore;aparate radioterapie;tubat e 

radiumit për qëllime mjekësore;enë për aplikimin e ilaçeve;respiratorë për frymëmarrje 

artificiale;maska të frymëmarrjes për frymëmarrje artificiale;aparate ringjalljeje;kostume 

robotike ekzoskeletore për qëllime mjekësore;maska sanitare për qëllime mjekësore;sharrat 

për qëllime kirurgjikale, skalpera;gërshërë për kirurgji;jastëkë soporifikë për 

pagjumësi;aparate për matjen e presionit të gjakut arterial;spirometra (aparate 

mjeksore);lugë për administrimin e ilaçeve;stenta;çarçafë sterilë, 

kirurgjikë;stetoskop;aparate kirurgjikale dhe instrumente;karficë kirurgjikale;takëm 

kirurgjikal;drapa kirurgjikale;implantet kirurgjikale të përbëra nga materiale 

artificiale;robotët kirurgjikë;sfungjerët kirurgjikë;materialet e qepjes;hala qepjeje;shiringa 

për injeksione;shiringa për qëllime mjekësore;mbrojtës të dhëmbëve për qëllime 

dentare;unaza dhëmbësh;etiketat e treguesit të temperaturës për qëllime mjekësore;aparate 

testimi për qëllime mjekësore;maska terapeutike të fytyrës;pako termike për qëllime të 

ndihmës së pare;fasha termo-elektrike (operacioni);termometra për qëllime mjekësore;fije, 

kirurgjikale;ndarës të gishtave për qëllime ortopedike / ndarës të shputave për qëllime 

ortopedike;tomografë për qëllime mjekësore;aparate tërheqje për qëllime mjekësore;aparate 

për trajtimin e shurdhërisë;fashë / fashë hernie;llampa rrezesh ultraviolet për qëllime 

mjekësore;rripat e kërthizës;sondat uretrale;shiringa uretrale;aparate dhe instrumente 

urologjike;shiringa të mitres;shiringa vaginale;avulluesit për qëllime mjekësore;korniza 

ecjeje për personat me aftësi të kufizuara;shkop ecjeje për qëllime mjekësore;pajisje për 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

530 

 

larjen e zgavrave të trupit;qese uji për qëllime mjekësore;këmbësorë me rrota për të 

ndihmuar lëvizjen;Aparatet me rreze X për qëllime mjekësore;Fotografi me rreze X për 

qëllime mjekësore;Tuba me rreze X për qëllime mjekësore;aparate dhe instalime për 

prodhimin e rrezeve X, për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  27014 

(151)  12/11/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/45 

(732)  TANFOGLIO S.R.L. VIA 

VALTROMPIA, 45 25063 GARDONE VAL 

TROMPIA (BS), IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  TANFOGLIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 13   Armë zjarri; pistoletë (armë); municion; futrolla për armë zjarri   

25   Veshje për mashkuj, femra dhe fëmijë, përkatësisht polo, maica, këmisha, brekë, 

pantallona, jakne, kapota, nënfustane, mbathje të poshtme, doreza; veshje për gjueti, 

përkatësisht jakne, breka, maica, panolla, jelek, doreza; veshje për sport, përkatësisht 

maica, jakne, dres, pantallona, doreza; mbathje, çizme, këpuca, çizme sportive, atlete; 

kapela, sheshira   

 

 

 

(111)  26897 

(151)  03/11/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/46 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  FLAMING 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 
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makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)   

41   Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim   

 

 

 

(111)  26831 

(151)  26/10/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/47 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  DAZZLING 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit   

28    Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)   

41   Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 
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arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim   

 

 

 

(111)  26832 

(151)  26/10/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/48 

(591)  E verdhë, e kuqe, e zezë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)   

41   Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim 
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(111)  26922 

(151)  05/11/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/49 

(591)  E verdhë, e kuqe, e zezë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)   

41   Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim 

   

 

 

(111)  26924 

(151)  05/11/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/50 

(591)  E verdhë, e gjelbër, e kaltër, e kuqe, e 

zezë, e bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

(540)   
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Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)   

41   Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim   

 

 

 

(111)  26900 

(151)  03/11/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/51 

(591)  Ngjyrë vjollce, e kuqe, e gjelbër, e 

zezë, ngjzrë hiri, e bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 
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makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)   

41   Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim   

 

 

 

(111)  26895 

(151)  03/11/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/52 

(591)  E verdhë, e kuqe, e gjelbër, ngjyrë 

vjollce, e kaltër, e zezë, e bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 
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makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)   

41   Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim   

 

 

 

(111)  26834 

(151)  26/10/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/53 

(591)  E verdhë, e gjelbër, e zezë, e bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540) 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)   

41   Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 
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frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim   

 

 

 

(111)  26833 

(151)  26/10/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/54 

(591)  E verdhë, e kaltër, e zezë, e bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)   

41    Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; 

shërbime kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim 

të paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te 

makinave zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për 

zbavitje arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te 

lojrave arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; 

shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të 

zërit; frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim 
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(111)  26923 

(151)  05/11/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/55 

(591)  E kuqe, e verdhë, e gjelbër, e kaltër, 

ngjyrë vjollce 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)   

41   Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim   

 

 

 

(111)  26835 

(151)  26/10/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/56 

(591)  E kuqe, e verdhë, e zezë, e bardhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(540)  
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)   

41   Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim   

 

 

 

(111)  26896 

(151)  03/11/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/57 

(591)  E kuqe, e gjelbër, e zezë, e bardhë, 

ngjyrë hiri 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 
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lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)   

41   Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim   

 

 

 

(111)  26921 

(151)  05/11/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/58 

(591)  E kuqe, e verdhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi) 
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41   Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim   

 

 

 

(111)  27043 

(151)  16/11/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/66 

(591)  E kuqe, e kaltër, e bardhë 

(732)  ABC DETERJAN SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Rüzgarlıbahçe Mahallesi, Kavak Sokak, 

Smart Plaza, No:31/1/8, Beykoz, İstanbul, 

TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhues dhe pastrues, detergjentë të ndryshëm nga ato që përdoren në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore, zbardhues lavanderie, zbutës pëlhurash 

për përdorim lavanterie, heqës njollash, detergjente për makinë larëse enësh; parfume; 

lëndë kozmetike (pos kozmetikës mjeksore); aroma; deodorante për përdorim personal dhe 

për kafshë; sapunë (pos kozmetikës mjeksore); preparate për kujdes dentar, dentifric, 

shkëlqyes protezash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime 

mjekësore; preparate abrazive; leckë zumparaje; letër zmerile; gur shtufe; pasta abrasive; 

preparate lustruese për lëkurë, vinil, metal dhe dru, lustrues dhe kreme për lëkur, vinil, 

metal dhe dru, dell për lustrim   

5   Preparate farmacautike dhe veterinare për qëllime mjeksore; preparate kimike për 

qëlime mjeksore dhe veterinare, reagjens kimik për qëllime farmaceutike dhe veterinare, 

substanca radioaktive për qëllime mjeksore dhe veterinare, kozmetikë medikamentoze; 

shtesa dietike për qëllime farmeceutike dhe veterinare; shtesa dietike për konsum njerzor; 

shtesa dietike për kafshë; shtesa ushqyese; preparate mjeksore për qëllim të dobsimit; 

ushqim për bebe; bimë dhe pije bimësh të përshtatura për qëllime mjeksore; preparate dhe 

artikuj dentar, material për mbuzshje dhëmbësh, material dentar për marje gjurmësh, adeziv 
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dentar dhe material për riparim të dhëmbëve; preparate sanitare për përdorim mjeksor; vata 

higjienike; tampon higjienik; leukoplaste; materiale fashues; pelena, përfshi ato nga letra 

dhe tekstili; pelena bebesh nga letra; pelena bebesh nga tekstili; peceta bebesh nga letra, 

pelena për të ritur nga letra, pelena për të ritur nga tekstili, pelena për kafshë; preparate për 

shkatrimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë; rodenticide; deodorantë, të ndryshëm nga ato 

për qënje njerzore ose kafshë; preparate për deodorim të ajrit; dezinfektues; antiseptik; 

detergjentë për qëllime mjeksore; sapun mjeksor, sapun dezinfektues, losion anti 

bakteriologjik për duar   

 

 

 

(111)  26627 

(151)  05/10/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/67 

(591)  Bardhë dhe zi 

(732)  SAAT VE SAAT SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Maslak 

Mah.Büyükdere Cad. Noramin Iş Merkezi 

No:237/D Kat B-2 Sarıyer İstanbul,, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për qëllime  shkencore, detare, 

topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, termometra, jo për qëllime 

mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime 

mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-treguesit, aparat 

laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente laboratorike, 

dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike; Aparatet për regjistrim, transmetim ose 

riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate televizive, video 

regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, kompjuterë, 

kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të zgjuara, 

byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë); mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për celularë, aparate telefonikë, printerë 

kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese; transportuesit e 

të dhënave magnetike dhe optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara 

në to, botimet elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe 

optike të koduara; filma, seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në 

media magnetike, optike dhe elektronike; antena, antena satelitore, amplifikatorë për 

antena, pjesë të mallrave të lartpërmendura; Shpërndarës të biletave, makina automatike të 

sherbimeve bankare (ATM); përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të 

makinerive dhe aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat 

[qarqet e integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet 

elektronike, mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e 
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hapjes dhe mbylljes, sensorë optikë; Numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë 

së konsumit, ndërprerëset automatike me kohë te programuar;  aparate e pajisje si veshje 

për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet 

për shpëtimin e jetës; Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-

mbajteset e lenteve të kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre; Aparatet dhe instrumentet për 

kryerjen, transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat 

elektrike, kutitë e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, 

çakmakët e ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat 

elektrike, kutite elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit 

e baterive, këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, 

akumulatorët elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike; Alarmet dhe 

alarmet e vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike; Aparatet dhe instrumentet e 

sinjalizimit, shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor; Aparatet e 

shuarjes së zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve; Aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën; magnete 

dekorative; metronoma   

14   Stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; mansheta; gjilpërë 

kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; Ora, orë dhe instrumente kronometrike; 

kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; Trofe prej metali të çmuar; Tespihe.   

35   Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i një 

tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës; 

sherbime sekretarie; rregullimi i pajtimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave; 

marrja me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit; Kontabiliteti; shërbime të 

konsulencës tregtare; rekrutimin e personelit, vendosjen ne pozicione e personelit, agjencitë 

e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime për vendosjen e përkohshme të 

personelit; Organizim ankandesh; Bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, të një 

shumëllojshmëri të mallrave te meposhtme: Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për 

qëllime  shkencore, detare, topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, 

termometra, jo për qëllime mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate 

testimi jo për qëllime mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-

treguesit, aparat laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente 

laboratorike, dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike; Aparatet për regjistrim, 

transmetim ose riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate 

televizive, video regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, 

kompjuterë, kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të 

zgjuara, byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë); mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për celularë, aparate telefonikë, printerë 

kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese; transportuesit e 

të dhënave magnetike dhe optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara 

në to, botimet elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe 

optike të koduara; filma, seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në 

media magnetike, optike dhe elektronike; antena, antena satelitore, amplifikatorë për 
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antena, pjesë të mallrave të lartpërmendura; shpërndarës të biletave, makina automatike të 

sherbimeve bankare (ATM); përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të 

makinerive dhe aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat 

[qarqet e integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet 

elektronike, mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e 

hapjes dhe mbylljes, sensorë optikë; numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së 

konsumit, ndërprerëset automatike me kohë te programuar;  aparate e pajisje si veshje për 

mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për 

shpëtimin e jetës; Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-mbajteset 

e lenteve të kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre; aparatet dhe instrumentet për kryerjen, 

transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë 

e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakmakët e 

ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat elektrike, kutite 

elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit e baterive, 

këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, akumulatorët 

elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike; alarmet dhe alarmet e 

vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike; aparatet dhe instrumentet e sinjalizimit, 

shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor; aparatet e shuarjes së 

zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve; aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën; magnete 

dekorative; metronome, stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; 

mansheta; gjilpërë kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; ora, orë dhe 

instrumente kronometrike; kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; trofe prej metali të 

çmuar; tespihe duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, që 

mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, dyqanet me shumicë, me anë të mediave 

elektronike ose përmes katalogjeve të porosive me postë.   

37   Shërbime ndërtimi, marrje me qira të makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit. Shërbime 

pastrimi për ndërtesa (të brendshme dhe të jashtme), per zona publike dhe ambiente 

industriale; sherbime per dezinfektim, per shfarosjen e paraziteve, përveç fushes se 

bujqësisë, marrjen me qira të makinave dhe pajisjeve të pastrimit. Stacionet e shërbimit të 

automjeteve për automjetet tokësore, mirëmbajtjen, riparimin dhe karburantet e 

automjeteve tokësore. Stacionet e shërbimit të automjeteve për automjete detare, 

mirëmbajtja, riparimi dhe karburanti i automjeteve detare. Riparimi dhe mirëmbajtja e 

automjeteve ajrore. Tapiceri per mobilje, riparimi dhe restaurimi i mobiljeve. Instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi i instalimeve të ngrohjes, ftohjes dhe sanitare. Pastrimi, kujdesi 

dhe riparimi i veshjeve. Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe pajisjeve 

industriale, makinave dhe pajisjeve të zyrave, aparateve të komunikimit, pajisjeve elektrike 

dhe elektronike. Riparimi dhe mirëmbajtja e ashensorëve. Riparimi i orës dhe i orëve te 

dores. Shërbimet minerare dhe nxjerrja e minierave. Riparimi i këpucëve, çanta dhe rripave 

te tyre.   
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(511) 9   Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për qëllime  shkencore, detare, 

topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, termometra, jo për qëllime 

mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime 

mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-treguesit, aparat 

laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente laboratorike, 

dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike;Aparatet për regjistrim, transmetim ose 

riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate televizive, video 

regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, kompjuterë, 

kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të zgjuara, 

byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë);mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve;Aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën;magnete 

dekorative;metronoma celularë, aparate telefonikë, printerë kompjuterësh, skanues [pajisje 

për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese;transportuesit e të dhënave magnetike dhe 

optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara në to, botimet elektronike 

të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe optike të koduara;filma, 

seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në media magnetike, optike dhe 

elektronike;antena, antena satelitore, amplifikatorë për antena, pjesë të mallrave të 

lartpërmendura;Shpërndarës të biletave, makina automatike të sherbimeve bankare 

(ATM);përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të makinerive dhe 

aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat [qarqet e 

integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet elektronike, 

mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e hapjes dhe 

mbylljes, sensorë optikë;Numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së konsumit, 

ndërprerëset automatike me kohë te programuar;aparate e pajisje si veshje për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për shpëtimin e 

jetës;Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-mbajteset e lenteve të 

kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre;Aparatet dhe instrumentet për kryerjen, 

transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë 

e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakmakët e 

ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat elektrike, kutite 

elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit e baterive, 

këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, akumulatorët 

elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike;Alarmet dhe alarmet e 

vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike;Aparatet dhe instrumentet e sinjalizimit, 
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shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor;Aparatet e shuarjes së 

zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikese dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikese;Aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën;magnete 

dekorative; metronoma   

14    Stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; mansheta; gjilpërë 

kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; Ora, orë dhe instrumente kronometrike; 

kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; Trofe prej metali të çmuar; Tespihe.   

35   Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i një 

tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës; 

sherbime sekretarie; rregullimi i pajtimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave; 

marrja me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit; Kontabiliteti; shërbime të 

konsulencës tregtare; rekrutimin e personelit, vendosjen ne pozicione e personelit, agjencitë 

e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime për vendosjen e përkohshme të 

personelit; Organizim ankandesh; Bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, të një 

shumëllojshmëri të mallrave te meposhtme: Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për 

qëllime  shkencore, detare, topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, 

termometra, jo për qëllime mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate 

testimi jo për qëllime mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-

treguesit, aparat laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente 

laboratorike, dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike; Aparatet për regjistrim, 

transmetim ose riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate 

televizive, video regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, 

kompjuterë, kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të 

zgjuara, byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë); mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për celularë, aparate telefonikë, printerë 

kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese; transportuesit e 

të dhënave magnetike dhe optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara 

në to, botimet elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe 

optike të koduara; filma, seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në 

media magnetike, optike dhe elektronike; antena, antena satelitore, amplifikatorë për 

antena, pjesë të mallrave të lartpërmendura; shpërndarës të biletave, makina automatike të 

sherbimeve bankare (ATM); përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të 

makinerive dhe aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat 

[qarqet e integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet 

elektronike, mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e 

hapjes dhe mbylljes, sensorë optikë; numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së 

konsumit, ndërprerëset automatike me kohë te programuar;  aparate e pajisje si veshje për 

mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për 

shpëtimin e jetës; Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-mbajteset 

e lenteve të kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre; aparatet dhe instrumentet për kryerjen, 

transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë 

e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakmakët e 
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ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat elektrike, kutite 

elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit e baterive, 

këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, akumulatorët 

elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike; alarmet dhe alarmet e 

vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike; aparatet dhe instrumentet e sinjalizimit, 

shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor; aparatet e shuarjes së 

zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve; aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën; magnete 

dekorative; metronome, stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; 

mansheta; gjilpërë kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; ora, orë dhe 

instrumente kronometrike; kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; trofe prej metali të 

çmuar; tespihe duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, që 

mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, dyqanet me shumicë, me anë të mediave 

elektronike ose përmes katalogjeve të porosive me postë.   
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(511) 9   Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për qëllime  shkencore, detare, 

topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, termometra, jo për qëllime 

mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime 

mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-treguesit, aparat 

laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente laboratorike, 

dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike;Aparatet për regjistrim, transmetim ose 

riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate televizive, video 

regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, kompjuterë, 

kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të zgjuara, 

byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë);mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për celularë, aparate telefonikë, printerë 

kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese;transportuesit e 

të dhënave magnetike dhe optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara 

në to, botimet elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

548 

 

optike të koduara;filma, seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në media 

magnetike, optike dhe elektronike;antena, antena satelitore, amplifikatorë për antena, pjesë 

të mallrave të lartpërmendura;Shpërndarës të biletave, makina automatike të sherbimeve 

bankare (ATM);përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të makinerive dhe 

aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat [qarqet e 

integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet elektronike, 

mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e hapjes dhe 

mbylljes, sensorë optikë;Numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së konsumit, 

ndërprerëset automatike me kohë te programuar;aparate e pajisje si veshje për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për shpëtimin e 

jetës;Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-mbajteset e lenteve të 

kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre;Aparatet dhe instrumentet për kryerjen, 

transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë 

e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakmakët e 

ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat elektrike, kutite 

elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit e baterive, 

këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, akumulatorët 

elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike;Alarmet dhe alarmet e 

vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike;Aparatet dhe instrumentet e sinjalizimit, 

shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor;Aparatet e shuarjes së 

zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve;Aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën;magnete 

dekorative;metronoma   

14   Stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; mansheta; gjilpërë 

kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; Ora, orë dhe instrumente kronometrike; 

kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; Trofe prej metali të çmuar; Tespihe.   

35   Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i një 

tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës; 

sherbime sekretarie; rregullimi i pajtimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave; 

marrja me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit; Kontabiliteti; shërbime të 

konsulencës tregtare; rekrutimin e personelit, vendosjen ne pozicione e personelit, agjencitë 

e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime për vendosjen e përkohshme të 

personelit; Organizim ankandesh; Bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, të një 

shumëllojshmëri të mallrave te meposhtme: Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për 

qëllime  shkencore, detare, topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, 

termometra, jo për qëllime mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate 

testimi jo për qëllime mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-

treguesit, aparat laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente 

laboratorike, dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike; Aparatet për regjistrim, 

transmetim ose riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate 

televizive, video regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, 

kompjuterë, kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të 

zgjuara, byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë); mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 
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telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për celularë, aparate telefonikë, printerë 

kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese; transportuesit e 

të dhënave magnetike dhe optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara 

në to, botimet elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe 

optike të koduara; filma, seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në 

media magnetike, optike dhe elektronike; antena, antena satelitore, amplifikatorë për 

antena, pjesë të mallrave të lartpërmendura; shpërndarës të biletave, makina automatike të 

sherbimeve bankare (ATM); përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të 

makinerive dhe aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat 

[qarqet e integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet 

elektronike, mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e 

hapjes dhe mbylljes, sensorë optikë; numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së 

konsumit, ndërprerëset automatike me kohë te programuar;  aparate e pajisje si veshje për 

mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për 

shpëtimin e jetës; Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-mbajteset 

e lenteve të kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre; aparatet dhe instrumentet për kryerjen, 

transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë 

e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakmakët e 

ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat elektrike, kutite 

elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit e baterive, 

këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, akumulatorët 

elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike; alarmet dhe alarmet e 

vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike; aparatet dhe instrumentet e sinjalizimit, 

shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor; aparatet e shuarjes së 

zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve; aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën; magnete 

dekorative; metronome, stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; 

mansheta; gjilpërë kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; ora, orë dhe 

instrumente kronometrike; kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; trofe prej metali të 

çmuar; tespihe duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, që 

mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, dyqanet me shumicë, me anë të mediave 

elektronike ose përmes katalogjeve të porosive me postë.   

 

 

 

(111)  26622 

(151)  05/10/2020 

(181)  13/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/70 

(732)  SAAT VE SAAT SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Maslak 

Mah.Büyükdere Cad. Noramin Iş Merkezi 

No:237/D Kat B-2 Sarıyer İstanbul,, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)  WESSE 
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5 10000 Prishtinë, 

 
 

(511) 9   Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për qëllime  shkencore, detare, 

topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, termometra, jo për qëllime 

mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate testimi jo për qëllime 

mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-treguesit, aparat 

laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente laboratorike, 

dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike; Aparatet për regjistrim, transmetim ose 

riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate televizive, video 

regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, kompjuterë, 

kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të zgjuara, 

byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë); mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për celularë, aparate telefonikë, printerë 

kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese; transportuesit e 

të dhënave magnetike dhe optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara 

në to, botimet elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe 

optike të koduara; filma, seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në 

media magnetike, optike dhe elektronike; antena, antena satelitore, amplifikatorë për 

antena, pjesë të mallrave të lartpërmendura; Shpërndarës të biletave, makina automatike të 

sherbimeve bankare (ATM); përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të 

makinerive dhe aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat 

[qarqet e integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet 

elektronike, mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e 

hapjes dhe mbylljes, sensorë optikë; Numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë 

së konsumit, ndërprerëset automatike me kohë te programuar;  aparate e pajisje si veshje 

për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet 

për shpëtimin e jetës; Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-

mbajteset e lenteve të kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre; Aparatet dhe instrumentet për 

kryerjen, transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat 

elektrike, kutitë e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, 

çakmakët e ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat 

elektrike, kutite elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit 

e baterive, këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, 

akumulatorët elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike; Alarmet dhe 

alarmet e vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike; Aparatet dhe instrumentet e 

sinjalizimit, shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor; Aparatet e 

shuarjes së zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve; Aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën; magnete 

dekorative; metronoma   

14   Stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; mansheta; gjilpërë 

kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; Ora, orë dhe instrumente kronometrike; 

kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; Trofe prej metali të çmuar; Tespihe.   

35   Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i një 

tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës; 
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sherbime sekretarie; rregullimi i pajtimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave; 

marrja me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit; Kontabiliteti; shërbime të 

konsulencës tregtare; rekrutimin e personelit, vendosjen ne pozicione e personelit, agjencitë 

e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime për vendosjen e përkohshme të 

personelit; Organizim ankandesh; Bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, të një 

shumëllojshmëri të mallrave te meposhtme: Aparatet dhe pajisjet e matjes përfshirë ato për 

qëllime  shkencore, detare, topografike, meteorologjike, industriale dhe laboratorike, 

termometra, jo për qëllime mjekësore, barometrat, am-metra, voltmetra, higrometra, aparate 

testimi jo për qëllime mjekësore, teleskopët, periskopët, busullat e drejtimit, shpejtësi-

treguesit, aparat laboratorike, mikroskopë, syze zmadhuese, poza(lastra) për eksperimente 

laboratorike, dylbi, furra dhe stufa për eksperimente laboratorike; Aparatet për regjistrim, 

transmetim ose riprodhimi i tingullit ose imazheve, kamerave, kamera fotografike, aparate 

televizive, video regjistruesit, lexuesa dhe regjistruesa te CD dhe DVD, lexuesa MP3, 

kompjuterë, kompjuterë desktop, kompjutera tablet, pajisje teknologjike që vishen (orë të 

zgjuara, byzylyk dore, pajisje që vendosen ne kokë); mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate 

telekomunikacioni, aparate për riprodhimin e tingujve ose imazheve, pajisje kompjuterike 

periferike, telefona celularë, mbulesa për celularë, aparate telefonikë, printerë 

kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të dhënave], fotokopjuese; transportuesit e 

të dhënave magnetike dhe optike dhe programet kompjuterike dhe programet e regjistruara 

në to, botimet elektronike të shkarkueshme dhe të regjistrueshme, kartat magnetike dhe 

optike të koduara; filma, seriale televizive dhe video klipe muzikore të regjistruara në 

media magnetike, optike dhe elektronike; antena, antena satelitore, amplifikatorë për 

antena, pjesë të mallrave të lartpërmendura; shpërndarës të biletave, makina automatike të 

sherbimeve bankare (ATM); përbërësit elektronikë që përdoren në pjesët elektronike të 

makinerive dhe aparateve, gjysmë përçuesit, qarqet elektronike, qarqet e integruara, çipat 

[qarqet e integruara], diodat, transistorët [elektronike], kokat magnetike për aparatet 

elektronike, mbyllesa/kycësa elektronikë, fotocelulat, aparatet e telekomandës për dyert e 

hapjes dhe mbylljes, sensorë optikë; numëruesit dhe treguesit e sasisë për matjen e sasisë së 

konsumit, ndërprerëset automatike me kohë te programuar;  aparate e pajisje si veshje për 

mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për 

shpëtimin e jetës; Syzet e syve, syzet e diellit, lenta optike dhe kutite e tyre, kuti-mbajteset 

e lenteve të kontaktit, pjesët dhe përbërësit e tyre; aparatet dhe instrumentet për kryerjen, 

transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë 

e lidhjeve [energjia elektrike], çelsat elektrikë, ndërprerësit, siguresat, çakmakët e 

ndriçimit, kabllot e ndezjes të baterisë, panelet e qarkut elektrik, rezistencat elektrike, kutite 

elektrike, transformatorët [energji elektrike], adaptorët elektrikë, karikuesit e baterive, 

këmbanat e dyerve elektrike, kabllot elektrike dhe elektronike, bateritë, akumulatorët 

elektrikë, panelet diellore për prodhimin e energjisë elektrike; alarmet dhe alarmet e 

vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike; aparatet dhe instrumentet e sinjalizimit, 

shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorim ne trafikun rrugor; aparatet e shuarjes së 

zjarrit, motorët per shuarjen e zjarrit, gypat e zjarrfikeseve dhe gypat e zorrës së 

zjarrfikseve; aparatet radar, solarët, aparatet dhe instrumentet për shikim natën; magnete 

dekorative; metronome, stoli; stoli të imituara; ari; gurë të çmuar dhe stoli të bëra prej tyre; 

mansheta; gjilpërë kravate; statuja dhe figurina prej metali të çmuar; ora, orë dhe 
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instrumente kronometrike; kronometrat dhe pjesët e tyre; rripa ore; trofe prej metali të 

çmuar; tespihe duke u mundësuar klientëve të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, që 

mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, dyqanet me shumicë, me anë të mediave 

elektronike ose përmes katalogjeve të porosive me postë.   

 

 

 

(111)  27069 

(151)  01/12/2020 

(181)  16/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/74 

(300)  018148243  06/11/2019  BE 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  27310 

(151)  15/03/2021 

(181)  16/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/75 

(591)  E zezë, e gjelbërt 

(732)  SHKENDA DUBOVA SH.P.K. 

Gjilan/Rr,,Mehmet Akif Ersoy nr 87, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Arsimi,Sigurimi i Kualifikuar,argetimi,aktivitete sportive dhe kulturore   

44   Sherbime mjeksore,sherbime veterinare,kujdes higjenik dhe bukurie per njerzit dhe 

kafshet,sherbime bujqesore,kopshtarie dhe pyjore 
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(111)  27082 

(151)  01/12/2020 

(181)  16/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/76 

(732)  ARKEMA FRANCE 420 rue 

d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, , FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  NORAMOX 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në industri; surfaktante kimike (Surfaktante janë 

substanca të cilat zvogëlojnë shtypjen siperfaqesore të ujit  në raport me ajrin ose në raport 

me sipërfaqen kufitare me substanca tjera)  surfaktante kimike të cilat përdoren në 

formulimin e detergjenteve dhe formulimin për pastrim për konsumatorë dhe/ose 

profesionist   

3   Substanca për përdorim në lavanteri; preparate për zbardhim, pastrim dhe eliminim të 

njollave; mjete ndihmëse (agjuvante) për industri të tekstilit dhe lëkurës; produkte 

ndihmëse për parfumeri dhe sapuna; detergjente të cilat përdoren për pastrim në amvisni 

dhe pastrim industrial   

 

 

 

(111)  27081 

(151)  01/12/2020 

(181)  16/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/77 

(732)  ARKEMA FRANCE 420 rue 

d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, , FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  DINORAM 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në industri, përkatësisht agjense kimike ngjitese 

për përdorim edhe në industri të asfaltimit   

3   Detergjente të cilat përdoren për pastrim në amvisni dhe në pastrim industrial   

19   Agjense ngjitëse kimike për përdorim në asfaltim dhe në industrinë e asfaltimit; 

surfaktante kimike (Surfaktante janë substanca të cilat zvogëlojnë shtypjen siperfaqesore të 

ujit në raport me ajrin ose në raport me sipërfaqen kufitare me substanca tjera) të cilat 

përdoren në formulimin e detergjenteve  dhe në formulimet për pastrim, për konsumatorë 

dhe/ose profesionist   
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(111)  27080 

(151)  01/12/2020 

(181)  16/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/78 

(732)  ARKEMA FRANCE 420 rue 

d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, , FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  CECAJEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rrëshira artificiale dhe sintetike; kemikalje për pastrim dhe 

eliminim të gurëve nga instalimet sanitare dhe pajisjeve industriale; plastikë e pa përpunuar 

(në formë pluhuri, lëngu ose paste)   

3   Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate për gërryerje (abrazive); sapuna; detergjente për 

pastrim dhe eliminim të gurëve nga instalimet sanitare dhe pajisjeve industriale; tharëtira të 

cilat përdoren në prodhimin e detergjenteve dhe preparateve për eliminimin e gurëve për 

përdorim në industri   

 

 

 

(111)  27079 

(151)  01/12/2020 

(181)  16/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/79 

(732)  ARKEMA FRANCE 420 rue 

d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, , FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SURFALINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në industri; produkte kimike të destinuara për 

prodhimin e rrëshirës e cila përdoret posaçërisht në industrinë për prodhimin e ngjyrave 

(bojërave), ngjitësve, të materialeve të përbëra (kompozite), shkumës; agjenseve 

sipërfaqesore aktive (surfaktanteve) për përdorim në sintezen kimike dhe në formulacione 

të ndryshme; agjense sipërfaqësore aktive për përdorim në formulacione të detergjenteve 

dhe formulacione të mjeteve për pastrim, për konsumatorë dhe/ose profesionist   

3   Detergjente të cilat përdoren për pastrim në amvisni dhe pastrim industrial 
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(111)  27078 

(151)  01/12/2020 

(181)  16/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/80 

(732)  ARKEMA FRANCE 420 rue 

d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ENSOLINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në industri; surfaktante kimike (Surfaktante janë 

substanca të cilat zvogëlojnë shtypjen siperfaqesore të ujit  në raport me ajrin ose në raport 

me sipërfaqen kufitare me substanca tjera) të cilat përdoren në formulimin e detergjenteve 

dhe formulimin e mjeteve për  pastrim për konsumatorë dhe /ose profesionist   

3   Substanca për përdorim në lavanteri; preparate për zbardhim, pastrim dhe eliminim të 

njollave; mjete ndihëmese (agjuvante) për industrinë e tekstilit dhe të lëkurës; produkte 

ndihmëse për parfumeri dhe sapuna; detergjente të cilat përdoren për pastrimin në amvisni 

dhe pastrim industrial 

   

 

 

(111)  27074 

(151)  01/12/2020 

(181)  16/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/81 

(732)  ARKEMA FRANCE 420 rue 

d'Estienne d'Orves, 92700 Colombes, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SENSIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat përdoren në industri; agjense aktive sipërfaqësore  për 

përdorim në formulimin e detergjenteve dhe formulacioneve të mjeteve për pastrim për 

konsumatorë dhe/ose profesionist; agjense aktive sipërfaqësore për përdorim në sintezen 

kimike dhe në formulacione të ndryshme; mjete ndihëmese (agjuvante) për industrinë e 

tekstilit dhe të lëkures; kemikalje për përgaditjën e parfumeve dhe sapunave   

3   Substana për larje pastrim, zbardhim, pastrim dhe eliminim të njollave; detergjente të 

cilat përdoren për pastrim në amvisni dhe në pastrimin industrial   
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(111)  26671 

(151)  12/10/2020 

(181)  17/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/82 

(732)  BON TON SH.P.K. Remzi Ademi 63, 

Prizren, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  BON TON 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje të poshtme dhe të larta, xhaketa, xhaketë sportive, xhaketa për çfarëdo 

situate kohore, xhemperë, pallto, pallto shiu, dorëzë, pantollona, pantallona të shkurtra, 

farmerka, kepuca, rroba, maica, bluza, bluza me mangë te gjata, këmisha, këmisha me jakë, 

nënkëmisha, pulovër, kostume, komplete, fanellë, fanella sportive, jelekë, pantallona të 

gjera, pallto, mantel trupi, pizhame, veshje për fjetje, uniformë për ushtrime, fustane, funde, 

veshje të brendshme, çorape, triko, jelek, rripa, kapela, kravata, shalla   

35   Shërbimet e shitjës më pakicë në dyqane, dhe në shitjën e rrobave dhe këpucëve   

 

 

 

(111)  27061 

(151)  17/11/2020 

(181)  17/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/83 

(732)  N.V. Organon naamloze vennootschap 

(nv)  Kloosterstraat 6 Oss Netherlands 

5349AB, NL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  ORGANON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike “qe blihen pa 

recetë te mjekut” (parafarmaci)   

9   Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit 

mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën   

10   Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente   

42   Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e 

informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime 

mjekësore   

44   Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, 

shëndetit dhe mirëqenies   
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(111)  27059 

(151)  17/11/2020 

(181)  17/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/84 

(732)  N.V. Organon naamloze vennootschap 

(nv)  Kloosterstraat 6 Oss Netherlands 

5349AB, NL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  VREE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike “qe blihen pa 

recetë te mjekut” (parafarmaci)   

9   Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit 

mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën   

10   Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente   

42   Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e 

informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime 

mjekësore   

44   Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, 

shëndetit dhe mirëqenies   

 

 

 

(111)  27060 

(151)  17/11/2020 

(181)  17/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/85 

(732)  N.V. Organon naamloze vennootschap 

(nv)  Kloosterstraat 6 Oss Netherlands 

5349AB, NL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  ALTRISTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike “qe blihen pa 

recetë te mjekut” (parafarmaci)   

10   Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente   

44   Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, 

shëndetit dhe mirëqenies   

 

 

 

(111)  26933 

(151)  05/11/2020 

(181)  17/01/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/89 

(591)  Ngjyrë hiri 

(732)  Qatar Airways Group (Q.C.S.C) Qatar 

Airways Tower, Airport Road P.O. Box 

22550, Doha, QA 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne 

rrjetin e telekomunikimit   

28   Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike; 

makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike; 

lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; 

makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe 

pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota 

bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose 

makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati 

per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike 

bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi, 

makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje 

bixhozi (makina bixhozi)   

41   Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime 

kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të 

paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave 

zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje 

arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave 

arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime 

të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit; 

frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino; 

shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te 

bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim   

 

 

 

(111)  27551 

(151)  21/04/2021 

(181)  17/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/90 

(732)  TOSKANI S.L. Passatge Ciutadans  

4 Barcelona 08005, ES 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)   
 

     

 
 

 

(511) 3   Vajra esencialë; Kozmetike; Locion për flokët; Preparate kozmetike për 

mirëmbajtjen e lëkurës; Locione për qëllime kozmetike; Pastrues lëkure; Locione për 
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lëkurën; Tonerët e lëkurës; Kremrat për pastrimin dhe zbardhjen e lëkurës; Maska 

kozmetike për fytyrën; Exfoliatorët e fytyrës; Preparate masazhi pa medikamente; 

Pergatitjet e make up-it; Liner per syte; Përgatitjet për bllokimin e diellit [kozmetikë]; 

Preparate për rrezitje (kozmetikë); Kozmetikë për flokët; Deodorantë personalë; Sapun; 

Xhel për banjë pa medikamente; Kripërat e banjës pa medikamente; Kozmetikë për 

përdorim kundër erës së trupit; Krem për fytyrën për përdorim kozmetik; Locione 

kozmetike për fytyrën; Shampon per trupin; Losion per duar; Losion per kembe ; Gell per 

floke ; Buzekuq; Buzekuq; Pastrues çeliku inox; Kozmetikë që përmbanë acidin hialuronik.   

5   Preparate farmaceutike; Substancat dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; 

Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Aminoacide për qëllime mjekësore dhe preparate 

vitaminash; Shtesa dietetike që përbëhen nga aminoacidet; Ekstrakte bimore; Vitamina; 

Minerale; Acide për qëllime farmaceutike; Pilula antioksiduese; Krem për qëllime 

farmaceutike dhe mjekësore; Preparate kimike për qëllime farmaceutike dhe mjekësore; 

Preparate biologjike për qëllime mjekësore dhe farmaceutike; Preparate enzimë për qëllime 

mjekësore; Tonikët restaurues (ilaçet); Tonikët (ilaçet);  Suva ngjitëse; Mbushës i 

injektueshëm i lëkurës; Injektues farmaceutikë.   

 

 

 

(111)  27070 

(151)  01/12/2020 

(181)  17/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/91 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI                 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  SPAZIO CONAD 

 
 

     

 
 

 

(511) 1    “Preparate fertilizimi; Pleh organik; Tokë e lartë; Tokë për rritje; Ushqyes për 

bimë; Preparate për forcim të bimëve; Lëngje për rritjen e bimëve; Tokë e për rritjen-e 

bimëve në mënyrë artificiale; Kemikate për mbrojtjen e bimëve [të ndryshme nga 

fungicide, substancave për zhdukjen e barërave të këqinj, herbicide, insekticide, 

paraziticide), Alkohol, Bikarbonat natriumi.”   

3   “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për dysheme; 

Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru për 

fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e 

dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj 

nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate 

pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial; 

Kozmetikë; Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Aromatik (vajë esencial); 

Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për 

përdorim njerëzor; Preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim 
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sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për përkujdesjen 

e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal; 

Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo pastrues; Letra 

të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal; Shami letre përthithëse (shami letre 

për fytyrë).”   

4   “Qirinjë; Qirinjë për absorbimin e tymit; Qirinjë të parfumosur; Qirinjë tavoline; Qirinjë 

dhe shkopinjë për ndricim; Vaj për lubrifikim; Vaj lubrifikimi në formë të vajit hidraulik; 

Vajë për marsh; Substanca kundër mbylljes (vajëra); Vajë yndyre lubrifikues; Vaj me 

përmbajtje të shtojcave që e pranadalojnë ndryshkun; Vajëra lubrifikues me përmbajtje të 

shtojcave të cilat e mbrojnë metalin nga gërryerja e fërkimit, dhe lëndëve djegëse; 

Karburante; Avullimin e përzierjeve të karburanteve; Biokarburante.”   

5   “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim medicinal; 

Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; Aromatizues 

ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; 

Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura për qëllime 

medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit ; Letër (mbrojtës ng amolët); Qafore 

antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo kafshëve; 

Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; Dezinfektues për 

përdorim higjenik; Fibra (Dietale); Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; pastrues 

goje; Pantollona; absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena për beba; 

Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura antikbakteriale; 

Shtojca dietare nga peletet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insecticide]’ Solucion për 

lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; Kollare antiparazit për kafshë.”   

6   “Letër alumini"   

8   “Mbulesë e flakshme tavioline (takëm) e bërë nga plastika; Takëm i biodegradueshëm; 

Lugë për çaj; Takëm; Garuzhdë (vegël dore); Gërshëra të shpendëve.”   

9   “Qeliza elektrike, qeliza elektrike qe rimbushen; Bateri, elektrik, bateri elektrike që 

mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Mbushës për bateri; Furnizues rryme për 

bateri; Adapter elektrikë; Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; 

Kordon zgjatës për energji elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë; 

Syze, korniza për size, suze dielli, lense kontakti.”   

10   “Doreza nga qimet e kalit për qëllime masazhi, prezervativë, aparate, pajisje dhe artikuj 

jo-medicinale për foshnja si biberonë, biberon [thithkë], unazë dhëmbi; shiringa jo-klinike, 

shtroja krevati jo-klinik për mospërmbajtje, termometër jo-medicinal për për përdorim 

medicinal.”   

11   “Aparate ndriçimi; poç llambe.”   

16   “Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos 

aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente 

shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-

kimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim 

argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng 

aletra; Bileta; Kartolina që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; 

Bllok shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta 

gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; 

Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra 
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për një përdorim; Facoleta absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë, 

Peshqirët e letrës, Peshqirët e fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse 

letrash; Libra për shkrim dhe vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; 

Materiale plastike për paketim; Çanta letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për 

paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese 

mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli (fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine 

për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për 

përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; Akuarel.”   

20   “Jastakë; Dyshekë; Shtretër; Mbështetëse; Dyshek sfungjeri për kamping; Rrogoz që 

ndërrohet; Rrogoz për fjetje për kamping [dyshekë]; Dyshekë; Rrogoz për dremitje [jastak 

apo dyshek]”   

21   “Furca për larjen e enëve: Leckë për pastrimin e dyshemesë; Legen [vazo]; 

Mbështetëse për brushat e rrojes; Brusha për rruajtje; Pluhur komzetikë kompakt; Doreza 

për përdorim shtëpiak; Konteiner për përdorim shtëpiak apo kuzhinë; Doreza për polirim; 

Doreza për banjo (kryesisht për higjienë personale); Doreza për pastrimin e veturave; 

Pajisje dhe rroba për pastrimin e veturave; Lecka për pastrimin e veturës; Sfungjer; 

Sfungjerë të parfumosur; Sfungjerë toaleti; Sfungjerë fytyre për vënien e makiazhit; Lesh 

xhami për pastrim; Mbajtës për sfungjerë; Krehër; Leckë pastrimi; Vata gërryese për 

përdorim kuzhine; Luge ushqimi; Fshesë; Kovë; Furca; Varëse rrobash për tharje; Brusha 

dhëmbësh; Kunjë për varje të rrobave; Mbajtës sapuni; Bombolë me vrimë nxjerrëse për 

sapun; Pajisje toaleti; Pajisje shtëpiake; Avullues parfumesh; Lëkurë nga dhia e egër për 

pastrim (chamois); Kuti toaleti; Brusha për pastrimin e rezervareve dhe konteinerëve; 

Sfungjerë për përdorim shtëpiak; Brushë për flokë; Materiale [rroba] për lustrim; Rroba për 

lyerje; Enë për kozmetikë; Lëkurë për lustrim; Leckë për marrjen e pluhurit; Doreza për 

lustrim; Lecka për dysheme; Shandanë; Makine automatike nga e cila nxjirren pecetat; 

Rafte për peshiqrë; Mbajtës peshqiri; Veshje Shportë për pluhur; Leckë pastrimi; Sfungjer 

pastrimi; Pufkë pluhuri; Brusha për larjen e enëve; Thes-pluhur; Brusha për buzë; Kuti për 

brushat e dhëmbëve; Brusha për pastrim; Fshesë me pupla; Gërryes shpine; Shkopinjë për 

aplikimin e makiazhit; Brusha për rroba; Brusha kozmetike; Containers for pot pourri;  

Brushë për sy (maskarë); Materiale [pëlhurë] për lustrim; Leckë kove me anësore të 

përfshira; Pajisje spreji (nebulizer) për përdorim shtëpiak; Parfum dhome që shperndahet 

(kuti); Pëlhura për këpucë; Burshë për thonjë; pllaka tavoline për një përdori; Gota të bëra 

nga plastika; Pjata tavoline për një përdorim; Kuti të vogla letre për një përdorim që 

përdoren gjatë pjekjes; Kapak për një përdorim për kutitë për përdoim shtëpiak; Takëm, 

vazo; Kapakë tenxhere; Tigan për zierje për përdorim në furrat me mikrovalë; Tenxhere për 

zierje dhe tigan [jo-elektrik]; Enë gatimi [jo lodra]; Kuti për ruajtjen e suhqimeve; Set i 

tiganeve të gatimit; Set i tenxhereve të gatimit; Lugë e madhe për kafe; Lugë për përzierje 

[pajisje kuzhine].”      

24   “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled 

(skoceze) për krevat, Çarçafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira nga tekstili, Peshqira 

banjo (peshqira), Mbulesë për krevat, Batanije krevati, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që 

vishen; Peshqirë nga tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku; 

Mbështjellëse; Mbulesa dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e 

tavolinave; Perde nga tekstili apo plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë 

ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; Rogoz, jo nga letra; Faculeta nga tekstilu; Pëlhurë; 

Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga 
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tekstili; Material pëlhure të endure.”   

25   “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, pantollona, 

farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto deri te beli, 

xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, pantollona të 

shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të shkurtër, 

kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, pantollona 

sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper (pullover), 

xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të ngushta; kollare 

dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela grash, kapelë që 

vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; Shami koke, 

shami, shallë; Pixhama, veshje nate, këmishë nate, veshje e rehatshme për shtëpi, Të 

brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), brekë, Jelek i shkurtër (që vishet 

përfundi), Shtrëngues, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Korset, Veshje për 

ngushtim, Jelek grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme [rroba të brendshme]; 

Bikini; Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; këpuçë, Sandale, Çizme, 

Shapka, Papuqe grash dhe Mbathje sportive.”   

28     “Lojëra dhe gjëra për të luajtur; mallëra dhe pajisje sportive; Zbukurimet për pemën e 

vitit të ri; Aparate të video lojërave; Velë e sipërme; Biçikleta, lodra që lëshojnë-balona; 

Letra loje; Shtëpi kukullash; Gjëra për të luajtur për fëmijë; tabela të lojërave; Lojëra 

unazë; Lojëra ndërtimi; Kontrollues [lojëra]; Domino; Lojëra shahu; Lojëra parolur; Lojëra 

portative me shfaqjen e kristalit të lëngshëm; pajisje skelesh model [lojëra]; Topa për lojë; 

Topa për lojëra; Puzzle; Pjesë që rrotullohen [lojëra]; Vetura lodër; Vetura lodra që 

kontrollohen-me telekomandë; Veshje për kukulla.”   

29    “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish (në përgjithësi, pa 

ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga perimet e freskëta 

për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime të prera; Perime 

të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; Qumsht tërshëre; 

Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht bajamesh; 

Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, të thara 

apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; vajëra; vaj 

ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i 

konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem, 

produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të 

qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo 

djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; 

Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo 

gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra 

ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra 

ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme  për konsumin me proteina të perimesh; 

Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve; 

Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve.”   

30   “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota 

të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të 

mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus); 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të 
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ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa, 

Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe 

mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada; 

Miell nga perimet; Miell, Ekstrakt çaj; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis 

për përdoim ushqimor; Zam blete.”   

31   “Fruta dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë 

natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra 

ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë 

[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve.”   

32   “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me 

aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; 

Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje 

(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë 

molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga 

perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-

orizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë 

e përgaditur (me bazë të pemëve apo perimeve).”   

33   “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë.”   

35   “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda 

permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin 

dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe 

ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të 

akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e 

tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të ajrit dhe lavanderisë dhe 

produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me 

produktet e higjienës personale, kozmetikës, parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë, 

porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike 

nga distanca në lidhje me preparatet sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe të 

përkujdesjes personale; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe 

të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me cirinjë 

dhe karburantet, gjëra ushqimore, preparate dietale dhe produkte për beba; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për 

ruajtjen e ushqimit, kryesisht letër alumini për ruajtjen e ushqimit, kuti për ruajtje për 

ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet 

e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me takëmin një përdorimsh 

apo jo-njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe materiale për telefoni; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me kompjuterë, llaptop dhe 
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pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe 

të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet 

elektrike, llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), shami letre, pecetë 

tavoline ng aletra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me mushamat nga 

letra, letër toaleti, peceta letre, pergamenë letre; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me çantat e letrës, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat, 

artikuj të letrës absorbuese; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me letrat 

e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me krevata, jastëka, dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine 

dhe orendi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me furça, krehje, 

sfungjerë dhe pastrues për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme dhe jo një-

përdorimshme; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikuj tekstili, 

furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne, 

kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me gjërat ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra ushqimore 

të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit 

me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues 

natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me gjërat 

ushqimore organike, produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral (pije), pije; Shitje 

me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve 

përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me birra, pije alkoolike, verëra.”   

39   “Transportimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e mallërave; Shpërndarjen e karburanteve; 

Dërgimin e karburanteve.”   

41   “Shërbimet e publikimit;; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e 

mësimdhënies; ofrimin e edukimin; ofrimin e mësimeve online; aranzhimin dhe mbajtjen e 

mësimeve; shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve për qëllime 

kulture dhe zbavitje; video dhe audio produkcione; intervistime për qëllime zbavitje; 

programe televizive dhe radio.”   

42     “Shërbime kompjuterike, në veçanti zhvillimi i programeve, programimi dhe zbatimi i 

softverit, zhvillimi i harduerit, pritja dhe programe kompjuterike si shërbim dhe marrja me 

qira e programeve, marrja me qira e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve, konsulencë në 
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fushën e kompjuterëve, konsulencës dhe shërbimeve të informacionit, sigurinë e 

kompjuterave, mbrojtjen dhe restaurimi, kopjimi i të dhënave dhe shërbimet e konvertimit, 

shërbimet e kodimit të të dhënave, analiza dhe diagnostifikimi i kompjuterit, kërkimi, 

zhvillimi dhe zbatimi i kompjuterit; zhvillimi dhe implementimi i sistemeve kompjuterike; 

shërbime për menaxhimin e projektit kompjuterik; minierat e të dhënave; ujëra dixhitale; 

shërbime të programimit kompjuterik, shërbime të sigurisë së rrjetit kompjuterik, hyrje në 

kompjuter dhe transaksione të kompjuterizuara, shërbime këshilluese teknologjike në lidhje 

me programet kompjuterike; shërbime teknologjike në lidhje me kompjuterët; shërbime të 

rrjetit kompjuterik; azhurnimi i bankave të të dhënave të sistemeve kompjuterike; shërbime 

të migrimit të të dhënave; azhurnimi i faqeve të internetit për të tjerët; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë; shërbime shkencore dhe teknologjike; 

duke testuar; kontrollin dhe çertifikimin e cilësisë; shërbimet e projektimit, marrja me qira, 

marrja me qira dhe marrja me qira e aparateve për shërbimet e lartpërmendura të përfshira 

në këtë klasë, konsulencë dhe informacione në lidhje me të, të përfshira në këtë klasë.   

43   “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane, 

picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve.”   

44   “Shërbimet medicinale; shërbimet veterinarike; përkujdesje higjenike dhe bukurie për 

njerëz apo kafshë; Shërbimet bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie; aranzhimin e luleve.”   
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(511) 1   01  “Preparate fertilizimi; Pleh organik; Tokë e lartë; Tokë për rritje; Ushqyes për 

bimë; Preparate për forcim të bimëve; Lëngje për rritjen e bimëve; Tokë e për rritjen-e 

bimëve në mënyrë artificiale; Kemikate për mbrojtjen e bimëve [të ndryshme nga 

fungicide, substancave për zhdukjen e barërave të këqinj, herbicide, insekticide, 

paraziticide), Alkohol, Bikarbonat natriumi.”   

3   03  “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për 

dysheme; Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru 

për fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e 

dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj 

nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate 

pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial; 

Kozmetikë; Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Aromatik (vajë esencial); 
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Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për 

përdorim njerëzor; Preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim 

sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për përkujdesjen 

e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal; 

Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo pastrues; Letra 

të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal; Shami letre përthithëse (shami letre 

për fytyrë).”   

4   “Qirinjë; Qirinjë për absorbimin e tymit; Qirinjë të parfumosur; Qirinjë tavoline; Qirinjë 

dhe shkopinjë për ndricim; Vaj për lubrifikim; Vaj lubrifikimi në formë të vajit hidraulik; 

Vajë për marsh; Substanca kundër mbylljes (vajëra); Vajë yndyre lubrifikues; Vaj me 

përmbajtje të shtojcave që e pranadalojnë ndryshkun; Vajëra lubrifikues me përmbajtje të 

shtojcave të cilat e mbrojnë metalin nga gërryerja e fërkimit, dhe lëndëve djegëse; 

Karburante; Avullimin e përzierjeve të karburanteve; Biokarburante.”   

5   “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim medicinal; 

Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; Aromatizues 

ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; 

Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura për qëllime 

medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit ; Letër (mbrojtës ng amolët); Qafore 

antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo kafshëve; 

Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; Dezinfektues për 

përdorim higjenik; Fibra (Dietale); Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; pastrues 

goje; Pantollona; absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena për beba; 

Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura antikbakteriale; 

Shtojca dietare nga peletet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insecticide]’ Solucion për 

lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; Kollare antiparazit për kafshë.”   

6   “Letër alumini.”   

8   “Mbulesë e flakshme tavioline (takëm) e bërë nga plastika; Takëm i biodegradueshëm; 

Lugë për çaj; Takëm; Garuzhdë (vegël dore); Gërshëra të shpendëve.”   

9   09  “Qeliza elektrike, qeliza elektrike qe rimbushen; Bateri, elektrik, bateri elektrike që 

mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Mbushës për bateri; Furnizues rryme për 

bateri; Adapter elektrikë; Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; 

Kordon zgjatës për energji elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë; 

Syze, korniza për size, suze dielli, lense kontakti.”   

10   “Doreza nga qimet e kalit për qëllime masazhi, prezervativë, aparate, pajisje dhe artikuj 

jo-medicinale për foshnja si biberonë, biberon [thithkë], unazë dhëmbi; shiringa jo-klinike, 

shtroja krevati jo-klinik për mospërmbajtje, termometër jo-medicinal për për përdorim 

medicinal.”   

11   “Aparate ndriçimi; poç llambe.”   

16   “Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos 

aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente 

shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-

kimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim 

argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng 

aletra; Bileta; Kartolina që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; 

Bllok shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta 
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gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; 

Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra 

për një përdorim; Facoleta absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë, 

Peshqirët e letrës, Peshqirët e fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse 

letrash; Libra për shkrim dhe vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; 

Materiale plastike për paketim; Çanta letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për 

paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese 

mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli (fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine 

për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për 

përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; Akuarel.”   

20   “Jastakë; Dyshekë; Shtretër; Mbështetëse; Dyshek sfungjeri për kamping; Rrogoz që 

ndërrohet; Rrogoz për fjetje për kamping [dyshekë]; Dyshekë; Rrogoz për dremitje [jastak 

apo dyshek]”   

21    “Furca për larjen e enëve: Leckë për pastrimin e dyshemesë; Legen [vazo]; 

Mbështetëse për brushat e rrojes; Brusha për rruajtje; Pluhur komzetikë kompakt; Doreza 

për përdorim shtëpiak; Konteiner për përdorim shtëpiak apo kuzhinë; Doreza për polirim; 

Doreza për banjo (kryesisht për higjienë personale); Doreza për pastrimin e veturave; 

Pajisje dhe rroba për pastrimin e veturave; Lecka për pastrimin e veturës; Sfungjer; 

Sfungjerë të parfumosur; Sfungjerë toaleti; Sfungjerë fytyre për vënien e makiazhit; Lesh 

xhami për pastrim; Mbajtës për sfungjerë; Krehër; Leckë pastrimi; Vata gërryese për 

përdorim kuzhine; Luge ushqimi; Fshesë; Kovë; Furca; Varëse rrobash për tharje; Brusha 

dhëmbësh; Kunjë për varje të rrobave; Mbajtës sapuni; Bombolë me vrimë nxjerrëse për 

sapun; Pajisje toaleti; Pajisje shtëpiake; Avullues parfumesh; Lëkurë nga dhia e egër për 

pastrim (chamois); Kuti toaleti; Brusha për pastrimin e rezervareve dhe konteinerëve; 

Sfungjerë për përdorim shtëpiak; Brushë për flokë; Materiale [rroba] për lustrim; Rroba për 

lyerje; Enë për kozmetikë; Lëkurë për lustrim; Leckë për marrjen e pluhurit; Doreza për 

lustrim; Lecka për dysheme; Shandanë; Makine automatike nga e cila nxjirren pecetat; 

Rafte për peshiqrë; Mbajtës peshqiri; Veshje Shportë për pluhur; Leckë pastrimi; Sfungjer 

pastrimi; Pufkë pluhuri; Brusha për larjen e enëve; Thes-pluhur; Brusha për buzë; Kuti për 

brushat e dhëmbëve; Brusha për pastrim; Fshesë me pupla; Gërryes shpine; Shkopinjë për 

aplikimin e makiazhit; Brusha për rroba; Brusha kozmetike; Containers for pot pourri;  

Brushë për sy (maskarë); Materiale [pëlhurë] për lustrim; Leckë kove me anësore të 

përfshira; Pajisje spreji (nebulizer) për përdorim shtëpiak; Parfum dhome që shperndahet 

(kuti); Pëlhura për këpucë; Burshë për thonjë; pllaka tavoline për një përdori; Gota të bëra 

nga plastika; Pjata tavoline për një përdorim; Kuti të vogla letre për një përdorim që 

përdoren gjatë pjekjes; Kapak për një përdorim për kutitë për përdoim shtëpiak; Takëm, 

vazo; Kapakë tenxhere; Tigan për zierje për përdorim në furrat me mikrovalë; Tenxhere për 

zierje dhe tigan [jo-elektrik]; Enë gatimi [jo lodra]; Kuti për ruajtjen e suhqimeve; Set i 

tiganeve të gatimit; Set i tenxhereve të gatimit; Lugë e madhe për kafe; Lugë për përzierje 

[pajisje kuzhine].”      

24   “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled 

(skoceze) për krevat, Çarçafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira nga tekstili, Peshqira 

banjo (peshqira), Mbulesë për krevat, Batanije krevati, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që 

vishen; Peshqirë nga tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku; 

Mbështjellëse; Mbulesa dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e 

tavolinave; Perde nga tekstili apo plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë 
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ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; Rogoz, jo nga letra; Faculeta nga tekstilu; Pëlhurë; 

Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga 

tekstili; Material pëlhure të endure.”   

25   “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, pantollona, 

farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto deri te beli, 

xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, pantollona të 

shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të shkurtër, 

kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, pantollona 

sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper (pullover), 

xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të ngushta; kollare 

dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela grash, kapelë që 

vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; Shami koke, 

shami, shallë; Pixhama, veshje nate, këmishë nate, veshje e rehatshme për shtëpi, Të 

brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), brekë, Jelek i shkurtër (që vishet 

përfundi), Shtrëngues, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Korset, Veshje për 

ngushtim, Jelek grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme [rroba të brendshme]; 

Bikini; Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; këpuçë, Sandale, Çizme, 

Shapka, Papuqe grash dhe Mbathje sportive.”   

28   “Lojëra dhe gjëra për të luajtur; mallëra dhe pajisje sportive; Zbukurimet për pemën e 

vitit të ri; Aparate të video lojërave; Velë e sipërme; Biçikleta, lodra që lëshojnë-balona; 

Letra loje; Shtëpi kukullash; Gjëra për të luajtur për fëmijë; tabela të lojërave; Lojëra 

unazë; Lojëra ndërtimi; Kontrollues [lojëra]; Domino; Lojëra shahu; Lojëra parolur; Lojëra 

portative me shfaqjen e kristalit të lëngshëm; pajisje skelesh model [lojëra]; Topa për lojë; 

Topa për lojëra; Puzzle; Pjesë që rrotullohen [lojëra]; Vetura lodër; Vetura lodra që 

kontrollohen-me telekomandë; Veshje për kukulla.”   

29   “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish (në përgjithësi, pa 

ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga perimet e freskëta 

për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime të prera; Perime 

të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; Qumsht tërshëre; 

Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht bajamesh; 

Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, të thara 

apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; vajëra; vaj 

ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i 

konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem, 

produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të 

qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo 

djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; 

Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo 

gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra 

ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra 

ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme  për konsumin me proteina të perimesh; 

Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve; 

Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve.”   

30   “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota 

të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të 
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mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus); 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të 

ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa, 

Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe 

mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada; 

Miell nga perimet; Miell, Ekstrakt çaj; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis 

për përdoim ushqimor; Zam blete.”   

31   “Fruta dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë 

natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra 

ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë 

[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve.”   

32   “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me 

aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; 

Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje 

(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë 

molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga 

perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-

orizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë 

e përgaditur (me bazë të pemëve apo perimeve).”   

33   “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë.”   

35   “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda 

permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin 

dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe 

ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të 

akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e 

tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të ajrit dhe lavanderisë dhe 

produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me 

produktet e higjienës personale, kozmetikës, parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë, 

porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike 

nga distanca në lidhje me preparatet sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe të 

përkujdesjes personale; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe 

të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me cirinjë 

dhe karburantet, gjëra ushqimore, preparate dietale dhe produkte për beba; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për 

ruajtjen e ushqimit, kryesisht letër alumini për ruajtjen e ushqimit, kuti për ruajtje për 

ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet 

e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me takëmin një përdorimsh 

apo jo-njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe materiale për telefoni; 
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Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me kompjuterë, llaptop dhe 

pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe 

të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet 

elektrike, llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), shami letre, pecetë 

tavoline ng aletra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me mushamat nga 

letra, letër toaleti, peceta letre, pergamenë letre; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me çantat e letrës, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat, 

artikuj të letrës absorbuese; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me letrat 

e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me krevata, jastëka, dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine 

dhe orendi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me furça, krehje, 

sfungjerë dhe pastrues për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme dhe jo një-

përdorimshme; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikuj tekstili, 

furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne, 

kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me gjërat ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra ushqimore 

të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit 

me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues 

natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me gjërat 

ushqimore organike, produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral (pije), pije; Shitje 

me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve 

përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me birra, pije alkoolike, verëra.”   

39   “Transportimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e mallërave; Shpërndarjen e karburanteve; 

Dërgimin e karburanteve.”   

41    “Shërbimet e publikimit;; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e 

mësimdhënies; ofrimin e edukimin; ofrimin e mësimeve online; aranzhimin dhe mbajtjen e 

mësimeve; shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve për qëllime 

kulture dhe zbavitje; video dhe audio produkcione; intervistime për qëllime zbavitje; 

programe televizive dhe radio.”   

42   42  “Shërbime kompjuterike, në veçanti zhvillimi i programeve, programimi dhe 
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zbatimi i softverit, zhvillimi i harduerit, pritja dhe programe kompjuterike si shërbim dhe 

marrja me qira e programeve, marrja me qira e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve, 

konsulencë në fushën e kompjuterëve, konsulencës dhe shërbimeve të informacionit, 

sigurinë e kompjuterave, mbrojtjen dhe restaurimi, kopjimi i të dhënave dhe shërbimet e 

konvertimit, shërbimet e kodimit të të dhënave, analiza dhe diagnostifikimi i kompjuterit, 

kërkimi, zhvillimi dhe zbatimi i kompjuterit; zhvillimi dhe implementimi i sistemeve 

kompjuterike; shërbime për menaxhimin e projektit kompjuterik; minierat e të dhënave; 

ujëra dixhitale; shërbime të programimit kompjuterik, shërbime të sigurisë së rrjetit 

kompjuterik, hyrje në kompjuter dhe transaksione të kompjuterizuara, shërbime këshilluese 

teknologjike në lidhje me programet kompjuterike; shërbime teknologjike në lidhje me 

kompjuterët; shërbime të rrjetit kompjuterik; azhurnimi i bankave të të dhënave të 

sistemeve kompjuterike; shërbime të migrimit të të dhënave; azhurnimi i faqeve të internetit 

për të tjerët; monitorimi i sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë; shërbime 

shkencore dhe teknologjike; duke testuar; kontrollin dhe çertifikimin e cilësisë; shërbimet e 

projektimit, marrja me qira, marrja me qira dhe marrja me qira e aparateve për shërbimet e 

lartpërmendura të përfshira në këtë klasë, konsulencë dhe informacione në lidhje me të, të 

përfshira në këtë klasë.   

43   “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane, 

picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve.”   

44     “Shërbimet medicinale; shërbimet veterinarike; përkujdesje higjenike dhe bukurie për 

njerëz apo kafshë; Shërbimet bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie; aranzhimin e luleve.”   

 

 

 

(111)  27072 

(151)  01/12/2020 

(181)  17/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/93 

(591)  E gjelbërt, e kuqe, portokalli, e verdhë, 

e zezë dhe e bardhë 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa 

Stanojevića 14, 11000 Beograd, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ushqime të lehta me bazë nga mielli, misri, drithërat dhe orizi   
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(111)  27073 

(151)  01/12/2020 

(181)  17/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/94 

(591)  E kaltërt, e kuqe, portokalli, e verdhë, 

rozë (pembe), krem (bezhë) e zezë dhe e 

bardhë 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa 

Stanojevića 14, 11000 Beograd, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ushqime të lehta me bazë nga mielli, misri, drithërat dhe orizi   

 

 

 

(111)  26597 

(151)  05/10/2020 

(181)  20/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/96 

(732)  Richter Gedeon Nyrt  1103 Budapest, 

Gyömrői út 19-21., HU 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ESTERETTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  27218 

(151)  08/03/2021 

(181)  20/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/97 

(591)  E arit, e bardhë 

(732)  “GOLDRIGA” SH.P.K.  Tregu me 

shumicë p.n. Zona Industriale, Prishtinë, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Kushtrim Bytyqi – Avokat Rr. Isa 

Boletini nr. 59 Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat e 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; deodorantet për përdorim 

personal; balsame për buzët   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat; materialet për 

krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; artikujt prej qeramike, 

qelqurinat, enët prej porcelani ose argjile që nuk janë përfshirë në klasat tjera; furçat e 

dhëmbëve elektrike dhe jo elektrike; shportat e përshtatshme për piknik; xhamat e 

papërpunuar ose gjysmë të përpunuar (përveç xhamave që përdoren në ndërtimtari); 

prodhimet nga xhami, porcelani dhe balta që nuk janë përfshirë në klasat tjera    

28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; letrat e bixhozit; artikujt për gjimnastikë dhe sporte; 

dekorimet për pemën e krishtlindjeve; biçikleta lodër për fëmijë; makina lodër; automobila 

lodër   

 

 

 

(111)  27341 

(151)  16/03/2021 

(181)  20/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/98 

(591)  E arit, e bardhë 

(732)  “GOLDRIGA” SH.P.K.  Tregu me 

shumicë p.n. Zona Industriale, Prishtinë, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Kushtrim Bytyqi – Avokat Rr. Isa 

Boletini nr. 59 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat e 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; deodorantet për përdorim 

personal; balsame për buzët   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat; materialet për 

krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; artikujt prej qeramike, 

qelqurinat, enët prej porcelani ose argjile që nuk janë përfshirë në klasat tjera; furçat e 

dhëmbëve elektrike dhe jo elektrike; shportat e përshtatshme për piknik; xhamat e 

papërpunuar ose gjysmë të përpunuar (përveç xhamave që përdoren në ndërtimtari); 

prodhimet nga xhami, porcelani dhe balta që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; letrat e bixhozit; artikujt për gjimnastikë dhe sporte; 

dekorimet për pemën e krishtlindjeve; biçikleta lodër për fëmijë; makina lodër; automobila 

lodër   
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(111)  27222 

(151)  08/03/2021 

(181)  20/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/99 

(591)  E hirtë, e gjelbër, e bardhë 

(732)  “PEAR experience it” SH.P.K.  rr. 

Nëna Terezë p.n. Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

(740)  Kushtrim Bytyqi Rr.Isa Boletini nr.59, 

10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit; brisqet e 

rrojës; makinat elektrike të rrojës dhe të prerjes së flokëve; komplet pajisjesh për manikyr 

dhe pedikyr; pajisje për manikyr dhe pedikyr   

9   Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, elektrike dhe elektronike, 

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, transformimit, akumulimit, rregullimit dhe 

kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit 

dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të 

shitjes dhe mekanizmat për aparatet 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; mjetet e komunikimit të regjistruara, harduerë dhe firmuere 

kompjuterike; softuerë kompjuterike; softuerë që shkarkohen nga interneti, botime që 

shkarkohen në mënyrë elektronike; kompakt disqe; muzikë digjitale; aparate të 

telekomunikacionit; pajisje për lojërat kompjuterike të përshtatura për përdorim me një 

ekran apo monitor të jashtëm; tapeti i mausit; pajisje të telefonisë celulare; lentet e 

kontaktit, syze dhe syze dielli; veshje, këpucë dhe kapele për mbrojtje kundër plagosjeve, 

aksidenteve, rrezatimeve ose kundër zjarrit; mobile të përshtatura për përdorim laboratorik; 

modele fotografish digjitale; veshje e ngrohur elektrikisht; celulat me lëndë të djegshme; 

bateritë; pjesë për makina, celula me lëndë të djegshme, bateri dhe motorë; makina 

kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë 

për fikjen e zjarrit; telefona (mobil), pjesët e tyre   

11   Aparatet për: ndriçim, nxehje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare; aparate për ajrin e kondicionuar; çajnik elektrik; soba elektrike 

dhe me gaz; njësi për ndriçimin dhe për ajrin e kondicionuar të mjeteve të transportit; pjesë 

për mjetet e transportit dhe motorët   

 

 

 

(111)  26934 

(151)  09/11/2020 

(181)  20/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/100 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

(540)  LENOCOR 
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industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  26629 

(151)  05/10/2020 

(181)  20/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/101 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo, BA 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  LUMINEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  27129 

(151)  03/12/2020 

(181)  21/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/121 

(591)  Magenta (fuchsia- Pantone 683C) 

Rozë (pembe) korale (Pantone 178C) 

(300)  018148239  06/11/2019  BE 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5    “Preparate farmaceutike”   
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(111)  26695 

(151)  12/10/2020 

(181)  21/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/122 

(300)  2019 01356  23/07/2019  AZ 

(732)  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  BE INSPIRED 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i pa përpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues të 

duhanit (të cilat nuk janë për përdorim mjeksorë dhe qellime shërimi/barera); cigare të 

holla; puro; cigare; makina dore për përgaditjen e cigareve; tuba cigaresh; filtra për cigare; 

letër për cigare; cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; shkrepëse dhe produkte për 

duhan pirës   

 

 

 

(111)  26820 

(151)  26/10/2020 

(181)  21/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/123 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, KS 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LETIROL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor    

 

 

 

(111)  26819 

(151)  26/10/2020 

(181)  21/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/124 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BANAPLAK 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   
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(111)  26818 

(151)  26/10/2020 

(181)  21/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/125 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  VALNORM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  26987 

(151)  12/11/2020 

(181)  22/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/131 

(526)  MEZE 

(591)  Kuqe, Krem, Verdhe  

(732)  PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë, KS 

(740)  Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci 

nr.32, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

perimet e konservuara, te ngrira, te thara dhe te ziera;xhelatinat,recelet, kompostot;vezët, 

qumeshti dhe produktet e tij;vajrat dhe yndyrat per ushqim   

 

 

 

(111)  26885 

(151)  02/11/2020 

(181)  22/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/132 

(591)  E bardhë, e zezë dhe e hirtë 

(732)  Ahmet Maliqi Kastriot Nr. 3, 15000 

Obiliq, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 34   Duhani; Kutite e duhanit; Duhani për dredhje ; Zëvendësuesit e duhanit; Filtrat e 

duhanit; Cigare duhani; Duhani dhe produktet e duhanit (përfshirë zëvendësuesit); 

Aromatizues për duhan; Cigare që përmbajnë zëvendësues duhani; Artikuj për përdorim ne 

duhanpirje; Aromatizues, përveç vajrave thelbësorë, për duhanin; Cigare; Cigare që 

përmbajnë zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjekësore; Cigare, cigareta, puro dhe 

artikuj të tjerë të gatshëm për përdorim në duhanpirje   

35   Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me duhanin; Shërbime të shitjes me shumicë në 

lidhje me duhanin; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikujt për duhanpirje; 

Shërbime me shumicë në lidhje me artikujt për duhanpirje ; Promovim, reklamim e 

mostrave   

 

 

 

(111)  26859 

(151)  02/11/2020 

(181)  23/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/134 

(300)  88/568170  06/08/2019  US 

(732)  Reign Beverage Company LLC 1547 

N. Knowles Ave., Los Angeles, California 

90063, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  REIGN INFERNO 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   ''Pije energjike, pije jo të gazuara, pije sportive“   

 

 

 

(111)  27543 

(151)  20/04/2021 

(181)  24/01/2030 

(540)  PRO TREK 
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(210)  KS/M/ 2020/135 

(732)  Casio Keisanki Kabushiki Kaisha 

(Casio Computer Co., Ltd.) 6-2, Hon-machi 

1-chome, Shibuya-ku Tokyo, JP 

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

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

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Orë të mencura; kompjuter portativë; përcjellës portativë të aktiviteteve; monitorë 

portativë për cfacjen e videove; bateri; mbushës të baterive; kabllo për mbushje; adapter 

elektrik; ndëgjuese të cilat futen në vesh dhe aso të cilat mbahen përmbi kokë; aplikacione 

mobile dhe softver i cili mund të mirret nga interneti për procesim, kontrollë dhe editim të 

të dhënave nga orët e mencura dhe paisje mobile të cilat përmbajn sisteme globale të 

pozicionimit, kompasë, barometra, mates të lartësive, pedometra, matësa të pulseve, 

akseleratorëmetra dhe termometra; orë të mencura të cilët posedojn funksionin e dirigjimit 

nga larg; pjesë dhe paisje të tyre   

 

 

 

(111)  27542 

(151)  20/04/2021 

(181)  24/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/136 

(732)  Casio Keisanki Kabushiki Kaisha 

(Casio Computer Co., Ltd.) 6-2, Hon-machi 

1-chome, Shibuya-ku Tokyo, JP 

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

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  BABY-G 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Orë të mencura;kompjuter portativë;përcjellës portativë të aktiviteteve;monitorë 

portativë për cfacjen e videove;bateri;mbushës të baterive;kabllo për mbushje;adapter 

elektrik;ndëgjuese të cilat futen në vesh dhe aso të cilat mbahen përmbi kokë;aplikacione 

mobile dhe softver i cili mund të mirret nga interneti për procesim, kontrollë dhe editim të 

të dhënave nga orët e mencura dhe paisje mobile të cilat përmbajn sisteme globale të 

pozicionimit, kompasë, barometra, mates të lartësive, pedometra, matësa të pulseve, 

akseleratorëmetra dhe termometra;orë të mencura të cilët posedojn funksionin e dirigjimit 

nga larg;pjesë dhe paisje të tyre   

 

 

 

(111)  27155 

(151)  02/03/2021 

(181)  24/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/137 

(591)  E kaltër #2B5399 

(540)   
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(732)  AGIM ALIU rr. Mulla Idrizi Gjilan, 

KS 

(740)  Avokat Ilir Rashiti rr. Bulevardi i 

Pavarësisë nr. 14 Gjilan 

 
      

 
 

 

(511) 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   

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)   

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

 

 

 

(111)  27066 

(151)  01/12/2020 

(181)  24/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/140 

(300)  234950-30-1  26/07/2019  PR 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Ave 07936 East Hanover New 

Jersey, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BELVITA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina; embëlsira; miell dhe produkte nga drithërat; bukë; bukë e thekur; 

biskota; biskota shkopinjë; kreker; pllaka çokolate dhe grimësira në formë pllakash për 

zamër (uzhinë), përkatësisht pllaka nga drithërat, pllaka për mengjes, ëmbëlsira në formë 

pllakash, pllaka nga frutat e arrorëve, pllaka energjike, pllaka proteinash, pllaka më 

përmbajtje të ulët të  karbon hidrateve ; pllaka nga drithërat me jogurt; pllaka nga drithërat 

me qumësht; pllaka nga drithërat me fruta; jogurt pllakëza dhe pllaka dietike; pllaka nga 

drithërat me çokolatë; biskota; akullore ne bazë uji; akullore; produkte ëmbëlsirash nga 

sheqeri; produkte ëmbëlsirash të ngrira; akullore; dezerte; dezerte të ngrira; dezerte të 

ftohëta; kuleç të embël; biskota të bluara; produkte bukëpjekësish   
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(111)  27064 

(151)  01/12/2020 

(181)  27/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/142 

(591)  okër , e zezë 

(732)  RAŞEN TEKSTİL SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Bağlar Mah. 

Koçman Cd. Gözde Sk. No:2 Zemin Kat 

Güneşli Bağcılar İstanbul , TR 

(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 lëkurë shtazore e pa përpunuar ose gjysëm e përpunuar, imitim i 

lëkurës, lëkurë e ashpër, lëkurë e cila përdoret për mveshje; produkte nga lëkura, imitim i 

lëkurës ose materialeve tjera, të dizajnuara për shfrytëzim të lëndëve të përfshira në këtë 

klasë; çanta, kuleta, kuti dhe sandek të punuar nga lëkura ose lëkura e ashpër;  ngjitëse 

(lidhëse) për çelsa, sandek (valigje), valigje (kofer); ombrella; çadra të diellit; ombrella për 

diell; shkop për hecje; kamgjik; pajisje saraçesh; shala të kuajve; yzengji; shirita lëkure 

(pajisje kuash)   

25   Veshje, duke përfshirë ndresa të poshtme dhe ndresa të jashtme, përpos ndresave 

mbrojtëse për destinime të veçanta; çorapë, ngrohëse (veshje), shalla, bandane- (lloj i 

shamiave), shamia, rripa (veshje); mbathje, këpucë, papuçe, sandale; mbështjellëse koke, 

kapela, kapela me strehë, beretka, kapela (mbulesa koke), kapela të vogla për kokë   

35   Publikime, marketing dhe marrëdhënia me publik;organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve për qëllime bujqësore ose reklamuese;dizajnimi i materijaleve për 

publikim;sigurimi onlajn (në internet) i tregut për blerës dhe shitës të mallërave dhe 

shërbimeve;punët e zyrës;Shërbime serkretarie;sherbime të parapagimit në gazeta për 

tjerët;mbledhja e të dhënave statistikore;huazimi i makinave të zyreve;sistemimi i 

informacioneve në bazën kompjuterike të të dhënave;shërbimet e përgjigjjeve telefonike  

për konsumatorët të cilet mungojnë;administrimi afarist, administrata afariste dhe 

këshillimi afarist;kontabiliteti;shërbimet e këshillimit afarist;gjetja e personelit;sistemimi i 

personelit;shërbime të agjensionit të punësimit;shërbimet e agjensionit për eksport 

import;sistemimi i personelit të përkohëshem;shërbimet e shitjes përmes licitimit;sortimi i 

produkteve të  ndryshme për llogari të përsonave të tretë, përkatesisht, produkteve kimike të 

cilat përdoren në industri, shkencë, fotografi, si dhe në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, 

plehrit të shtallave dhe dheut, rrëshira të pa  përpunuara artificiale, materiale plastike të pa 

përpunuara, përzierje për shuarjen e zjarrit, substanca ngjitëse të cilat nuk janë për përdorim 

në mjekësi, amvisni dhe zyre, ngjyra, fernez, llaqe, mjete për mbrojtjen nga ndryshku dhe 

kalbjes së drurit, zbërthyes dhe lidhëse për ngjyra, pigmente, konzervanse për metal, ngjyrë 

për këpucë, ngjyrë për bojë shkrimi për shtypje, toner (përfshirë kertrigje të mbushura për 

tonere), ngjyra për ushqim, produkte dhe pije farmaceutike, rrëshira të pa përpunuara 
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natyrale, metal në formë fletëzave dhe pluhuri për fotografim, dekorim, shtypje dhe  art, 

preparate për zbardhim dhe pastrim, detergjente, përpos për përdorim në procesin e 

prodhimit ose përperdorim mjekësorë, zbardhues per rroba, zbutës për rroba për përdorim 

në lavanteri, mjete për eliminimin e njollave, mjete për pastrimin e enëve në makinë, 

produkte parfumerie, preparate kozmetike jo mjekësore, aromatizues, deodorante për njerez 

ose kafshë, sapuna, preparate  për kujdesin e dhëmbëve: mjete për pastrimin e dhëmbëve 

[pasta, gjele, lëng] preparate për lustrimin e protezave, produkte për zbardhimin e 

dhëmbëve, preparate për shpërlarjen e gojës, të cilat nuk janë mjekësore, lustrues, leckë  

gërryese, letra gërryese, eliminues të gurëve, pasta për shkëlqim,  

preparate për lustrim të lëkures, vinil (materje plastike), metali dhe druri,  

kremë dhe mjete për lustrim të lëkures, vinili, metali dhe druri, dyll për  

lustrim, preparate farmaceutike dhe veterinare për përdorim në mjekësi,  

preparateve kimike për përdorim mjekësorë dhe veterinar, reagjense kimike për përdorim 

në mjekësi dhe veterinari, preparate kozmetike mjekësore, shtesa ushqyese, shtojca për 

ushqim, preparate mjekësore për dobësim, ushqim për foshnje, bimë dhe pije bimore të 

adoptuara për përdorim në mjekësi, produkte  dhe preparate stomatologjike: materiale për 

mbushjen e dhëmbit, materiale për marrjen e gjurmëve të dhëmbëve, ngjitëse për nevojat e 

dhëmbëve dhe materiale për riparimin e dhëmbëve, preparate sanitare për përdorim 

mjekesorë, shtresa higjienike, tampona higjienik, lekoplaste, materiale për lidhje, pelena 

nga letra dhe tekstili për foshnje, të rritur dhe kafshët shtëpiake, preparate për  

eliminimin e dëmtuesve, herbicide, fungicide, preparate për eliminimin e   

brejtësve, deodorante, të cilët nuk janë për njerëz dhe kafshë, preparate për  

pastrimin e ajrit, preparate për  deodorimin e ajrit, mjete dezinfektuese,  

antiseptike, deterxhente për përdorim mjekesorë, sapun mjekesorë, sapun  

dezinfektues, losion për dyer antibakterial, minerale të cilat nuk janë nga metalet fisnike, 

metale të zakonëshme dhe legurat e tyre,  dhe gjysëm produkte të  punuara nga këto 

materiale, hekur për ndërtimtari, shtresa dhe yzengji nga  metalet e zakonshme për 

ndërtimtari, metale të zakonshme në formë pllake, traj, shkop, profil, fletë metalike dhe 

shtresa, produkte nga metalet e zakonshme për  filtrim dhe shoshitje, dyer, dritare, roletne, 

grila dhe kuti metalike  dhe pajisje shtojcë për të njëjtat kabllo jo elektrike dhe tela nga 

metali, hekurishte, mallra të imta matalike, vida nga metali, gozhda, shtrënguese nga 

metali, amë metalike per vida, pyka metalike, mbeshtjellese metalike, pyka metalike, 

zingjirë metalik, rrotë nga metali per mobile, pjesë nga metali per mobile, rrota metalike   

industriale, rezametalike per dyer, doereza metalike per dritare, nyje-çivijë nga metali, 

rezëngametali, reza dere metalike, çelsa metalike për reze të derës, shpatulloremetalike,ujit 

të ventiluar, ventilim, kapak mbyllës për hapje ventiluese, gypa, kapak për tymtarë, kapak 

mbyllës për shahta – zgavra të hapura, grila metalike për ventilim, ngrohje, kanalizim, 

telefonim, instalime nëntokësore për rrymë dhe klimatizim, panele ose tablla metalike (të 

cilat nuk janë të ndriqueshme ose mekanike), per sinjalizim, tregues rruge, per reklamim,  

tabela sinjalizuese metalike, shtyllave metalike për reklama, panele sinjalizuese  metalike, 

shenjave metalike komunikacioni, të cilat nuk janë ndriquese ose  mekanike, gypave 

metalik për lëngje dhe gazëra, gypa metalik të cilët shfrytëzohen si shufra shpuese dhe 

pjesë të tyre metalike, valvula metalike, idhëse nga metali për gypa, kthesa lidhëse metalike 

për gypa, veshje për gypa nga metali, lidhëse-vazhduese nga metali për  gypa, sefa 

metalike, materijale metalike për  hekurudha, binarë nga metali,  pengesa metalike për 

hekurudha, ndërrues drejtimi  të hekurudhave, birila  metalike, porta metalike lundruese, 
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karremat metalikë për ankorimin, spiranca, kallup metalik për rrjedhje, përpos pjesëve të 

makinave, vepra artistike të punuara prej metaleve të zakonshme ose lëgurave të tyre, trofe 

nga metalet e zakonshme, mbyllëse metalike, mbyllëse metalike për shishe, shatnoj 

metalik, shtylla metalike, skele, shkopa metalike, kulla metalike, paleta metalike  

dhe konop metalik  për ngritje peshe, ngarkesa dhe transporti, përzierse metalike,  

lidhëse, rripa, shirita dhe rripa krahu të cilët përdoren për ngritjen e peshave dhe  

bartjen e tyre, shtresa për bllokimin e rrotave të punuara së pari nga metalet, traj  

profili metalik për dekorimin e makinave, automjeteve, veglave të makinave dhe  

robotve industrial për përpunimin dhe dhënjen e formës së drurit, metalit, qelqit,  

plastikës dhe mineralit, 3D shtypës, makina ndërtimtarie dhe mekanizma robotik   

(makina) për përdorim në ndërtimtari: eskavatorë, mihës (makinë), eskavatorë, makina për 

ndërtimin e rrugëve dhe rrugëve asfaltuese, makina për shpim, makina për shpimin e 

shkambive, makina për pastrimin e udhëve, makina për ngritje, ngarkim dhe makina bartëse 

dhe mekanizma robotik (makina) për ngritje peshe, ngarkim dhe bartje: lifta, shkallë 

lëvizëse dhe ngjitese, makina dhe mekanizma robotik (makinë) për përdorim në bujqesi dhe 

kultivimin dhe rritjen  e kafshëve, makina dhe mekanizma robotik (makina) për përpunimin 

e drithërave, frutave, dhe perimeve dhe ushqimit, makina për përgaditjen dhe  

përpunimin e pijeve, motor dhe makina, përpos atyre automjeteve tokësore, dhe  

pjesë dhe pajisje për to: komandues hidraulik dhe pneumatik për motor dhe  

makina,frej përpos për automjete, shtresa frenash për makina, bosht me gunga, kutipër 

ndërrues shpejtësie, përpos për automjete tokësore, kuti për ndërrues shpejtësie, cilindra për 

motor, pistona motorri, turbina, të cilat nuk janë për automjete tokësore, filtra për motor 

dhe makina, filtra për vaj, ajër dhe lëndë djegëse për motor dhe automjete tokësore, sisteme 

shfryhjes-lirim ajri sistem për motor të automjeteve tokësore, lirues ajri për tubat e 

shpërndarjes për motorët, clindra  motori për automjete tokësore, kokë motori për automjete 

tokësore, pistona për motor të automjeteve tokësore, karburator për automjete tokësore,  

pajisje për konverzimin e lëndeve djegëse për motorët e automjeteve tokësore, injektorë  

për motor për automjete tokësore, aparate për kursimin e lendëve  djegëse për motor të 

automjeteve tokësore, pompa për motor të automjeteve tokësore, valvula për motor të 

automjeteve tokësore, lëvizes të motorit për automjete tokesore, bobinë për motor të 

automjeteve tokësore, kandela për motor të automjeteve tokësore, shtretër (pjesë 

makinash), shtretër roller ose sferik,  makina  për montim dhe zbërthimin-ndarjen e gomës, 

alternator, gjenerator i rrymës, gjenerator elektrik, gjenerator rryme i cili punon  me energji 

solare, makina për ngjyrosje,  pistoletë automatike për spërkatjen e ngjyrës, elektrike,  

pistoleta dhe makina për sherbim  hidraulike dhe pneumatike, makina elektrike për 

vendosjen e shiritave ngjitëse, pistoletë elektrike me gaz të komprimuar ose makina për 

spërkatje të lëngjeve, shpuese elektrike dore, sharra elektrike dore, sharra shpuese elektrike, 

makina spirale, makina kompresioni, kompresor (makinë), instalacione për pastrimin e 

automjeteve, mekanizma robotik  (makina) me funkcione të lartëpërmendura, aparate për 

saldim elektrik ose me gaz, aparate për saldimin elektrolik, aparate elektrike për bluarje, 

aparate për prerje elektrolike, elektroda për makina për saldim, robot industrial (makina) 

me funkcione të lartëpermendura, makina shtypëse, makina për paketim, makina për 

mbushje, mbyllje ose shtrëngim makina për tiketime, makina për  sortim, robot industrial 

(makina) me funkcione të lartëpermendura, makina elektrike për paketim për mbyllje dhe 

mbyllje me shtrëngim të plastikës, makina për përpunim tekstili, makina të qepjes për 

përpunimin e tekstilit, robot industrial (makina) me funkcione të lartëpërmendura, pompa 
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përveç pjesëve të makinave ose motorëve, pompa për lirimin–mbushjen e lëndeve djegëse 

në qendrat shërbyese, pompa vetëadaptuese për lëndë djegëse, makina elektrike të kuzhines 

për prerje, bluarje, grimësim, përzierje dhe imësim të zarzavateve, makina larëse, makina 

për larjen e rrobave, makina për larjen e enëve, makina centrifugale për tharjen e rrobave 

(pa ngrohje), makina elektrike për pastrimin e dyshemeve, tepihave ose shtrojave të tokës, 

thithëse dhe pjesë për to, automate për shitje, aparate për galvunizim dhe makina për 

galvunizim, mbështjellje me metal, hapës dhe mbyllës elektrik të dyerve, rondelë për 

makina dhe motor, piruj, lugë,thika dhe prerëse elektrike, pajisje për prerjen e ushqimit, 

pajisje për qërim për përdorim kuzhine, duke përfshirë edhe ato prej metaleve fisnike, 

armëve të ftohta dhe prerese (armë), vegla dhe pajisje për kujdesin personal: vegla dhe 

aparate për rrojë, depilim, manikir dhe  pedikir, makina elektrike të dorës për drejtimin dhe 

mbështjelljen e flokut, gërshërë dore [jo elektrike], vegla dore për riparimin e makinave, 

aparate dhe automjete dhe për përdorim në ndërtimtari, bujqësi, kopshtari dhe pylltari, 

përpos aparateve elektrike, hekër elektrik ose jo elektrik, hekurit me avull, vegla dore dhe 

përdorimi me dorë, aparate dhe pajisje për qëllime për matje duke përfshirë ato për 

shkencë, nautikë, topografi , meteorologjike, industrike dhe laboratorike, termometra, të 

cilët nuk janë për përdorim në mjekësi, barometra, ampermetra, voltmetra, higrometra, 

pajisje për hulumtim të cilat nuk janë për perdorim në mjekësi, teleskop, periskop, kompas 

për drejtimin, indikatorit të shpejtësisë, aparate laboratorike, mikroskop, llupa, fotografi, 

dylbi, shtufa dhe shporeta për eksperimente laboratorike, pajisje për xhirime, transmetim 

dhe reprodukim të zërit dhe fotografisë, fotoaparate, kamera fotografike, aparate televizive, 

video rekorder, CD dhe DVD plejer dhe rekorder, MP3 plejera, kompjuter, kompjuter 

desktop, kompjuter tablet, pajisje bartëse teknologjike (orë të mençura, bylyzyk dore, 

pajisje të cilat mbahen në kokë) mikrofona, zmadhuese, dëgjuese, pajisje telekomunikative, 

pajisje për reprodukim të zërit dhe fotografisë, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, këllëf për telefona mobil, aparate telefonike, shtypës kompjuterik, skenera [pajisje 

për perpunimin e të dhënave], aparate fotokopjuese, bartësit magnetik dhe optik të të 

dhënave dhe softueri kompjuterik dhe programe të xhiruara në to, publikime elektronike të 

cilat mund të shkarkohen dhe xhirohen, kartela të koduara magnetike dhe optike, filma, TV 

seri dhe video klipe muzikore të xhiruara në mediume magnetike, optike  dhe elektronike, 

marrës (antena), marrës (antena) sateritore, përforcuesit për marrësit (antena), pjesë për 

mallërat e lartëpermendura, botuesit e kartelave, bankomate (ATM), komponente 

elektronike të cilat shfrytezohen në pjesët elektronike të makinave dhe pajisjeve, bujqësore, 

ndërprerësve elektronik, qarqeve integrale, çipeve [qark i integruar], diodave, tranzistorëve 

[elektronik], kokave magnetike për aparate elektronike, reza të derës elektronike, çeliza 

fotoelektrike, pajisje për komandim nga largësija për hapjen dhe mbylljen e dyerve, senzorë 

optik, numërues dhe indikator të sasisë për matjen e sasisë së shpenzuar, ndërprerësit 

automatik të kohës, rroba për mbrojtje nga fatkeqesitë, rrezatimit dhe zjarrit, jelek i sigurisë 

dhe pajisje dhe mjete për shpëtimin e jetëve, syzave, syzeve të diellit, thjerrëzave optike 

dhe kutive, kuti, pjesë dhe pajisje per te njejtat, aparate dhe instrumente për bartjen, 

transformimin, akumulimin ose kontrollimin e energjisë elektrike, nderpreresit elektrik, kuti 

shpërndarese [rryma], nderpreresit elektrik, ndërprerës të qarkut elektrik, siguresa, 

reduktues për ndriqim, kabllo për ndezje të baterive (akumulatoreve), pllaka të shtypura 

elektrike, rrezistuesit elektrik, krik elektrik, transformatorë [rryma], adaptuesit elektrik, 

mbushës të baterive, zile elektrike për dyer, kabllo elektrike dhe elektronike, bateri, 

akumulues (bateri) elektrik, panele solare për prodhimin e energjisë elektrike, alarme dhe 
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alarme kundër thyrjeve-vjedhjeve, përpos për automjete, zile elektrike, aparate dhe 

instrumente për sinjalizim, shenjat të komunikacionit rrezatuese ose mekanike, aparate për 

shuarjen e zjarrit, pompa lëvizese, automjete për shuarjen e zjarrit, gypa zjarrfikësish dhe 

topa uji për gypa të zjarrëfikësve, radarë, sonarë, aparate dhe  instrumente për vizion naten, 

magneta dekoruese, metronome, aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekesore, dentare dhe 

beterinere, mobile te cilat janë posaçërisht te punuara per nevoja mjekesore, gjymtyrë dhe 

proteza artificiale, artikuj ortopedik mjekesorë;korsete për përdorim mjekësorë, këpucë 

ortopedike, fasha elastike dhe lidhese per nyje, fustana dhe çarçafa sterile anatomik, 

kirurgjik, ndihmese seksuale per te rritur, prezervativ , shishe per foshnje (beba), bebiron 

per foshnje, mashtruese per foshnje, goma te forta per krurjen e dhembeve te foshnjet 

(bebat),  bylyzyk dore dhe unaza per perdorime mjekesore, bylyzyk dore kunder reumes, 

unaza kunder reumes, instalacione per ndriqim, drita per automjete per hapesira te 

brendeshme-jashtme, instalacione per ngrohje te cilet shfrytezojnë lendëdjegese te forta, 

lengeta ose gasi ose rrymen, kalldaja per ngrohje qendrore, kalldaja per instalime te 

ngrohjes, radijator [ngrohje], ndryshuesit e nxehtesisë, përpos atyre te cilat janë pjese te 

makinave, stufa, shporeta kuzhine, kolektor solar dhe termik [ngrohje], gjeneratorë avulli, 

gasi dhe mjegulle, kalldaja avulli, te cilat nuk janë pjesë te makines, gjeneratorë acetileni, 

gjeneratorë oksigjeni, gjeneratorë azoti, instalacione per klimatizim dhe ventilim, 

instalacione freskuese dhe ngires, pajisje elektrike dhe pajisje me gas, instalacione dhe 

pajisje per zierje, tharje dhe vluarje: shporeta (stufa), enë kuzhine,  ngrohes elektrik te ujit, 

skara, tharese elektrike te rrobave, (fen)- tharëse flokesh, aparate per tharjen e duarve, 

instalacione sanitare, krua, instalacione  per dush, toalete, kabina per dush dhe pastrim, 

vaska per banjo, dërrasa per guaska tualeti, lavaman, lavabo [ pjesë te instalacioneve 

sanitare], nenshtresa per kroje per ujë, aparate per zbutjen e ujit, aparate per pastrimin e 

ujit, instalacione per pastrimin e ujërave te zeza, ngrohes elektrik per krevata dhe batanije 

elektrike, te cilat nuk janë per perdorim mjekesorë, jastek elektrik/ngrohes, ngrohese 

elektrike ose jo–elektrike te shputave te kembeve, termofor, çorapë me ngrohje elektrike, 

filtra per akuariume dhe aparate per filtrim te ujit te akuariumit, pajisje industriale per 

perdorim per zierje, tharje dhe ftohje, pasterilizues dhe sterilizues, automjete tokesore 

motorike, motoçikleta,  mopede, makina dhe motor per automjete tokesore, kuplum per 

automjete tokesore, mekanizma bartes, jelek bartes dhe zingjirë per bartjen e automjeteve 

tokesore, dhembezorë per automjete tokesore, frena, disqe frenuese  dhe shtresa frenuese 

per automjete tokesore, shasi te automjeteve, ceradë per automjete, shtylla per spirale per 

pezullim te automjetit, amortizer per automjete, kuti i ndryshuesit te shpejtesive per 

automjete tokesore, timon per automjete,  fellne  per rrota te automjeteve, biçikleta dhe 

kornizat e tyre,  timon dhe mbrojtese balte per biçikleta, llamarinë te automjeteve, 

platforma per shkarkim ne kamiona, rimorkio per traktora, frigorifere per automjete 

tokesore,  ngjitese-lidhese per rimorkio per automjete, ulëse per automjete, mbeshtetese 

koke per ulese te automjeteve, ulese sigurie per femijë, per automjete, mbulesa per ulese 

per automjete, mbulesa per automjete (te formatizuara), rollne te adaptuara per automjete, 

sinjale per kthesa dhe tregues drejtimi per automjete, fshesa per parafingo dhe doreza per 

fshesave, per automjete, goma te brendeshme dhe te jashteme per rrota te automjeteve, 

pneumatike pa gomë te brendeshme, sete per fiksimin e gomave te cilet perbehen prej 

arrnave per goma dhe valvulave per goma per automjete, dritare per automjete, dritare 

sigurie per automjete, retroviz dhe retrovizor anesorë per automjete, zingjirë kunder 

rreshqitjes per automjete, bartesit te kofereve per automjete, bartese per biçikleta dhe skija 
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per automjete, ulese per biçikleta dhe motoçikleta, pompa ajri per automjete, per fryerje e 

gomave, alarme kunder vjedhjeve, per automjete, sirena per automjete, jeleka sigurie per 

ulese te automjeteve, jastek ajri (pajisje sigurie per automjete), karroca per foshnje, karrocë 

invalidi, karroca per femijë, karroca me një rrotë, karroca per blerje, karroca me nje ose me 

shumë rrota, karroca per blerje te cilat terhiqen, karroca per blerje te cilat shtyhen, karroca 

dore, karroca ne binare: lokomotivë, treni, tramvaje, vagone, teleferiku, teleferik ulese, 

automjete me levizje ne ujë dhe pjese te tyre, perpos motorve dhe makinave te tyre, 

automjete me levizje ne ajër dhe pjese te tyre, perpos motoreve te tyre dhe makinave, armë 

zjarri, pistoleta ajëri (armë), armë te zjarrta me qark, kofere te adaptuara me rripa per bartje 

ne supe, armë të renda, hudhes minash dhe raketa, ndezje zjarri,  spreje per mbrojtje 

personale, stoli, emitim i stolive, ari, gurë te çmueshem dhe stoli nga ta, pulla per mangjete, 

gjilpera per kollare, statuje dhe figura nga metalet fisnike,orë, orë dhe instrumente 

kronometrike, kronometer dhe pjese te tyre, rripa ore, trofe nga metalet fisnike, numruese, 

instrumente muzikore dhe kellef per instrumente muzikore, leter dhe kartuç, leter dhe 

kartuç per perdorim per paketim dhe mbeshtjelleje, kuti kartuçi, peshqira letre, leter toaleti, 

facoleta letre, materiale plastike per nevojat te mbeshtjelljes dhe paketimi, shkronja shtypi, 

klishe, materiale per lidhjen e librit, publikime te shtypura, gjera te shtypura, libra, revista, 

gazeta, liber llogarish-faturash, transportuese te shtypura, vauçer (letra me vlerë) te 

shtypura, kalendare, pllakata, fotografi [shtypura], foto, ngjitese [materiale te zyres], pulla 

postare, material i zyres, vegla per zyre, material instruktiv dhe mesimorë [perpos mobile 

dhe aparate], pajisje per shkrim dhe vizatim, material artistik, produkte te letres per nevoja 

te zyres, ngjites per perdorim ne zyre lapsa, lapsa kimik, goma per fshirje, shirita ngjites per 

nevoja te zyres, kuti kartuçi materiale artistike], leter shkrimi, leter per kopjim, rollne e 

letres per nevoja te arkes se regjistrimit, material per vizatim, shkumsa, lapsa per vizatim, 

ngjyra uji [arti], vegla te zyres, rul per ngjyrosje dyhe brusha per ngjyrosje, goma per 

fshirje, gutaperka, goma, azbest, liskun (mikanit) dhe produkte sintetike gjysem te 

perpunuara te punuar nga keto materilae ne formë pluhuri, shufre, panelli dhe folje, 

materiale per izolim, mbyllje dhe bllombim: ngjyra izoluese, pelhura izoluese, shirita dhe 

rripa izoluese, kapak izoluese per makina industriale, mjete per mbyllje te kontakteve te 

gypave, mbyllese,  O-unaza per mbyllje (perpos mbylljeve per motora, cilindra dhe shtesa 

per çeshme te ujit), gypa elastike nga goma dhe plastika, gypa nga plastika dhe goma, 

perfshirë edhe ato te cilat perdoren per automjete, lidheseve te gypave nga plastika dhe 

goma, gypa nga materiali tekstili, lidheje per gypa, te cilet nuk janë nga metali, pambuk i 

perpunuar ne form rrethi per gypa, te cilet nuk janë nga metali, gypat e lidhur per radiator te 

automjeteve, derrasa profili nga materialet sintetike per automjete per qellime dekorimi, 

lekurë gjysem e perpunuar ose e perpunuar dhe lekurë shtazore, imitim lekure, lekurë e 

fortë, lekurë e cila shfrytezohet per shtresa, produkte nga lekura, imitimi i lekures ose 

materialeve tjera, te dizajnuara per mbajtjen e gjerave, çanta, kuleta, kuti dhe sandek nga 

lekura ose lekura e fortë, kellef per çelsa, sandek [kofer], kofera, ombredha, ombredhë-

çader, çader dielli, shkopa per hecje, kamxhik, pajisje per kuaj, shala, yzengji metalike, 

shirita dhe shtrenguese (pojas) nga lekura (mallera kuajesh), rere, byk, gurë te thermuar, 

asfalt, bitumen, çimento, gips, malter, beton, blloqe mermeri per ndertim, shenja 

komunikacion i te cilat nuk janë nga metali,  jo rezatuese dhe mekanike, per rrugë, busta 

dhe statuja nga guri, betoni dhe mermeri, qelq ndertimtarie,  bazene montuese, te cilet nuk 

janë nga metali (konstrukcione), reres se akuariumit, mobileve nga çfaredo lloji materiali, 

dyshek, jastek, dyshek me ajer dhe jastek, te cilet nuik janë per qellime mjekësore, krevate 
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me ujë, pasqyre, koshere, saça artificiale dhe pjesë te drurit per saça, karrika per foshnje te 

cilat levizin, rrethoja per foshnje, djepa, shetitese per foshnje, tabela publikimi, korniza per 

fotografi dhe foto, pllaka identifikuese, shenja identifikuese, tabela identifikuese, pllaka me 

emer nga druri ose materiali sintetik, kuti per paketim nga druri ose plastika, shtand per 

perdorim ne transport ose magazinim, bure, tupane per magazinim, rezervoare, kuti, 

kontejner per magazinim, kontenjere transportimi, komode, paleta per ngarkim dhe 

mbyllese per mallin e lartë permendur, nga druri ose plastika, mallera te imëta nga materiali 

i drurit ose plastikes, pajisje per mobile, nga druri ose materiali sintetik, mekanizma per 

hapje dhe mbyllje nga druri ose materialet sintetike, mallera dekori dhe dekoruese nga 

druri, tapa, kallami, kallami i sheqerit, druri i shelnjes, briri, koska, briri i elefantit, koska te 

peshkaqenit, guaska, çelibari, sedefi-parica, sepioliti, dyellit te bleteve, plastike ose figura 

plastike, dekorime per mur per  festa, skulptura, trofe, shporta, shporta peshkataresh, 

shtepiza, shtreter dhe shtepiza, dhe krevate per adhuruesit shtepiak, shkalla bartese dhe 

shkallë levizese nga druri ose materialet sintetike, perde nga bambusi, rollne per hapesira te 

brendeshme [per  enterijere],  rrollne per dritare te brendeshme nga leckat, -shiritat, shirita 

per perde, perde nga rruazat per dekorim, kukë per perde, unaza per perde,  shirita 

dekorativ ose fionga per perde (te cilat zakonisht shfrytezohen per mbajtjen e perdeve te 

hapura  ne anesoret e dritareve), garnishlle, shtresa mbeshtetese per rrota, jo 

metalike,aparate dhe instrumente te dores jo elektrike per pastrim, brusha, perpos atyre te 

piktoreve, rruza çeliku per pastrim, shpuza per pastrim, lesh i çelikut per pastrim, lecka nga 

tekstili per pastrim, doreza per pastrimin e eneve, makina jo–elektrike per lustrim per 

perdorim shtepije, fshesa per tepih, lecka,brusha per dhembë, brusha elektrike per dhembë, 

penj dental, brusha te rrojes, brusha per flokë, kreher, pajisje jo elektrike per amvisni ose 

kuzhinë, [perpos pirujve, thikave, lugeve], komplete [enë], tengjere dhe tava, hapese per 

shishe, vazo per lule, kashta per pije,  enë jo elektrike kuzhine , dërrasa per hekurosje dhe 

mbeshtjellese per dërrasa per herkurosje, mbajtese per tharjen e rrobave, tela per tharjen e 

rrobave, kafaz per adhuruesit shtepiak, akuariume shtepie, vivarijum dhe terarijum i 

mbyllur per kafshë dhe rritje te bimeve,  stoli dhe produkte dekorative nga qelqi, porcelani, 

eneve te dheut ose argjila, perkatesisht statuja, figura, vazo dhe trofe, kurtha per minj, 

kurtha per insekte, pajisje elektrike per joshjen dhe asgjasimin e mizave dhe insekteve,  

kapes te mizave, goditese per miza, mangallë, sperkates aromash, sperkates arromash, 

pajisje elektrike ose jo elektrike per eliminimin e shminkes, pufne per vendosjen e pudres, 

kuti toaleti,  topa uji per sperkatesit e kopshtit, topa uji per kanaqe per ujitje, pajisje per 

ujitje, kanaqe kopshti per ujitje, qelq i pa perpunuar ose gjysem i perpunuar, perpos qelqit 

te ndertimtarisë, mozaik nga qelqi dhe pluhuri i qelqit per dekorim, perpos per ndertimtari, 

lesh i qelqit pepos per izolim ose perdorim tekstili, litarë, tel, konop dhe litarë, shtreter te 

varur, rrjeta peshkataresh, shatora, tenda, cerada strehesh, cerada, vela, mbulesa per 

automjete, te cilat nuk janë të montuara, thasë nga tekstili, per paketim, materiale per 

vendosje dhe mbushje, perpos gome dhe plastike, perfshire materialin nga leshi dhe 

pambuku, fije te tekstilit, fije te tjerrura te pa perpunuara, fije te qelqit per perdorim ne 

tekstil, fije dhe penj per perdorim tekstili, penj dhe fije per qepje, thurje dhe qendisje, penj, 

fije elestike dhe tjerr per perdorim tekstili, fije te endura dhe jo te endura tekstili, mallëra 

tekstili per perdsorim shtepiak, perde, mbulesa shtrati, çarçaf dhe mbeshtjellese jorgani 

(tekstil),  mbeshtjellese jastaku, batanije, jorgana, peshqira, flamuj, flamuj te vegjel, tiketa 

nga tekstili, batanije per mbeshtjellëjen e foshnjeve, thasë per fjetëje per kamping, 

rroba,perfshirë ndresa te poshteme dhe rroba te jashtme, perpos rroba mbrojtese te 
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destinimit te veçantë, çorapa, shamia [rroba], shalla, shalla bandana, shalla, shamia, rripa 

[rroba] mbathje, këpucë, papuçe, sandalle, mbulesda koke, kapela, kapela me mbrojtese, 

bereta, kapela [mbulesa koke], kaela te vogla, dantella dhe qendisje, dantella, kurora 

dekoruese, shirita (galanteri), shirita dhe thurje, shirita ngjites per rroba, fjonga per rroba, 

shkronja dhe numera per nenvizimin e pelhures, ambleme te qendisura tektili, shënja per tu 

veshur (begj),te cilat nuk janë nga metalet fisnike, rripa te shpatullave per rroba, pulla per 

rroba, kapse per rroba, hapese (ilik), gjilperë me kokë per rroba, zingjirë per rroba, kapse 

per këpucë dhe rripa, kapse, shtregues, kapse per kepucë dhe rripa, gjilpera, perpos stolive, 

ngjitese per dekorimin e produkteve te tektilit, dantella, gjilpëra, gjilpëra per qepje, gjilpëra 

per makina te qepjes, gjilpera per qendisje dhe thurje , kuti per gjilpera, jastek per gjilpera, 

lule artificiale, fruta artificial, gjilpera per flokë, kapse per flokë, shirita per flokë, gjera 

dekoruese per flokë, te cilat nuk janë nga metalet fisnike, perika, flokë artistike, 

mbeshtjelles elektrik dhe jo elektrik per flokë, te cilet nuk janë vegla dore, tepiha, çilima, 

shtroja, shtroja per falje-lutje, linoleum, bari artificial, linoleum per mveshjen e dyshemeve, 

shtroja per gjimnastikë, tapeta,  shtresa  mveshese te murit te cilat nuk janë nga tekstili, 

lojëra dhe lodra, aparate dhe makina per lojëra te adoptuara  per perdorim me ekran te 

jashtem  ose monitor, duke perfshirë ato me monedha metalike, lodra per kafshë, lodra per 

kopshte lodrash te jashteme, parqe dhe parqe per lojera, artikuj gjimnastikorë dhe sportiv, 

paisje per peshkim, karrem artificial per peshkim, karrem per gjyeti dhe peshkim, bredha 

artificial prej materialeve plastike, dekorime per bredhin e krishtlindjeve, borë artificiale 

per bredhin e krishtlindjeve, rraketake (lodra), lodra  risi per argetim, vallezuese (dhurata), 

kapela te letres per argetim,mish,peshk, shpeztari dhe mish dhe shtazë gjahu, produkte nga 

perpunumi i mishit, bishtaja te thara, supa, lengje mishi, ullinj te perpunuar, lyres buke 

(kremë) nga ullinjet, qumësht me prejardhje shtazore, qumesht me prejardhje bimore, 

produkte te qumështit, gjalpë,vaj per ushqim, fruta dhe perime te thara, konservuara, ngrira, 

ziera, tymosura ose njelmesuara, pasta domatesh, grimësira te pergaditura nga frutat e 

arrave dhe frutave te thara, lyres nga bademi dhe gjalpi i kikirikave, tahini (pasta nga farat e 

susamit), vezë dhe vezë pluhur, patatina prej patateve, kafe, kakao, kafe ose pije me bazë 

kakao-s, pije me bazë çokolate, brumëra (makarona), brumera te mbushur, peta, pjekurina 

dhe produkte bukëpjekësish me bazë te miellit, deserte me bazë mielli dhe çokolate, bukë, 

simita [gjevrek turk – brumë ne formë unaze i mbeshtjellur me susam], pogaçe [bukë turke 

ne formë rrethi], pite, senduiç, katmer [brumera turk], pite, kuleç te embel, bakllavë [desert 

turk  me bazë brumi i zhytur  ne sherbet], kadaif [desert turk ne bazë brumi], deserte me 

bazë brumi te zhutur me sherbet, puding, kreme angleze, kazandibija [puding turk], puding 

orizi, keshkyl [puding turk], mjaltë, propolis per perdorim tek njerezit, propolis per ushqim, 

ereza (melmesa) per zarzavate, vanillë (aroma), melmesa, salcë (melmesë), salcë nga 

domatet, tharem, pluhur per pjekurina, miell, grizë, qull per ushqim, sheqer, sheqer katrorë, 

sheqer pluhur, çajëra, çaj te ftohët, produkte pastiçerie, çokolata, keksa, krekera,  

patispanja, goma përtypese, akullore, vaj per ushqim, krip, gjella me bazë dritherash, kupa, 

tërshër të bluar, patatina nga mnisri, drithera per mengjes, grurë i perpunuar per konsum 

njerëzor, elb i bluar per perdorim njerezorë, tërshër të bluar per perdorim njerezorë, thekër 

të përpunuar për konsum njerëzor, oriz, melasë per konsum njerzor, produkte bujqësore dhe 

kopshtare, fara, produkte pyjore, kafshë të gjalla, vezë të mbarësuara per qelje, bimë, bimë 

te thara per dekorim, bimë te njoma kopshti, bimë te thara kopshti per dekorim,ushqim per 

kafshë, embëltues i cili nuk per per konsum njerëzor, shtroja per adhuruesit shtepiak, 

mbulesa per maca, birra, preparate per pergaditjen e birres,ujë  mineral, ujë burimi, ujë 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

589 

 

bjeshke, ujë me sodë, lengje nga frutat dhe perimet, koncentrate dhe ekstrakte nga frutat 

dhe perimet per pergasditjen e lengjeve, pije jo alkoolike, pije energjike, pije sportive te 

pasura me proteina, pije alkoolike (perpos birres), verë, raki [tradicionale pije alkoolike 

turke], viski, liker, koktej alkooli, duhan, duhan per pertypje, cigare te holla, cigara, 

produkte duhanpiresish, perfshirë keto edhe ato nga metalet fisnike: çibuk, pipëz per cigare 

dhe cigare te holla, taketuke, kuti per duhan, aparate gjepi per mbeshtjellejen e duhanit-

cigareve, leter per cigare, çibuk per duhan, kuarc (lloj minerali i fortë), shkrepese per 

duhanpires, cigare elektronike dhe mbushje per te njejtat, çakmak, per te ju mundesuar 

konsumatoreve sa me lehtë ti shiqojnë dhe blejnë, sherbime te tilla mund te ju ofrohen ne 

shitoret e shitjes me pakicë,  rreth shitjes me shumicë,  permes rrugeve elektronike ose 

permes porosive me katalog   

 

 

 

(111)  27065 

(151)  01/12/2020 

(181)  27/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/143 

(591)  E bardhë, e zezë 

(732)  Boyner Holding Anonim Sirketi Eski 

Buyukdere Cad. Park Plaza No. 14 Kat 15  

34398 Maslak Sarıyer ISTANBUL, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitim i lëkurës, produkte të punuara nga këto materiale të cilat nuk 

janë përfshirë në klasë tjera; lëkurë shtazore, peliçe (lëkurë me lesh); valigje dhe çanta të 

udhëtimit; ombrella, çadra të diellit dhe shkop për hecje; kamgjik pajisje saraçesh dhe shala 

të kuajve   

25   Veshje, mbathëje, mbeshtjellese per kokë   

35   Publikime; administrimi i punëve; administrimi afarist; punët e zyrës. Kozmetikë, 

parfume, ambalazha nga tekstili dhe letra, kanavace, pëlhura për amvisni,   mbulesa tekstili, 

facoleta, lëkurë dhe imitim i lëkurës, lëkurë dhe lëkurë shtazore, valigje dhe çanta për treg, 

çanta për blerje (shoping), ombrella dhe çadra të diellit, shkop për hecje, kamgjik, veshje 

për shtazë, veshje, mbathje, mbeshtjellese koke; Lule artificiale, kapse për shtrëngues 

(pojas), shenja dekoruese (brosha), stoli, orë, syza, syza dielli   

 

 

 

(111)  26796 

(151)  22/10/2020 

(181)  27/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/145 

(591)  Bardhë dhe zi 

(732)  CHEN HONG Room 305, #9 

(540)   
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Qiangwei, Nanpu Street Bridgehead, 

Lucheng District, Wenzhou City, Zhejiang, 

CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Enë depozita per mbledhjen/mbajtjen e ujit; Takëm, përveç thikave, pirunëve dhe 

lugëve; Tiganë, Kazanë; Enë shkrirje te ngjitësve; Thikë-mbajtese për tryezë; Enët; 

Tenxhere për gatim; Zgara skuqje [enë gatimi]; zgara për grill [enë gatimi]; Grirëse 

kuzhine, jo elektrike; Mullinj për qëllime shtëpiake, qe vihen ne pune me dorë; Tava për 

pjekje te byrekut; autoklava (Tava me avull), jo elektrike, për gatim; Tenxhere me presion, 

jo elektrike; Rrahëse ushqimore, jo elektrike; Ibrike, jo elektrike; Friteza të thella, jo 

elektrikë; Vegla kuzhine për gatim; Tenxhere per nxemje, jo elektrike; Damixhane, ballona 

qelqi [kontejnerë ushqimesh]; Ene prej porcelani; Enë për pije; Bluarse kafeje, qe vihen ne 

pune me dorë; Servise kafeje (takëm); Xhesve Kafe, jo elektrike; Raftet e tharjes për 

lavanderi; furça dhembesh; Raftet, kuti mbajtje te kinkalerive e erëzave; Shishe vakumi   

35   Prezantimi i mallrave nëpërmjet medias se komunikimit, për qëllime të shitjes me 

pakicë; Administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

Marketingu; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Sigurimi i një tregu në internet për blerësit 

dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Reklamim e publicitet; Reklamim i mallrave ne 

vitrina te dyqanit; Shërbime të ndërmjetësimit tregtar; Shërbime të prokurimit për të tjerët 

[blerja e mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera]; Shërbimet e agjencisë import-

eksport   

 

 

 

(111)  26803 

(151)  23/10/2020 

(181)  27/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/146 

(732)  DENTAURUM GmbH & Co.KG  

Turnstraße 31, 75228 Ispringen Federal  

, DE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  DENTAURUM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte kimike per qellime dentare, poascerisht materialet per mbushje te 

dhembeve, materialet per marrjen e gjurmeve te dhembeve, dyllerat dhe materialet 

shkelqyese; produktet kimike per perdorim stomatologjik, posacerisht materialet ngjitese, 

lyeresit, llaqet, fiksuesit, rezinat, plasteret, preparatet per kalitje dhe lidhje; metalet baze 

dhe aliazhet per qellime stomatologjike; metalet e mprehta per stomatologji; metalet e 

cmueshme dhe aliazhet e metaleve te cmueshme per qellime stomatologjike; artikujt 

modelues per perdorim dentar   
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9   Aparatet kimike, elektrike, sinjalizuese, matëse dhe kontrolluese për teknikën e 

dhëmbëve   

10   Aparatet dhe instrumentet për dentistët, dhëmbët artificialë 

 

   

 

 

 

(111)  27018 

(151)  16/11/2020 

(181)  28/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/148 

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

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Organize Sanayi 

Bölgesi 11. Cadde Eskisehir , TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota; çokolata; pjekurina; krekera (biskota te thara); uafëll; kuleç ëmbëlsirë; 

pite; deserte, përkatësisht, ëmbëlsira bukëpjekësish; buk, drithëra të presuara; miell 

tërshërë; drithëra për mëngjes; akullore; akull për ushqim   

 

 

 

(111)  26860 

(151)  02/11/2020 

(181)  29/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/150 

(591) E zezë,    E bardhë,  E Portokallte   E 

verdhe  

(732)  JAFFA Sh.p.k Rr. Xhafer Deva, 

Mitrovicë , KS 

(740)  Fatos Zeqiri  Rr. Fehmi Agani nr. 

79/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29    Mish, peshk, shpendët; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të 

thata dhe të gatuara; pelte, bllokime, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe 

produkte të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim   

32    Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; 
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shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  28045 

(151)  16/06/2021 

(181)  29/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/151 

(591)  E zezë, Ari 

(732)  HeBs Sh.p.k Rr. Xhafer Deva, 

Mitrovicë , KS 

(740)  Fatos Zeqiri  Rr. Fehmi Agani nr. 

79/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në 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 rrezitje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh; ngjitëse për t’u përdorur në industri; 

stuko dhe mbushës të tjerë paste; plehrash, pleh organik, plehra; përgatitjet biologjike për 

përdorim në industri dhe shkencë   

2   Bojra, tretës, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; 

ngjyrues, ngjyra; bojëra për shtypje, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të 

papërpunuara; metale në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim, 

shtypje dhe art   

3   Kozmetikë dhe produkte tualeti pa medikamente; pastë dhëmbësh pa mjekime; 

parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim 

lavanderi; përgatitje pastrimi, lustrimi, pastrimi dhe gërryese   

4   Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; pluhur thithëse, lagështuese dhe 

lidhëse të pluhurit; karburantet dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitila për ndriçim   

5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; allçi, materiale për 

veshjet; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për 

shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide   

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; 

kasafortat   

7   Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji; motorë dhe motorë, 
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përveç automjeteve tokësore; bashkues makinerish dhe përbërës transmetimi, përveç 

automjeteve tokësore; pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura me dorë; inkubatorë 

për vezë; makina shitëse automatike   

8   Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; takëm; armët anësore, përveç armëve të 

zjarrit; makina rroje   

9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të regjistrimit dhe 

ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme, 

pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, 

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, doreza për 

zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit   

10   Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare;gjymtyrët 

artificiale, sytë dhe dhëmbët;artikuj ortopedikë;materialet e qepjes;pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të adaptuara për aftësi të kufizuara;aparate masazhesh;aparate, pajisje dhe artikuj 

për foshnjat infermierore;aparate, pajisje dhe artikuj të veprimtarisë seksuale   

11   Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, 

ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Automjetet; aparate për lokalizim nga toka, ajri ose uji   

13   Armët e zjarrit; municion dhe predha; eksplozivëve; fishekzjarre   

14   Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

instrumente horologjike dhe kronometrike   

15   Instrumente muzikore; mbajtëse të muzikës dhe mbajtëse për instrumente muzikore; 

shkopat e përcjellësve   

16   Letër dhe karton; lëndë e shtypur; material për ruajtjen e librave; fotografitë; shkrimi 

dhe kushtet e zyrave, përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; materiale 

për vizatim dhe materiale për artistë; brusha për ngjyra; materiale mësimore dhe udhëzues; 

çarçafë, filma dhe çanta plastike për mbështjellës dhe paketim; lloji i printerëve, blloqet e 

shtypjes   

17   Gome të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë 

dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastike dhe rrëshirë në formë të ekstruduar 

për t’u përdorur në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël, 

tuba dhe çorape, prej jo metali   

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe shtrojat e kafshëve; bagazhe dhe çanta 

transportuese; cadra dhe çadra oborri; shkopinj në këmbë; kamxhik, parzmore dhe takëme; 

jakë, lisa dhe veshje për kafshët   

19   Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim; asfalt, katran, dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, prej jo metali; monumente, 

prej jo metali   

21   Vegla shtëpiake ose kuzhina dhe kontejnerë; enë gatimi dhe sendesh, përveç pirunëve, 

thikave dhe lugëve; krehje dhe sfungjerë; furça, përveç furçave; materiale për krijimin e 

furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i pa punuar ose gjysëm i punuar, përveç qelqit 
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të ndërtimit; enë prej qelqi, porcelani dhe enë prej balte   

22   Litarë dhe tela; rrjeta; çadrat dhe pëlhurat prej gomari; tenda e materialeve tekstile ose 

sintetike; vela; thasë për transport dhe ruajtje të materialeve në masë; materiale mbushëse, 

mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; materiale të 

papërpunuara tekstili me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre   

23   Fijet dhe fijet për përdorim tekstili   

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

25   Veshje, Këpcë, Veshje për kokë   

26   Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave; butona, grepa dhe 

sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokë të rremë   

27   Tepih, qilima, dyshekë dhe shtrojë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar 

dyshemetë ekzistuese; varëse muresh, jo prej tekstili   

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

pemët e Krishtlindjeve   

29   Mish, peshk, shpendët; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të thata 

dhe të gatuara; pelte, bllokime, komposto; 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; çokollate; akullore, sheqer, 

mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, barishte të ruajtura; uthull, salca dhe 

kremra të tjerë; akull (ujë i ngrirë)   

31   Prodhime 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; malt   

32   Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije   

33   Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije   

34   Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare; cigare elektronike dhe avullues oral për 

duhanpirësit; artikujt e duhanpirësve; ndezësit   

35   Marketingun; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës   

36    Sigurimin; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme   

37   Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit   

38   Telekomunikacionin   

39   Transportin; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; rregullimin e udhëtimit   

40   Trajtimi i materialeve   

41   Edukimin; ofrimi i trajnimit; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore industriale; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe 

softuerëve kompjuterikë   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët; bujqësi, kopshtari dhe shërbime pyjore   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

individëve; shërbime personale dhe sociale të bëra nga të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve   
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(111)  26743 

(151)  14/10/2020 

(181)  29/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/155 

(591)  E gjelbër, e bardhë, ngjyrë kafe. 

(732)  AUGUST STORCK KG Waldstrasse 

27, 13403 Berlin, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira; çokollatë; produkte çokollate; pasta; akullore; përgatitje për bërjen e 

produkteve të përmendura; të përfshira në klasën 30   

 

 

 

(111)  26644 

(151)  06/10/2020 

(181)  30/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/156 

(732)  AstraZeneca AB  SE-151 85  

Södertälje, SE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Substanca dhe preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  26643 

(151)  06/10/2020 

(181)  30/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/157 

(732)  AstraZeneca AB  SE-151 85  

Södertälje, SE 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  LYNPARZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Substanca dhe preparate farmaceutike    
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(111)  26826 

(151)  26/10/2020 

(181)  30/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/158 

(732)  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   Aromatizues për frymëmarrje për kafshë; Përgatitjet pastruese për kafshë; 

Deodorantë për kafshë; Përgatitjet dhe produktet për kujdesin e qimeve; Aromatizues për 

kundërmim për kafshë ; Produkte për kujdesin e lëkurës për kafshë; Kozmetikë për kafshë; 

Përgatitjet për kujdesin për kafshë; Shampo për kafshë [përgatitje për kujdesin pa- 

medikamente]; Spërkatës të kondicionuar për kafshë; Shampo për kafshë shtëpiake 

[përgatitje për kujdesin pa-medikamente]; Përgatitjet e kujdesit dentar për kafshë; 

Përgatitjet pastruse për kafazet e kafshëve; Pastrues për tabakun me materiale absorbuese 

formë kokrrizore për jashtqitje te maceve   

5   Ushqime i stimuluese për kafshë; Barna për qëllime veterinare; Shampon për insekticide  

të kafshëshëve; Barna për largimin e insekteve për përdorim te kafshët; Shtesa dietike për 

kafshë; Përgatitjet për shkatërrimin e kafshëve helmuese; Shtesa dietike për qenie njerëzore 

dhe kafshë; Pastuesit e kafshëve [insekticideve]; Qafore për largimin e pleshtave prej 

kafshëve; Vitamina  për kafshë; Pastuesit e qenëve [insekticideve]; Deodorizuesit për 

tabaka të mbeturinve; Zhavorr për ndihmë të tretëjes së ushqimit për zogjë; Barna për 

largimin e insekteve për zogjë   

8   Paisje për higjen dhe bukurie me veprim dore për njerëz  dhe kafshë;Paisje për qethjen e 

kafshëve; clippers (vegela rroje) flokësh për kafshë [Instrument dore]; Mprehës elektrike 

për thonjë të kafshëve; clippers (vegel rroje)  për përdorim te kafshët [me operim - dore]; 

Clippers (vegela rroje) për qen  

18   Veshje për kafshët shtëpiake; Mbulesa dhe mbështjelljese për kafshë; Mbulesa për 

kafshë; Shalë, kamxhik dhe veshje për kafshë; Parzmore për kafshë; Qafore për kafshë; 

Litar sigurues për kontrollin e kafshëve; Transportues  për kafshë  [çanta]; Këpucë për qen; 

xhaketë për qen; Rrip mbajtës për qen; Qafore për qen; Veshje për qen; Lëkurë e paregjur 

përtypëse për qen; Brezë barku për qen; Qafore për mace; xhaketë për mace   

20   Shtëpi dhe shtretër për kafshë; Arka jo-metalike për transportin e kafshëve; 

Transportuesit e kafshëve në formën e kutive; Shporta për qen; Shtretër për qen; Kolibë për 

qen; Koliba; Koliba portative; Bombol me vrimë nxjerrëse për qeset e mbeturinave të 

qenve,e fiksuar, jo metalike; Kapak per mace/qen jo metalik ose masoneri; Shporta për 

mace; Shtretër për mace; Shtylla për kruarje për mace; Kapak për mace prej matrialeve jo-

metalike; Shtëpiz e zogjëve; Shtretër për zogj; Bucelë(jo-metalike-) për identifikimin e 

zogjve   

21   Furçë leshi për kafshë; Kreher për kafshë; Lopatëza për hedhjen e jashtëqitjeve të 

kafshëve; Kurthë kafshësh; Doreza për trajtimin e kafshëve; Korit për pije; Aktivizues nga 
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kafsha për ushqim të kafshëve; Aktivizues- nga kafsha për ushqim të kafshëve shtepiake; 

Ujësjellës uji me aktivizim nga kafshët; Furça dhëmbësh për kafshë; Lopatëza për ushqimit 

të qenve; Enë me materiale absorbuese formë kokrrizore për jashtqitje të maceve; Tabak e 

plastike për përdorim si tabak me materiale absorbuese formë kokrrizore për jashtqitje te 

maceve; Filtra për përdorim në tabak për materiale absorbuese formë  kokrrizore për 

jashtqitje të maceve; Tabaka me materiale absorbuese formë kokrrizore per jashtqitje të 

zogjëve; Kontejnerë për ushqim zogjsh; Mbajtese për në kafaze të zogjëve; Enë me 

mbushje ushqimre për zogjë; Enë me mbushje ushqimore në natyrën e kontejnerëve; 

Stacionet e karremave, bosh, për ushqimin e rodenticidëve te brejtësve   

28   Lodra për kafshë; Lodra për qen; Kockat imituese në form lodre për qen; Lodra për 

mace; Lodra për kafshë shtepiake me permbajtje te aromave tërheqëse për macet; Lodra për 

zogj   

31   Ushqimet përtypse për kafshë; Produkte ushqimor dhe foragjere për kafshë; Produkte 

ushqimor për kafshë; Produkte ushqimor për kafshë me  përmbajtje të ekstrakteve botanike; 

Pije për kafshë shtëpiake; Përgatitjet e drithërave si ushqim për kafshë; Ashkla druri për 

përdorim si shtorj të kafshëve; Forcues i foragjereve të kafshëve; Treats( trajta)  ushqimore 

për kafshë; Letër për përdorim si shtroj te kafshët; Preparate për ushqimin e kafshëve; 

Biskota për kafshë; Shtratresa dhe materiale absorbuese në formë kokrrizore për jashtqitje 

të  kafshëve; Materiale absorbuese formë kokrrizore për jashtqitje të   kafshëve; Materiale 

absorbuese formë kokrrizore për jashtqitje të maceve; Produkte ushqimore për macet; Pije 

për mace; Biskota për mace; Materiale absorbuese formë kokrrizore për jashtqitje të 

maceve dhe materiale absorbuese formë kokrrizore për jashtqitje të kafshëve të vogla; 

Pregaditjet ushqimore për macet; Biskota për qen; Produkte ushqimore për qen; Pije për 

qenët; Kocka përtypëse të tretshme për qen; Treats( trajta) ushqimore për qen[ushqimore]; 

Ushqime të konservuara për qen; Ushqime për  zogj; Materiale absorbuese formë 

kokrrizore për jashtqitje të zogjëve; Treats( trajta) ushqimore për zogj   

 

 

 

(111)  27491 

(151)  06/04/2021 

(181)  31/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/159 

(591)  E gjelbër, e verdhë 

(732)  Exhevit Demiri Rr. "Hamdi Kurteshi", 

nr.57, Gjilan, Republika e Kosoves, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, pemët dhe 
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perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, 

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim.  

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli.   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  27493 

(151)  06/04/2021 

(181)  31/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/160 

(591)  E gjerbër, e verdhë 

(732)  Exhevit Demiri Rr. "Hamdi Kurteshi", 

nr. 57, Gjilan, Republika e Kosoves, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për 

ushqim.   

30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; 

mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat 

(mëlmesat); erëzat; akulli.   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

frutash dhe lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve 

freskuese.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.   

 

 

 

(111)  27437 

(151)  30/03/2021 

(181)  31/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/163 

(591)  E bardhë, hiri dhe e gjelbër 

(732)  N.T.SH. “Italmed”  Lagjia 

Kalabria:Rr.Rexhep Krasniqi P.n., KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

(540)   
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P+12, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   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   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje 

   

 

 

(111)  27435 

(151)  30/03/2021 

(181)  31/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/164 

(526)  ITALMED 

(591)  E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e 

Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri dhe 

Portokalli 

(732)  N.T.SH. “Italmed”  Lagjia 

Kalabria:Rr.Rexhep Krasniqi P.n., KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(540)  ITALMED 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   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   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje   

 

 

 

(111)  27304 

(151)  15/03/2021 

(181)  31/01/2030 

(210)  KS/M/ 2020/166 

(300)  88555166  31/07/2019  US 

(732)  Snap Inc. (a Delaware corporation) 

(540)   
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2772 Donald Douglas Loop North 

Santa Monica, California 90405, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 9    “Pjesë periferike; kamera; Harduer kompjuterik, pjesë periferike dhe softuer për 

qasjen nga distanca, kapjen, transmetimin dhe shfaqejn e fotografive, të dhënave video dhe 

audio; Softuer për rregullimin, konfirgurimin, dhe kontrollimin e harduerëve kompjuterikë 

që mund të vishen dhe pjesëve perfierike; Softuer kompjuterik për marrjen, kapjen, 

menaxhimin, procesimin, operimin, shikimin, ruajtjen, redaktimin, aranzhimin, 

kombinimin, shpërndarjen, manipulimin, modifikimin, komentimin në, trasmetimin dhe 

shfaqjen sferike dhe panomarike fotografike dhe me video përmbajtje; platforma të 

zgjidhjes të integruara me porosi, kryesiht pajisje softueri dhe aplikacione për të lehtësuar 

dhe mbështetur shëbrimet e lokacionit, vërtetimin e identitetit, e-tregtinë, dhe shpërndarjen 

e fotove, videove, imazheve, dhe teksteve; Softuer për shikimin, redaktimin, shtimin, dhe 

modifikimin dixhital të fotove, videove, dhe imazheve; Softuer kompjuterik dhe 

applikacion softueri për përdorimin në ngarkimin, shkarkimin, kapjen, redaktimin, ruajtjen, 

qasjen, postimin, shfaqjen, etiketimin, shpërndarjen, transmetimin, lidhjen, shpërndarjen, 

transmetimin apo përndryshe ofrimin e fotove, videove, imazheve, teksteve, mediave 

elektronike, fotografike dhe me përmbajtje video, të dhëna dixhitale, apo informata përmes 

internetit, rrjeteve të komunikimit, telefonave mobil dhe pajisje mobile; Softuer 

kompjuterik i cili lejon përdoruesit të ndërtojnë dhe të menaxhojnë informatat e rrjeteve 

sociale përfshirë librin e adresave, listën e shokëve, profilet, preferencat dhe të dhënat 

personale; Dosje multimediale të shkarkueshmë me përmbajtje dixhitale të fotove, audio, 

video dhe të dhënave te tjera dixhitale; Aplikacion për shkarkimin e softuerit kompjuterik I 

cili I lejon përdoruesit të krijojnë avatar, ikona grafike, simbole, pikturimin grafik të 

njerëzve, vende dhe gjëra, dizajne imagjinar, komike dhe fraza që mund të postohen, 

shpërndahen dhe transmetohen përmes mesazheve multi0mediale (MMS), tekst mesazheve, 

emailave, dhomave online të diksutimit, internetit, dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; 

softuer kompjuterik I shkarkueshëm për përdorim në pajisjet mobile dhe kompjyterët 

personal, kryesisht, softuer për shtimi/zmadhimin e realitetit për integrim në të dhënat 

elektronike me ambientet reale për qëllim të shikimin, kapjes, regjistrimit dhe redaktimin të 

imazheve të zmadhuara dhe videove të zmadhuara; Aplikacion i softuerit kompjuterik për 

krijimin e animacionit dixhital, video-lojërave, programeve televizive dhe filmave me 

përdorim të avatarëve të krijuar, ikonave grafike, simboleve, pikturimeve grafike të 

njerëzve, vendeve dhe gjërave, dizajneve imagjinare, vizatimeve komike, dhe frazave; 

Pjesë të softuerit të zhvillimit (SDK); Softuer kompjuterik për zhvillimin e pajisieve për 

rrjetet sociale, ndërtimin e aplikacioneve të rrjeteve sociale dhe për lejimin e rikthimit të të 
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dhënave, ngarkimin, qasjen dhe menaxhimin; Softuer kompjuterik për kontrollimin dhe 

menaxhimin e qasjes në aplikacionet e serverëve; Softuer kompjuterik, kryesisht, pajijet e 

zhvillimi për menaxhimin dhe shpërndarjen e fotografive dixhitale, videove, teksteve, 

muzikës, avatarëve, dhe pëmrbajtjeve dixhitale; Pajisjet për zhvillimin e softuerit 

kompjuterik; Softuer për zhvillimin e ëeb-faqeve; Softuer për video dhe lojërat elektronike; 

Apliakcion i softuerit kompjuterik për procesimin e pagesave elektronike dhe fondeve 

transferuese tek dhe nga të tjerët; Softuer kompjuterik, kryesisht, një platform financiare 

elektronike që përshtat të dy transaksionet e pagesës dhe pranimin e pagesës  në mjedise të 

integrauara në telefona mobilë, pajisje mobile, dhe ëeb-faqe; Softuer kompjuterik për 

gjenerimin e kodeve të gjeneruara kompjuterike dhe kodet e përgjigjes së shpejtë; Softuer 

kompjuterik për vertetimin dhe kontrollimin e qasjes në dhe komunikimin me kompjuterët 

dhe rrjetet kompjuterike”   

35   “Reklamim, marketing, dhe shërbime promovuese; Promovimin e 

mallërave/shërbimeve për të tjerët përmes internetit dhe rrjetit të komunikimit; Hulumtim 

tregu dhe shërbume informative; Reklamim dhe shërbimet e shpërndarjes së informatave, 

kryesisht, ofrimin e hapsirave të klasifikuara për reklamim përmes intrenetit; Shërbimet 

online për lidhjen përdoruesve të rrjeteve sociale me biznese; Lehtësimin e shkëmbimit të 

shitjeve të shërbimeve dhe produkteve ë palës së tretë përmes internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Shitoret online të shitjeve me pakicë që ofrojnë një llojllojshëmri të gjerë të 

mallërave/shërbimeve; Shitoret online të shitjeve me pakicë që ofrojnë harduer 

kompjuterik, pjesë periferike, dhe media dixhitale, kryesisht, muzikë të para-regjistruar, 

video, fotografi, imazhe, dhe përmbajtje audiovizuale; Ofrimin në internet të ëeb-faqeve 

portale të cilat ofrojnë lidhje me ëeb-faqet e shitjeve me pakicë për të tjerët; Shërbimet e 

makinave shitëse; Dhënien me qira të makinave të shitjes; Menaxhimin dhe gjurmimin e të 

gjitha llojeve kartelave të pagesave, dhe formave të tjera të transakcioneve të pagesave për 

qëllime biznesi; Procesimin elektronik të porosive për të tjerët”   

36   “Transferimin elektronik të parave për të tjerët; Ofrimin e procesimit elektronik të 

pagesave më kartel debit; Ofrimin e procesimit elektronik të pagesave të kartelave mobile 

debit”   

38   “Shërbimet e telekomunikimit, kryesisht, transmetimin elektronik të fotove, videove 

muzikës, audiove, grafikave, animacioneve, imazheve, punimeve të artit, përmbajtjeve 

multimediale, mesazheve, të dhënave dhe informataave nga lëmia e zbavitjeve; Ofrimin e 

qasjes në kompjuter, databaza elektronike dhe online; Shërbimet transmetuese përmes 

internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit, kryesisht, ngarkimin, postimin, shfaqjen, 

etiketimin, dhe fotot e transmetuara elektronikisht, videove, grafikave, animacioneve, 

përmbajtjeve multimediale, informatave, mesazheve, imazheve dhe të dhënave; Lëshimin, 

transmetimin, hedhjen në internet (ëebcasting) dhe transmetimin e zërit, videove, grafikave, 

fotove, dhe përmbajtjeve audio-vizuale përmes internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimit; Ofrimin e dhomave të diskutimeve online, forumeve dhe tabelave të 

buletineve eltkronike për transmetimin e mesazheve përmes përdoruesve në lidhje me 

përmbajtjen e përcaktuar nga përdoruesi; Ofrimin e dhomave të diskutimeve online, 

forumeve dhe tabelave të buletineve elektronike për transmetimin e mesazheve në fushën e 

interesave të përgjithshme; Ofrimin oline të lidhjeve të komunikimit të cilat transferojnë 

përdoruesist e ëeb-faqeve në ëeb-faqe të tjera lokale dhe globale”   

41    “Shërbimet e publikimi, kryesisht, publikimin e publikimeve elektronike për të tjerët; 

Krijimi, zhvillimi, produksioni dhe shpërndarja e përmbajtjes argëtuese, gjegjësisht 
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përmbajtjes multimediale, fotografive, animacioneve, videove, veprave të artit, tekstit, 

grafikës, imazheve, dhe lajmeve; Shërbimet e publikimit elektronik, kryesisht, publikimin 

online të punëve për të tjerët me përmbajtje të krijimeve të përodruesit si fotografi, imazhe, 

video, tekste dhe grafika; Ofrimin e informatave dhe databazave online përmes internetit 

dhe fushave të zbavitjeve dhe muzikës; Ofrimin online të përmbajtjeve të zbavitjeve 

multimediale jo-të shkarkueshme në formë të avatareve, ikonave grafike, simboleve, 

dizajneve imagjinare, vizatimeve komike, frazave dhe pikturimeve grafike të njerëzve, 

vendeve dhe gjërave; Ofrimin online të muzikës jo-të shkarkueshme; Ofrimin e ëeb-faqeve 

me përmbajtje të zhurmave muzikale të regjistruara jo-të shkarueshme, performancave 

muzikale, muzika video, fotografive, buletineve informative, libra, revista, lojëra 

elektronike, video dhe përmbajtje të tjera multimediale jo-të shkarkueshme; Programe pë 

ndarje të konkursit dhe nxitjes të dizajnuara për të njohur, shpërblyer dhe inkurajuar 

individëd dhe grupet të cilët angazhohen në vet-përmirësimin, vet-përmbushjen, shërbime 

bamirësie, filantropike, vullentare, publike dhe shërbime komunikimi dhe aktivitete 

humanitare dhe shpërndarjen e produkteve të punës kreative;  Aranzhimin e garave; Film 

dhe video produksion; Shërbimet e zbavitjes multimediale në lëminë e regjistrimit, 

prodhimit, pos-produkcionit dhe shërbimet e distribuimit në lidhje me televizionin, filmat 

dhe zbavitjet multimediale; Prodhimin dhe aranzhimin e koncerteve live, ngjarjeve të 

zbavitjes sociale, performancave livë ne klube nate dhe performanca të tjera live; Ofrimin e 

informatave me bazë-ëeb faqesh nga natyra e të dhënave të biletave për zbavitje, edukim, 

sport dhe evente kulturore; Ofrimin e informatave online në lidhje me programet televizive, 

zbavitje, sporti dhe aktivitete kulturore”   

42   “Drejtimi/krijimi i përmbajtjes dixhitale dhe sigurimi i lehtësive në internet për 

menaxhimin dhe ndarjen e fotografive, videove, tekstit, muzikës dhe përmbajtjes dixhitale 

në internet; Sigurimi i imazheve fotografike, video, muzikë, audio, tekst, grafikë dhe 

informacione të tjera nga indekset dhe bazat e të dhënave të kërkueshme, me anë të 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbime kompjuterike, përkatësisht, krijimin dhe 

hartimin e faqeve në internet që përmbajnë komunitete virtuale për përdoruesit e regjistruar 

për të marrë pjesë në diskutime dhe të përfshihen në rrjete sociale, biznesi dhe komuniteti; 

Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar 

ngarkimin, shkarkimin, transmetimin, redaktimin, modifikimin, postimin, shfaqjen, lidhjen, 

ndarjen, transmetimin ose sigurimin e fotografive, videove, muzikës dhe mediave 

elektronike ose informacione në internet dhe komunikim rrjete; Shërbime të ofruesit të 

shërbimeve të aplikacionit (ASP), përkatësisht, hostimin e programeve kompjuterike të të 

tjerëve; Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve të softuerëve që nuk mund të 

shkarkohen për ndarjen e fotografive dhe video, që ofrojnë softuer si një shërbim (SAAS) 

për përpunimin e pagesave elektronike; Sigurimi i kodeve të gjeneruara nga kompjuteri për 

të identifikuar produktet dhe për të përpunuar pagesa elektronike; Sigurimi i verifikimit 

elektronik të porosive on-line të përmbajtjes dixhitale dhe gjenerimit të kodeve elektronike 

të lejeve, të cilat më pas lejojnë përdoruesit të hyjnë në përmbajtje dixhitale; Sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softverit të vërtetimit jo të shkarkueshëm on-line për 

kontrollimin e aksesit dhe komunikimeve me kompjuterë dhe rrjete kompjuterike”   

45   “Prezantimi dhe rrjetëzimi social global i bazuar në rrjet kompjuterik; Sigurimi i 

informacionit dhe shërbimeve të rrjeteve sociale dhe prezantimeve sociale përmes bazave të 

të dhënave kompjuterike të arritshme përmes një rrjeti kompjuterik global; Shërbimet e 

sigurisë përkatësisht sigurimi i informacionit dhe këshillave në fushën e komunikimit të 
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sigurt elektronik; Liçensimi i pronësisë intelektuale, përkatësisht, përdoruesit e ikonave 

avatar, ikona grafike, simbole, modele imagjinare, komike, fraza dhe përshkrime grafike të 

njerëzve, vendeve dhe gjërave; Shërbimet e verifikimit të identifikimit, përkatësisht, 

sigurimi i vërtetimit të informacionit personal të identifikimit”   

 

 

 

(111)  27294 

(151)  10/03/2021 
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(511) 9   “Emblema digjitale, gjegjësisht, grafika ose imazhe që mund të shkarkohen; 

emblemat digjitale të koduara me të dhëna, gjegjësisht, grafika që mund të shkarkohen ose 

imazhet e koduara me të dhëna; softuer për gjenerimin e emblemave në natyrën e të 

dhënave të koduara për shtypje ose ekran elektronik; softuer për të lexuar emblema të 

shtypura ose digjitale në natyrën e të dhënave të koduara; softuer për importimin e të 

dhënave të koduara nga emblemat e shtypura ose digjitale; softuer për shfaqjen e 

emblemave dixhitale në natyrën e të dhënave të koduara; softuer kompjuterik për reklamim 

dhe grumbullim të të dhënave për marketing, matje, analitikë dhe ndjekje; kartat 

elektronike dhe magnetike të parave për përdorim në lidhje me pagesa për mallra dhe 

shërbime; kartat e debitit elektronike dhe magnetike për përdorim në lidhje me pagesën për 

mallra dhe shërbime; softuer që u mundëson përdoruesve të dizajnojnë ndërfaqe; 

aplikacione softuerike që mund të shkarkohen për telefona celularë, media plejer që mund 

të barten dhe kompjuterë dore,si softuer për krijimin, redaktimin, ndarjen dhe dërgimin e 

fotove digjitale, video, imazhe, fytyra emoji, avatar, emotikone, tekst dhe përmbajtje të 

realitetit të shtuar për të tjerët përmes rrjetit kompjuterik global; programe të lojërave 

kompjuterike, programe elektronike të lojërave, programe interaktive të video lojërave; 

softuer kompjuterik që mund të shkarkohet për ofrimin e aksesit në lojërat kompjuterike 

përmes faqeve të internetit në  rrjete sociale;  program kompjuterik që mund të shkarkohet 

për t'u përdorur në pajisjet si telefona mobil; softuer i shkarkueshëm për regjistrimin, 

ruajtjen, transmetimin, pranimin, shfaqjen dhe analizimin e të dhënave nga hardueri 

kompjuterik; softuer i shkarkueshëm për sugjerimin e mjeteve të softuerit për redaktimin e 

fotografive dhe videove; softuer i shkarkueshëm për ofrimin e aksesit në rishikimet e 

produktit dhe blerjen e informacionit në internet; programe kompjuterike për krijimin e 

grupeve, gjurmimin, dërgimin dhe pranimin e mesazheve, grafika, informacione dhe 
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njoftime për celular, dhe ofrimin e informacionit për përdoruesit; aplikacion softuerik nw  

kompjuter për telefona celularë dhe kompjuterë dore si softuer për krijimin e grupeve, 

ndjekjen, dërgimin dhe marrjen e mesazheve, grafika, informacione dhe njoftime për 

celular, dhe sigurimin e informacionit për përdoruesit”   

35   “Shërbime biznesi dhe reklamimi, përkatësisht, ndjekja dhe raportimi i performancës 

dhe të dhënave të reklamimit; shërbime të informacionit të biznesit, përkatësisht ofrimin e 

informacionit për të optimizuar performancën e reklamimit; krijimi i mjeteve të 

marketingut, si krijimi i përmbajtjes së marketingut dhe reklamave që përfshin 

informacionin e tregut, demografinë, performancën e reklamimit dhe tendencat në fushën e 

shikimit sasior të audiencës; rregullimi dhe mbajtja e konferencave të biznesit; marketing, 

reklamim dhe shërbime promovuese duke përdorur një program kompjuterik të realitetit të 

shtuar për integrimin e të dhënave elektronike me mjedise të botës reale me qëllim të 

shikimit, kapjes, regjistrimit dhe redaktimit të imazheve të shtuara dhe videove të shtuara; 

shërbime bamirësie, si promovimi i ndërgjegjësimit të publikut për bamirësi, filantropi, 

vullnetarizëm, shërbime publike dhe komunitare dhe veprimtari humanitare”   

36   “Financimi i llogarive të parave të gatshme në internet nga kartelat e parave të gatshme 

me parapagim dhe kartelat  e debitit; administrimi i transaksioneve që përfshijnë fonde të 

tërhequra nga kartelat e parave të gatshme ose kartelat e debitit mbi një rrjet global të të 

dhënave; pastrimin dhe barazimin e transaksioneve financiare përmes rrjeteve të 

komunikimeve elektronike; shërbime bamirëse për mbledhjen e fondeve, shërbime 

bamirëse investimesh në fushën e ofrimit të donacioneve monetare dhe granteve për artin, 

arsimin dhe programet rinore.”   

38   “Shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, transmetimi elektronik i fotografive, 

videove, tekstit, muzikës, audio, grafika, animacione, imazhe, vepra arti, përmbajtje 

multimediale, mesazhe, të dhëna dhe informacion në fushën e argëtimit; Transmetimi i 

shërbimeve në internet dhe rrjetet e tjera të komunikimit, përkatësisht, ngarkimi, postimi, 

shfaqja, etiketimi dhe transmetimi elektronik i fotove, videove, grafikëve, animacioneve, 

përmbajtja multimediale, televizioni, informacioni, mesazhet, imazhet dhe të dhënat; 

transmetimi, transmetimi në  webfaqe në internet dhe transmetimi i audios, video, grafika, 

fotografi, avatar, shfaqje, vizatime të animuara dhe përmbajtje të mediave audio-vizuele 

përmes internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit; shërbime elektronike të shkëmbimit 

të të dhënave; shërbimet e komunikimit përmes internetit dhe mjeteve të rrjetit të 

komunikimeve private; shërbimet kompjuterike, përkatësisht, transmetimi nepermes 

rrjeteve private i teksteve, imazheve statike, video dhe zërit  i ndihmuar përmes një pajisje 

elektronike portative; shërbime të transmetimit të videos me kërkesë; ofrimi i informacionit 

dhe këshillave në lidhje me komunikimin e sigurt elektronik.”   

41   “Krijimi, zhvillimi, produksioni, post-produksioni dhe shpërndarja e përmbajtjes 

argëtuese, gjegjësisht përmbajtjes multimediale, fotografive, animacioneve, videove, 

shfaqjeve, animimeve, veprave të artit, tekstit, grafikës, imazheve, dhe lajmeve; produksion 

i filmave, animacioneve dhe videove; aranzhime dhe mbajtje të konferencave educative; 

shërbime edukimi, gjegjësisht ofrime online të punëve praktike, ligjeratave, kurseve dhe 

punëtorive në fushën e krijimit, editimit, ndarjes, dërgimit, monetizimit të fotove digjitale, 

videove, imazheve, fytyrave emoji, avatareve (mishërimit), emotikoneve, tesktit, 

përmbajtjes audio, përmbajtjes së realitetit të zmadhuar, dhe video lojrave tek të tjerët 

përmes rrjetit global kompjuterik; shërbime argëtimi në natyrën e serialeve të vazhdueshme 

televizive në fushën e komedisë, krimit, dokumentarëve, dramës, horrorit, mistereve, 
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lajmeve dhe romancës; shërbime argëtimi në natyrën e zhvillimit, krijimit, produksionit, 

shpërndarjes dhe post-produksionit të shfaqjeve televizive dhe përmbajtjes argëtuese 

multimediale; produksion dhe shpërndarje e shfaqejeve televizive; ofrime online të video 

klipeve dhe përmbajtjes tjetër dixhitale multimediale dhe të pa-shkarkueshme në natyren e 

epizodave televizive, programeve të shkurta, grafikës, dhe imazheve që përmbajnë material 

audio dhe video, vepra të artit, dhe/apo tekste nga apo ndërlidhur me serialet e 

vazhdueshme televizive; ofrime të shfaqjeve televizive të pa-shkarkueshme përmes 

shërimeve të transmetimit video-me-kërkesë; shërbime argëtimi, gjegjësisht ofrime online 

të lojrave kompjuterike dhe elektronike; ofrime online të informatave argëtuese përmes një 

rrjeti global kompjuterik në fushën e fotografive lëvizëse, programeve televizive, videove, 

videove muzikore dhe muzikës; ofrime të informatave përmes një rrjeti global kompjuterik 

në fushën e argëtimit; krijim, zhvillim, produksion dhe shpërndarje të përmbajtjes 

argëtuese, gjegjësisht përmbajtjes multimediale, animacioneve, videov, incizimeve, tekstit, 

fotografive, videove dhe serialeve të vazhdueshme që përmbajnë komedi, drame, argëtim 

muzikor, sport, shëndetësi dhe mirëqenie, dhe shfaqje online të lajmeve apo që 

shpërndahen nëpër pajisje eletronike mobile; ofrime të softuerit si një shërbim (SAAS) për 

procesimin e pagesave elektronike.”   

42   “Ofrime të përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve softuerike me bazë në rrjet dhe 

të pa-sharkueshëm për përdorim në krijimin, dizajnimin, përcjelljen, analizimin, vlerësimin 

dhe monitorimin e reklamimit, marketingut dhe përmbajtjes promocionale dhe materialeve; 

shërbimet të softuerit si shërbim (SaaS) që përfshijnë softuer për analizim të të dhënave dhe 

audiencës; ofrime të veglave online që u japing mundësi përdoruesve që të krijojnë 

emblema dixhitale, grafikë të shkarkueshme dhe imazhe; shërbime kompjuterike, 

gjegjësisht ofrime të një aplikacion mobil ndërveprues që përmban teknologji e cila 

mundëson përdoruesve që të menaxhojnë fotografitë e tyre online si dhe llogaritë e rrjeteve 

sociale; krijim i softuerit kompjuterik në fushën e aplikacioneve mobile; dizajnim dhe 

zhvillim i softuerit në fushën e aplikacioneve mobile, videove, dhe lojrave; shërbime të 

softuerit si shërbime (SaaS) që përmbajnë softuer në natyrën e pajisjeve për zhvillimin e 

softuerit (SDK); ofrime të shërbimeve të autentifikimit për përdoruesit duke përdorur 

teknologjinë e regjistrimit të vetëm për aplikacionet softuerike online.”   

45   “Ofrime të veglave ndërvepruese përmes rrjetit global kompjuterik për përdorim në 

fushën e rrjeteve sociale dhe paraqitjes sociale.”   
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(511) 18   Valixhe, çanta,  kuleta dhe bartje tjera; ombredha shiu dhe çadra te diellit; 

produkte kuajsh,kamxhik dhe pajisje mveshjeje  per kafshë; çanta për kohë të lirë; komplete 

te mbushura-plota [mallera lekure]; çanta te dorese; çanta krahu; çanta kozmetike, te 

zbrazura; akt çanta; çanta te lekures; kuleta gjepi; mbajtese te kartelave kreditimi; çanta te 

lekures dhe kuleta; komplete te plota-mbushura [mallera lekure]; këllef per çelsa; shenja 

per valixhe [galanteri lekure]; ripa per valixhe kuti per vizit kartela; shtojca lekure per 

mobile.   

20   Mobile dhe mobile shtepiake; dyshek;dyshek me paketime-shtresorë; nen dyshek; stol; 

katrorë per ulje; jastek anatomic per ulje; nenshtresa per karrika; krevata; krevat me ajër, te 

cilet nuk janë per qellime mjekësore; krevata bartese- levizese; krevata tapacir; 

konstrukcione per kravata; mbulesa, jorgana, jastek per krevat, perpos mbeshtjelleseve; 

mbulesa mbrojtese; mbulesë e plotë mbrojtese (e mbushur ne mes); jastuk si mobile; jastuk; 

jastuk për  mbeshtetje te qafes; jastek për qendrimin ne krahrorë ne gjum; amortizer  per 

dyer te cilet nuk janë nga metali; perkufizues dekorativ per dyer (te cilet nuik janë nga 

metali) ne formë te kafsheve; stopues izolues ne formë jasteku per dyer; roletne te 

brendeshme te dritareve [mobile]; perde termo (të mbrendshme); mobile lëkure; mobile 

shtëpie nga lëkura; paisje per vendosjen e perdeve; mjete per vendosjen e perdeve.   

21   Produkte per kujdesin e ndrresacva; pisje shtepiake per pastry; brusha dhe material per 

perpunimin e brushave; paisje pr kozmetike dhe toilet; kuti per perdorim ne amvisni ose per 

perdorim ne kuzhine; shporta buke per perdorim shtepiak; kuti per buk; mbeshtjelles I 

drrases per hekurosje; shtresa per hekurosje; nenshtroja pe tengjere; dorashka per furrë; 

nenshtresa te cilat nuk jane nga letra dhe tekstili; mbulesa tavoline nga bambusi.   

22   Material per vendosje dhe mbushje; fije te paperpunuar te tekstilit dhe zevendesues te 

tyre; litar; gajtan; rrjeta; çadra kampingu; cerada; vela; thes; materijale per mbeshtjellje 

(mveshje), perpos letres, kartuçit, gome ose plastike; shkallë nga litari; fije tekstili; lesh 

druri (pupla); lesh I paperpunuar dhe i perpunuar; qese per buk.   

23   Thurje dhe fije.   

24   Filter nga materijali I tekstilit; mallra tekstili dhe zavendesues te mallrave te 

tekstilit;tekstil dhe zavendesues tekstili;produkte tekstili per amvisni;batanije per 

krevate;mbulesa tavolinash;pelhura nga pambuku; thase nga tekstili; mbulesa per 

tavolina;peceta nga tekstili; shtresa nga tekstili per tavolina;perde nga materijali I tekstilit; 

paisje perkufizuese per perde; mbajtese perdesh nga tekstili; mbulesa per dyshek;rrjeta per 

mushkonja;fije per tapiceri;mbulesa;mbulesa per jorgan; pelhura nga mendafshi; mbulesa 
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krevati dhe batanije;shtroja per krervat;mbulesa shtreati sipas mases; mbules ditore per 

krevate; pelhura;pelhura te thurura; pelhure dylli per mbules per tavolina; pelhura e trashë, 

pelhura;fije leshi; jastekat e vegjel; mbules per jastek; mbulesa tekstili per mobile; thase 

tejkstili per mobile;mbulesa tekstili per makina per larjen e rrobave; tekstil kuzhine; lecka 

kuzhine; mbulesa per dyshek dhe jorgan (tekstil); mbules te mbushura me pupla; 

mbidyshek; mbules per dritare; thase bambusi per tavolina;    

25   Veshje; mbathje;mbulesa koke; veshje të jashme; kostume;  veshje; sako; bluza; 

tunika; kanotijere me mëngë të shkurtra dhe të gjata; xhinse; pantalona; kombinezon pune, 

rroba; funda; gjemper; bluza; gjempera te thurur me pulla; rroba pune; gjaketa per mashkuj 

dhe femra, pallto,  pantala, jelek;pallto batanije me menge te gjata; hrka, rroba; ndrresa te 

poshtme; kominoshe pune, rroba; shterngues beli dhe shoka; ndrresa trup njepjeseshe;  

korset; gjyksore; korset  [ndrresa te poshtme]; jelek; kanotiere,[rroba]; korset; neglizhuese; 

break; tanga te holla; shorc mashkujsh;  [ndrres te poshtme]; bokserica; lidhese per çorapa; 

lidhese; nenkemisha; rroba per fjetje;çorapa najloni per femra, triko; çorapa femrash; 

çorapa ten shkurtera; papuqe; kanatiere pa menge; kemisha nate; mbulesa per trup; 

nenfunda; rroba noti per meshkuj dhe femra; rroba per larje; bikini kostum per not; shtroja 

per mbathje; dorashka; qorapa pa themra;shamija;shall per qafë   

27   Mbulesa per dysheme; dhe mbulesa artificiale per toke; mbulesa muri dhe tavani; 

çilima; mbulsa per dyer; shtroja per banjo; shtroja per automobila; linoleum per mbulimin e 

dyshemeve; mbulesa per dysheme; tapeta.   

28   Lodra, lojëra, lodra dhe novitete; produkte dhe paisje sportive; lodra me kafshë.   

 

 

 

(111)  27393 

(151)  23/03/2021 

(181)  03/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/170 

(300)  30 2019 109 986.9  01/08/2019  DD 

(732)  Digital Building Solutions GmbH 

Dieselstraße 8 D-48324 Sendenhorst, DE 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  DBS WinDo 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë, harduer kompjuterësh, laptopë, çipa [qarqe të integruara], në veçanti 

çipa RFID, syze për realitet virtual, kabllo, priza, aparate matëse, programe kompjuterike 

[të regjistrura dhe të shkarkueshme]; softuer, të gjitha mallrat e lartpërmendura për 

prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese 

dhe për planifikimin, konsultimin dhe logjistikën e lidhur me to.   

35   Mbështetje marketingu dhe konsulence në lidhje me prodhimin, shpërndarjen, 

instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese dhe planifikimi, konsultimi 

dhe logjistika e lidhur me to.   

37   Instalimi dhe mirëmbajtja e kompjuterëve dhe harduerit kompjuterik, laptopë, çipa 

[qarqeve të integruara], në veçanti çipave RFID, syzeve për realitet virtual, kabllove, 

prizave, aparateve matëse, për prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe 
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mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese dhe për planifikimin, konsultimin dhe logjistikën e 

lidhur me to.   

38   Ofrimi i qasjes në platforma të internetit, portale dhe ueb-faqe të internetit në lidhje me 

prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese 

dhe planifikimi, konsultimi dhe logjistika e lidhur me to.   

41   Trajnim TI në lidhje me kompjuterë dhe harduer kompjuterik, laptopë, çipa [qarqe të 

integruara], në veçanti çipa RFID, syze për realitet virtual, kabllo, priza, aparate matëse, 

programe kompjuterike dhe softuer për prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe 

mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese dhe për planifikimin, konsultimin dhe logjistikën e 

lidhur me to.   

42   Zhvillimi, instalimi dhe mirëmbajtja e programeve dhe softuerit kompjuterik për 

prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese 

dhe për planifikim, konsultim dhe logjistikë të lidhur me to; softueri si shërbim [SaaS] për 

prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese 

dhe planifikimi, konsultimi dhe logjistika e lidhur me to;zhvillimin, instalimin dhe 

mirëmbajtjen e platformave të internetit, portaleve dhe ueb-faqeve të internetit në lidhje me 

prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese 

dhe planifikimin, konsultimin dhe logjistikën e lidhur me to; konsulencë teknike në lidhje 

me përpunimin e të dhënave në lidhje me prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin 

dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese dhe për planifikimin, konsultimin dhe logjistikën 

e lidhur me to; zhvillimin, përditësimin dhe mirëmbajtjen e bazave të të dhënave për 

prodhimin, shpërndarjen, instalimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese 

dhe për planifikimin, konsulencën dhe logjistikën e lidhur me to; përpilimin, shndërrimin, 

provizionimin dhe instalimin e të dhënave për prodhimin, shpërndarjen, instalimin, 

riparimin dhe mirëmbajtjen e produkteve ndërtuese dhe për planifikimin, konsulencën dhe 

logjistikën e lidhur me to.   

 

 

 

(111)  27391 

(151)  23/03/2021 

(181)  03/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/171 

(732)  Brunata A/S Vesterlundvej 14 

DK-2730 Herlev, DK 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  BRUNATA 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet  peshuese, matëse, sinjalizuese dhe kontrolluese 

(mbikëqyrëse); kontrolli (mbikëqyrja) dhe instrumentet matëse në veçanti për përdorim në 

ndërtim, ngrohje dhe industrine sanitare; aparatet shkencore dhe instrumentet e kontrollit, si 

dhe aparatet kimike dhe instrumentet e kontrollit, veçanërisht për përdorim në ndërtim, 

ngrohje dhe industrinë sanitare; ngrohës, ujë, energji, energji elektrike dhe matës të 

vëllimit; mates për ndarjen e kostos së nxehtësisë; tregues të nivelit të lëngshëm për 

njehsorët e ndarjes së kostos së nxehtësisë; termostat; komplete montimi për të gjitha llojet 

e njehsorëve, pjesëve dhe pajisjeve për të gjitha mallrat e lartpërmendura (nuk përfshihen 
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në klasat e tjera); softuer, përfshirë softuerin për hartimin e llogarive të ngrohjes dhe në 

formën e aplikacioneve.   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; instalimet e furnizimit me ujë, ngrohje dhe gaz; 

valvulat termostatike (pjesë të instalimeve të ngrohjes), dhomat e valvulave termostatike; 

pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura (nuk përfshihen në klasa të tjera).   

35   Funksionet e zyrave, kontabiliteti, hartimi i pasqyrave të llogarive, përfshirë llogaritë e 

ngrohjes;asistuar të tjerët në menaxhimin dhe hartimin e pasqyrave të llogarive, përfshirë 

llogaritë e ngrohjes; shërbime të administrimit të biznesit që lejojnë hartimin e llogarive të 

ngrohjes për pronat përmes Internetit; shërbim elektronik në formën e sigurimit të llogarive 

të konsumit dhe listave të shpërndarjes përmes Internetit; sigurimi i informacionit për 

llogaritë e njehsorëve; leximi i njehsorit, përfshirë leximin e njehsorit të largët; informacion 

në lidhje me leximin e njehsorit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu përmes 

aplikacioneve.   

37   Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e njehsorëve; informacion në lidhje me instalimin, 

riparimin dhe mirëmbajtjen e njehsorëve, përfshirë përmes aplikacioneve.   

42   Testimi i matësit: kalibrimi dhe rregullimi (matja); informacion në lidhje me testimin e 

njehsorit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura edhe përmes aplikacioneve.   

45   Informacione mbi legjislacionin në lidhje me llogaritë e ngrohjes.   

 

 

 

(111)  27390 

(151)  23/03/2021 

(181)  03/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/172 

(591)  E zeze, e kuqe, e kalter 

(732)  Brunata A/S Vesterlundvej 14 

DK-2730 Herlev, DK 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet  peshuese, matëse, sinjalizuese dhe kontrolluese 

(mbikëqyrëse); kontrolli (mbikëqyrja) dhe instrumentet matëse në veçanti për përdorim në 

ndërtim, ngrohje dhe industrine sanitare; aparatet shkencore dhe instrumentet e kontrollit, si 

dhe aparatet kimike dhe instrumentet e kontrollit, veçanërisht për përdorim në ndërtim, 

ngrohje dhe industrinë sanitare; ngrohës, ujë, energji, energji elektrike dhe matës të 

vëllimit;mates për ndarjen e kostos së nxehtësisë; tregues të nivelit të lëngshëm për 

njehsorët e ndarjes së kostos së nxehtësisë;termostat; komplete montimi për të gjitha llojet e 

njehsorëve, pjesëve dhe pajisjeve për të gjitha mallrat e lartpërmendura (nuk përfshihen në 

klasat e tjera); softuer, përfshirë softuerin për hartimin e llogarive të ngrohjes dhe në 

formën e aplikacioneve.   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; instalimet e furnizimit me ujë, ngrohje dhe 

gaz;valvulat termostatike (pjesë të instalimeve të ngrohjes), dhomat e valvulave 

termostatike; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura (nuk përfshihen në 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

610 

 

klasa të tjera).   

35   Funksionet e zyrave, kontabiliteti, hartimi i pasqyrave të llogarive, përfshirë llogaritë e 

ngrohjes; asistuar të tjerët në menaxhimin dhe hartimin e pasqyrave të llogarive, përfshirë 

llogaritë e ngrohjes; shërbime të administrimit të biznesit që lejojnë hartimin e llogarive të 

ngrohjes për pronat përmes Internetit; shërbim elektronik në formën e sigurimit të llogarive 

të konsumit dhe listave të shpërndarjes përmes Internetit; sigurimi i informacionit për 

llogaritë e njehsorëve; leximi i njehsorit, përfshirë leximin e njehsorit të largët; informacion 

në lidhje me leximin e njehsorit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu përmes 

aplikacioneve.   

37   Instalimi, riparimi dhe mirëmbajtja e njehsorëve;informacion në lidhje me instalimin, 

riparimin dhe mirëmbajtjen e njehsorëve, përfshirë përmes aplikacioneve.   

42   Testimi i matësit: kalibrimi dhe rregullimi (matja); informacion në lidhje me testimin e 

njehsorit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura edhe përmes aplikacioneve.   

45   Informacione mbi legjislacionin në lidhje me llogaritë e ngrohjes.   

 

 

 

(111)  27286 

(151)  10/03/2021 

(181)  03/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/173 

(732)  Supercell Oy Itämerenkatu 11, 00180 

Helsinki, FI 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Softuer kompjuterik dhe softuer për lojërat kompjuterike; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm dhe softuer për lojërat kompjuterike; media për ruajtjen e të dhënave; softuer 

lojërash për përdorim në pranuesit televiziv; filma të para-regjistruar, television, dhe filma 

të animuar; çanta, kuti dhe mbështjellës për ruajtjen dhe bartjen e telefonave, kompjuterëve, 

kufjeve dhe kamerave; mbështjellës për telefona mobil, kompjuterët portabël dhe tabletëve; 

kufje;publikime të shkarkueshme;magnet dekorativ; shkopinj memorie; rrypa dhe shirita 

për telefonë, kompjuterë, kufje dhe kamera; njësi të energjisë elektrike”.   

16   “Letër dhe karton;libra komik;gazeta, fotografi, revista, libra, botime periodike, 

buletine informative, fletore, dhe broshura;manual me instruksione për lojërat 

kompjuterike; letër shkrimi dhe zarfe; kalendare; shënjues; fletore dhe mbështjellës 

kalendari; letër paketimi, letër mbështjellëse dhe material paketimi; kuti kartoni; dekorime 

festash të bëra nga letra; lapsa, fshirëse; afishe, parulla letre; figura të bëra nga letra; çanta 

letre; shënjues I albumeve, shënjues; karta, kartolina postare, kartolina që mblidhen, karta 

tregtie; letra shenje”.   

25   “Rroba, veshmbathje, blulesa për kokë; fanellë me krahë të shkurtër, këmishë djerse, 

këmishë, bluzë, jelekë; xhinse, pantollona, pantolona të shkurtër; veshje të brendshme, 

veshje sportive; çorape; pallto, xhaketa, kostume; shalla; doreza, dorashka; kostum banje, 

pizhama, robdishambër, banjare; kasketë dhe kapela”.   

28   “Lojëra elektronik; njësi që mbahen në dorë për lojërat elektronike; lojëra me 
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shkathtësi aksioni; figura aksioni si lodra; lodra, lojëra dhe gjëra për të luajtur; tabelë 

lojërash; karta loje; set lojërash për figurat e aksionit; lojëra me karta dhe karta për të 

luajtur; kukulla të buta; pelush lodër; lodra të mbushura, lodra uji, lodra pambuku, lodra të 

bëra nga plastika; lodra fëmijësh me aktivitete të shumfishta; balona;çanta dhe mbështjellës 

për ruajtejn dhe bartjen e aparateve për lojëra”.   

41   “Shërbimet e lojërave elektronike; ofrimin on-line të lojërave kompjuterike; shërbimet 

e lohërave on-line; ofrimin on-line të lojërave kompjuterike, shërbimet e ndeshjeve me 

shume-lojtarë, dhe zbavitjet on-line nga natyra e turneve, kibernetike apo ligës së sporteve 

virtuale dhe lojërave shfaqje: ofrimin e informatave on-line në lidhje me lojërat 

kompjuterike; ofrimin e lojërave me anë të sistemeve me bazë kompjuterike; ofrimin e 

lojërave interaktive sociale ne mjediset virtuale; ofrimin e infromatave zbavitëse në lidhje 

me lojërat kompjuterike përmes rrjetit të informimit; Shërbime zbavitëse; aktivitetet 

sportive dhe kulturore; ofrimin on-line të publikimeve; prezentimin e filmave, filmave, 

animacioneve dhe programeve televizive; shërbimet e zbavitjes nga natyre e krijimit, 

zhvillimit, dhe prodhimin e filmave, filmave, animacioneve, dhe porgramave televizive; 

organizimin e eventeve dhe konferencave për qëllime zbavitëse; organizimin e garave; 

ofrimin e  faqeve me përmbajtje të informacioneve zbavitëse në lidhje me lojërat 

kompjuterike; ofrimin e lojërave kompjuterike dhe shërbimet e lojërave përmes portaleve të 

webfaqeve internet; organizimin dhe udhëheqjen e video dhe lojërave ndeshjeve 

kompjuterike dhe turnireve; organizimin e eventeve sportive elektronike.”   

 

 

 

(111)  27099 

(151)  02/12/2020 

(181)  03/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/174 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TEZZIMI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor.   

 

 

 

(111)  27188 

(151)  03/03/2021 

(181)  04/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/175 

(591)  E gjelbert dhe e gjelbert e mbyllte 

(300)  30 2019 110 567.2  14/08/2019  DD 

(732)  elexon GmbH Talbotstr. 25 

52068 Aachen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)   
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Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   “Energji elektrike"   

9   “Aparate dhe instrumente për përçuarje, kalim, konvertim, ruajtje, rregullim dhe 

kontrollimin e elektricitetit; stacionet mbushëse dhe mbushësit për automjetet elektrike; 

mbushës për bateri për automjete elektrike; Pajisjet elektronike të kontrollit për 

menaxhimin e energjisë; aparate për procesimin e të dhënave dhe kompjuter për lidhjen e 

automjeteve elektrike në sistemin energjetik të shtëpisë, parkingjeve shum-katëshe, pikave 

të karburantit, dritave të rrugës apo metrit të parkingut; Softuer dhe aplikacion për 

menaxhimin e energjisë dhe karikimin e mjeteve infrastrukturore për automjetete elektrike”   

12     “Automjete elektrike”   

35   “Këshilla menaxhimi dhe këshilla organizimi biznesi për kompanitë nga fusha e 

elektromobilitetit dhe stacioneve mbushëse; menaxhim organizativ i një flote automjetesh 

mbi bazë të përbashkët; Përgaditjen e llogarive dhe prokurimin e kontratave me furnizuesit 

e energjisë elektrike”      

37    “Rimbushjen e baterive; mbushjen e automjeteve elektrike; mirëmbajtjen dhe 

riparimin e automjeteve elektrike dhe shërbimet këshilluese në lidhje me to; Instalimin, 

mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve dhe instalimin për përçuarje, kalim, konvertim, 

ruajtje, rregullim dhe kontrollimin e elektricitetit; Shërbimet e ofruara nga stacionet e 

mbushjes, kryesisht, mbushjen e baterive, larjen, pastrimin, mirëmbarjtjen dhe riparimin e 

autmojeteve elektrike”   

38   “Ofrimin e një platforme interneti në lidhje me automjetet elektrike dhe tarifimin e 

zgjedhjes infrastrukturore për automjetet elektrike si dhe operimin e stacioneve të mbushjes 

për automjetet elektrike”   

39   “Furnizimin me energji për automjetet elektrike; Dhënien me qira të automjeteve 

elektrike, akumulatorë dhe bateri; Pajsijen e konsumatorëve duke i ofruar energji elektrike, 

në vecanti për mbushjen e motorëve të automjeteve që operojnë elektrikisht”   

42   “Dizajnimin, zhvillimin dhe mbështetjen e softuerit dhe aplikacioneve nga lëmia e 

menaxhimit të energjisë dhe karikimin e mjeteve infrastrukturore për automjetet elektrike; 

Këshilla teknike dhe informata në lidhje me automjetete elektrike dhe karikimin e mjeteve 

infrastrukturore për automjetet elektrike; Këshillimin teknik dhe projektimin e projekt 

planeve në lidhje me zhvillimin e faqeve, planifikimin, konstruktimin dhe ngritjen e 

stacioneve mbushëse si dhe infrastrukurat në lidhje me to; Shërbimet matëse për energji 

elektrike; shërbimet dhe hulumtimet shkencore dhe teknologjike në lëminë e menaxhimit të 

energjisë dhe karikimin e mjeteve infrastrukturore për automjetet elektrike”   
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(111)  27190 

(151)  03/03/2021 

(181)  04/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/176 

(732)  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   “Softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për gjurmimin, shikimin dhe shfaqjen e 

përvojave të realitetit të shtuar; softuer për shtuarjen e realitetit për nivelizimin dhe gjetjen 

e masave, formave, distancave dhe dimensioneve të objekteve”   

 

 

 

(111)  27100 

(151)  02/12/2020 

(181)  04/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/177 

(591)     E kuqe, e zezë , e bardhë 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A. 1800 

Vevey, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, krem, gjalpë, djathë dhe preparate të tjera ushqimore që kanë per bazë 

qumështin; zevendesuesit e qumeshtit; pije- me bazë qumështi; desert me bazë qumështi 

dhe desert me bazë kremi; jogurt; qumësht soje (zëvendësuesi i qumështit); fasule soje, të 

konservuara, për ushqim; vajra dhe yndyrna ushqimore; kremrat jo-prej bylmeti.   

30   Kafe, ekstrakte kafeje, preparate me bazë kafeje dhe pije; kafe e ftohte; zëvendësuesit e 

kafesë, ekstraktet e zëvendësuesve të kafesë, preparate dhe pijet bazuar në zëvendësuesit e 

kafesë; çikore (zëvendësuesi i kafesë); çaj, ekstrakte çaji, preparate me bazë - çaji dhe pije; 

çaji i ftohte; preparate me bazë - malti për konsum njerëzor; kakao dhe preparate me bazë-

kakao dhe pije; çokollatë, produkte çokollate, preparate me bazë - çokollate dhe pije; 

ëmbëlsira, sheqerka,bombone; ëmbëlsira sheqeri; sheqer; çamçakëz; ëmbëlsues natyralë; 
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produkte buke, bukë, maja, pasta; biskota, biskota me ëmbëlsira, torte, vafer, karamele me 

gjalpë, puding; akullore, akull uji, sherbet, ëmbëlsira të ngrira, torte të ngrira, akuj soft, 

jogurt i ngrirë; Agjentë lidhës për të bërë akullore dhe / ose akull uji  dhe / ose sherbeta dhe 

/ ose ëmbëlsira të ngrira dhe / ose torte të ngrira dhe / ose akuj soft dhe / ose jogurt të 

ngrirë;drithëra mëngjesi, muesli,  corn flakes (thekon misri), bare drithëra, drithëra - të 

gatshme -për ngrënje; preparate e drithërave.   

32   Ujë still, ujë flluskues ose ujë i gazuar, ujë i përpunuar, ujë burimi, ujë mineral, ujë me 

aromë; fruta- aromatike dhe pije me bazë-frutash, lëngje frutash dhe perimesh, nektare, 

limonadë, soda ( ujë me bikarbonat natriumi) dhe pije të tjera jo-alkoolike; shurupe, 

ekstrakte dhe esenca dhe preparate të tjera për prodhimin e  pijeve - joalkoolike (përveç 

vajrave esenciale); pije hirre; pije me bazë - soje; pije malti jo-alkoolike; pije izotonike.   

 

 

 

(111)  27217 

(151)  08/03/2021 

(181)  04/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/178 

(732)  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   Aromatikë [vajra esencialë]; Vajra eterike; Vajra esencialë natyrale; Vajra 

esencialë prej drurit të kedrit; Vajra esencialë për përdorim në proceset e prodhimit; Esenca 

eterike dhe vajra; Vajra jo- mjekësore; Vajra aromatike; Pomanders [substanca aromatike]; 

Dru aromatik; Dyll aromatik i tretëshëm; Fije  që emitojnë aromë për aromatizimin e 

dhomës.   

4   Qirinj dhe fitila për ndriçim; Qirinj; Ndriques nate [qirinj]; Pishtarë të qirinjve; Qirinj të 

parfumuar; Qirinj  asambleje; Qirinj në kanaçe; Fitil për qerinj; Qirinj për pemët e 

krishtlindjes; Ndriques  për Krishtëlindje [qirinj]; Karburante  dhe ndriçuesit; Fitil I 

llampave; Fitila; Dyll i djegshëm; Qirinj të vegjel tavoline (Tealights); Qirinj tavoline; 

Qirinj aromatikë  musk; Qirinj varresh, jo elektrik; Qirinj pluskues; Pishtarë për patio; Tapa 

për ndriçim; Qirinj aromatike të aromaterapisë.   

11   Llamba qirinjsh; Fenerë qirinjsh; Qirinj elektrikë; Qirinj të ndezur; Qirinj LED; Dritat 

e Krishtëlindjeve [përveç qirinjve]; Ndriçues qirinjsh; Ndezësit; Ndriquesit dhe reflektorët e 

ndriçimit; Ndezësit elektrikë të zjarrit; Ndezësit e skarës; Pishtarë me zjarrë; Llamba vaji; 

Fenerë kampingu; Llamba elektrike; Qirinj aromatikë elektrikë; Varg i ndriqimit; Ndriçues 

kopshti; Ndriçues për montim në shina.   

35   Reklamim, Marketing dhe shërbime promovuese; Asistenc biznesi, menaxhimi dhe 

shërbimet administrative; Reklamim; Reklamim Online (në internet); Promovim biznesi i 

kompjuterizuar; Reklamim Online (në internet) në   rrjetet kompjuterike; Postimi- i 

afisheve; Distrubuimi dhe shperndarja e materialeve reklamuese [fletëpalosje, prospekteve, 
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materiale shtypëse, mostrave]; Ofrim i shërbimeve të reklamimit në form të 

kompjuterizuar; Reklamim Online (në internet) në   rrjetet kompjuterike; Shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë në fushën e vajrave esencialë dhe ekstrakte aromatike, 

Karburante  ndriçuese, Fitila për qirinj, Qirinj, Qirinj dhe fitila për ndriçim, Karburante dhe 

ndriçues, Ndriçues, Reflektor Ndriçues.   

 

 

 

(111)  27302 

(151)  15/03/2021 

(181)  04/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/179 

(300)  EUTM 018186588  21/01/2020  CH 

(732)  Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4 Zug 6300, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  MILKA JUST FOR YOU 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kakao; pije në bazë kakaoje dhe qokollade dhe preparate për përgaditjen e pijeve 

të tilla; qokollada, produkte ëmbëlsirash jo medicionale, në veçanti produkte ëmbëlsirash 

nga çokollata dhe produkte ëmbëlsirash nga sheqeri; biskota, napolitankë, kuleq të ëmbël, 

pjekurina; torte djathi (kulaq i ëmbël nga djathi); produkte bukëpjekësish dhe brumëra, 

produkte gjysëm të përpunuara; produkte nga drithërat; akuj për ngrënje, konkretisht 

akullore, ëmbëlsira të ngrira dhe deserte; ëmbëlsira të ftohta dhe deserte; lyerës çokolate   

 

 

 

(111)  27250 

(151)  08/03/2021 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/180 

(591)  E kuqe, e bardhë, e zezë 

(732)  GROUPE COURIR  5 RUE 

CHARLES DE GAULLE  

94140 ALFORTVILLE, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Sherbime të shitjës më pakicë të rrobave, mbështjellëse për kokë, kapela, 

dorashka, mbathje jo formale, shollë (lëkurë e trashë)  për mbathje, shtojca per taka- 

themra, çorapë dhe trikotazh i thurur, çorapë të shkurta, ndresa të poshtëme, produkte nga 

lëkura dhe nga emitimi i lëkures, produkte për pastrim dhe mbrojtje të mbathjeve, produkte 

për dyllezimin e mbathjeve, produkte për freskimin e ajërit; Sherbime të shitjës më pakicë 
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online të rrobave, mbulesa koke, kapela, dorashka, mbathje jo formale, shollë për mbathje,  

shtojca për take-thembëra, çorapë dhe trikotazhë e thurur, çorapë të shkurta, ndresa të 

poshtëme, produkte nga lëkura dhe nga emitimi i lëkures, produkte për pastrim dhe 

mbrojtje të mbathjeve, produkte për dyllezimin e mbathjeve, produkte për freskimin e 

ajërit; Ofrimi i informatave afariste permes internetit.   

 

 

 

(111)  27086 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/181 

(732)  GROUPE COURIR  5 RUE 

CHARLES DE GAULLE  

94140 ALFORTVILLE, FR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  COURIR 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Sherbime të shitjës më pakicë të rrobave,mbështjellëse për kokë, kapela, 

dorashka, mbathje jo formale, shollë (lëkurë e trashë)  për mbathje, shtojca per taka- 

themra, çorapë dhe trikotazh i thurur, çorapë të shkurta, ndresa të poshtëme, produkte nga 

lëkura dhe nga emitimi i lëkures, produkte për pastrim dhe mbrojtje të mbathjeve, produkte 

për dyllezimin e mbathjeve, produkte për freskimin e ajërit; Sherbime të shitjës më pakicë 

online të rrobave, mbulesa koke, kapela, dorashka, mbathje jo formale, shollë për mbathje,  

shtojca për take- thembëra, çorapë dhe trikotazhë e thurur, çorapë të shkurta, ndresa të 

poshtëme, produkte nga lëkura dhe nga emitimi i lëkures, produkte për pastrim dhe 

mbrojtje të mbathjeve, produkte për dyllezimin e mbathjeve, produkte për freskimin e 

ajërit; Ofrimi i informatave afariste permes internetit   

 

 

 

(111)  27085 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/182 

(591)  E gjelbërt e mbyllt, e gjelbërt e e qelë, 

e verdhë, e zezë 

(732)  THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED  of No.146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

(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) 6   Metale të thjeshta dhe lëgurat e tyre, xehe; materijale nga metali për ndërtimtari; 

ndertesa bartëse nga metali; kabllo joelektrik dhe tela nga metalet e thjeshta; mall i imtë 

nga metali; kontenjer nga metali për deponime ose transport; sef, gypa metali për ujësjellës; 

valvulë matëse, përveq pjesëve për makina; çezmat nga metali për fuç   

8   Mjete dore dhe instrumente (dore); aksesorë për ushqim; armë e ftohtë; brisk rroje; 

mjete për kopsht, me të cilët punohet me dorë   

 

 

 

(111)  27084 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/183 

(591)  hiri, e kaltërt e mbyllt, e kuqe 

(732)  THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED  of No.146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; 

asfalt, smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga 

metali; gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, 

jometalike; tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula 

jometalike   

 

 

 

(111)  27083 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/184 

(591)  E gjelbërt dhe e zezë 

(732)  THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED  of No.146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metale të thjeshta dhe lëgurat e tyre, xehe; materijale nga metali për ndërtimtari; 

ndertesa bartëse nga metali; kabllo joelektrik dhe tela nga metalet e thjeshta; mall i imtë 

nga metali; kontenjer nga metali për deponime ose transport; sef   

19   Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; asfalt, 
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smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga metali; 

gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, jometalike; 

tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula jometalike   

 

 

 

(111)  26862 

(151)  02/11/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/185 

(591)  e kaltërt, e vedhë, e zezë 

(732)  THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED     of No.146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; 

asfalt, smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga 

metali; gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, 

jometalike; tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula 

jometalike   

20   Mobile, pasqyre, korniza fotografi; kuti, jometalike, për demonim ose transport; ashti i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, bri, ashti i balenes ose margaritar; molusqe (guaska), 

shkumë deti, sepiolit; çilibar i verdhë; valvula për tuba nga plastika; bateri (qezme) 

jometalike për fuç   

 

 

 

(111)  26861 

(151)  02/11/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/186 

(591)  e kaltërt, e vedhë, e zezë 

(732)  THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED  of No.146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; 

asfalt, smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga 

metali; gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, 
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jometalike; tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula 

jometalike   

20   Mobile, pasqyre, korniza fotografi; kuti, jometalike, për demonim ose transport; ashti i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, bri, ashti i balenes ose margaritar; molusqe (guaska), 

shkumë deti, sepiolit; çilibar i verdhë; valvula për tuba nga plastika; bateri (qezme) 

jometalike për fuç   

 

 

 

(111)  27087 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/187 

(591)  e zezë, e bardhë 

(732)  THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED of No.146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

(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 instrumente shkencore, detare, gjeodete, fotografike, 

kinematografike, optike, për pesha, matje, sinjalizim, kontrollë (inspekcion), shpëtim dhe 

mësim; aparate dhe instrumente për përquarje, ndërprerje, transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate për inqizime, përcjellje dhe 

reprodukim të zërit ose fotografisë; mbajtës magnetik i të dhënave, disqe për inqizim; 

kompakt disqe, DVD dhe mbajtës të tjerë të të dhënave digjitale; mekanizma për aparate të 

cilat vehen në lëvizje me monedha metalike; regjister i arkave, llogaritëse, paisje për 

përpunimin e të dhënave, kompjuter; softuer kompjuterik; aparate për fikjen e zjarrit; 

tubacion elektrik   

19   Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; asfalt, 

smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga metali; 

gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, jometalike; 

tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula jometalike   

20   Mobile, pasqyre, korniza fotografi; kuti, jometalike, për demonim ose transport; ashti i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, bri, ashti i balenes ose margaritar; molusqe (guaska), 

shkumë deti, sepiolit; çilibar i verdhë; valvula për tuba nga plastika; bateri (qezme) 

jometalike për fuç   

 

 

 

(111)  27088 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/188 

(591)   E zezë, e bardhë 

(540)   
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(732)  THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED of No.146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

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

kinematografike, optike, për pesha, matje, sinjalizim, kontrollë (inspekcion), shpëtim dhe 

mësim; aparate dhe instrumente për përquarje, ndërprerje, transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollimin e energjisë elektrike; aparate për inqizime, përcjellje dhe 

reprodukim të zërit ose fotografisë; mbajtës magnetik i të dhënave, disqe për inqizim; 

kompakt disqe, DVD dhe mbajtës të tjerë të të dhënave digjitale; mekanizma për aparate të 

cilat vehen në lëvizje me monedha metalike; regjister i arkave, llogaritëse, paisje për 

përpunimin e të dhënave, kompjuter; softuer kompjuterik; aparate për fikjen e zjarrit; 

tubacion elektrik  

19   Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; asfalt, 

smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga metali; 

gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, jometalike; 

tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula jometalike   

20   Mobile, pasqyre, korniza fotografi; kuti, jometalike, për demonim ose transport; ashti i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, bri, ashti i balenes ose margaritar; molusqe (guaska), 

shkumë deti, sepiolit; çilibar i verdhë; valvula për tuba nga plastika; bateri (qezme) 

jometalike për fuç   

 

 

 

(111)  27127 

(151)  03/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/189 

(591)  E kaltert, e zezë, e vedhë 

(732)  THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED of No.146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metale të thjeshta dhe lëgurat e tyre, xehe; materijale nga metali për ndërtimtari; 

ndertesa bartëse nga metali; kabllo joelektrik dhe tela nga metalet e thjeshta; mall i imtë 

nga metali; kontenjer nga metali për deponime ose transport; sef; tubacion uji nga metali; 

valvula të tubit të ujit nga metali, valvula prej metali, nuk janë pjesë të makinave; rubinet 

(çezme) nga metali për fuqi   
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11   Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimi i avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizimi me ujë edhe për qëllime sanitarije; bateri (çezme), rubineta me mikser për tubat e 

ujit; rondele uji; paisje për banjo; instalime per furnizim me ujë për banjo; paisje për banjo 

me ajr të ngroht   

20   Mobile, pasqyre, korniza fotografi; kuti, jometalike, për demonim ose transport; ashti i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, bri, ashti i balenes ose margaritar; molusqe (guaska), 

shkumë deti, sepiolit; çilibar i verdhë; valvula për tuba nga plastika; rubinet (qezme) 

jometalike për fuç   

 

 

 

(111)  27091 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/190 

(591)  E kuqe, e kaltërt, e verdhë, e zezë 

(732)  THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED of No.146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimi i avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizimi me ujë edhe për qëllime sanitarije; bateri (çezme), rubineta me mikser për tubat e 

ujit; rondele uji; paisje për banjo; instalime per furnizim me ujë për banjo; paisje për banjo 

me ajr të ngroht   

19   Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; asfalt, 

smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga metali; 

gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, jometalike; 

tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula jometalike   

20   Mobile, pasqyre, korniza fotografi; kuti, jometalike, për demonim ose transport; ashti i 

papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, bri, ashti i balenes ose margaritar; molusqe (guaska), 

shkumë deti, sepiolit; çilibar i verdhë; valvula për tuba nga plastika; rubinet (qezme) 

jometalike për fuç   

 

 

 

(111)  27090 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/191 

(591)  E verdhë, e zezë, portokalli 

(732)  THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED of No.146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

(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) 19   Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; 

asfalf, smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga 

metali; gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, 

jometalike; tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula 

jometalike   

 

 

 

(111)  27089 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/192 

(591)  E verdhë, e zezë, e bardhë 

(732)  THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED of No.146, 

Dawson Street, Colombo 02, LK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metale të thjeshta dhe lëgurat e tyre, xehe; materijale nga metali për ndërtimtari; 

ndertesa bartëse nga metali; kabllo joelektrik dhe tela nga metalet e thjeshta; mall i imtë 

nga metali; kontenjer nga metali për deponime ose transport; sef; tubacion uji nga metali; 

valvula të tubit të ujit nga metali, valvula prej metali, nuk janë pjesë të makinave; rubinet 

(çezme) nga metali për fuqi   

11   Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimi i avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizimi me ujë edhe për qëllime sanitarije; bateri (çezme), rubineta me mikser për tubat e 

ujit; rondele uji; paisje për banjo; instalime per furnizim me ujë për banjo; paisje për banjo 

me ajr të ngroht   

19   Materijale ndertimtarije (jometalike); gypa të forte jometalik për ndërtimtari; asfalf, 

smolla dhe bitumen; ndertesa jo metalike transportuese; lapidar, që nuk janë nga metali; 

gypa dhëmbëzor, jometalike; gypa kanalizimi, jometalike; tubat për olluqe, jometalike; 
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tubacione nën presion, jometalik; gypa ranor; gypa tubacioni dhe valvula jometalike   

 

 

 

(111)  26866 

(151)  02/11/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/193 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ 

COOPERATIVA IN SIGLA CONAD Via 

Michelino, 59 – 40127 Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer për procesimin e pagesave eletkronike;softuer vërtetimi për kontrollimin e 

qasjes në dhe komunikim me kompjuterët dhe rrjetet kompjuterike;Aplikacion 

softuer;aplikacion softuerik për pagesa;Pajisje për procesimin e të dhënave;Kartela 

identiteti, magnetike;ID kartela elektronike dhe magnetike për përdorim në lidhje me 

pagesat për shërbime;Kartela të koduara magnetike;Shifrues magnetik;Kartela të mençura 

[kartelat e qarqeve të integruara];USB flash disk;USB flash disk në formë-të kredit 

kartelës;Kartat çels të koduara;Xhitonet e sigurisë [pajisjet e kriptimit];Kartat e debitit dhe 

të kreditit;Kartat e debitit pa kontakte dhe kartat e kreditit   

35   Shërbime administrative në lidhje me regjistrimin e kredit kartelave;Promovimin e 

shitjeve të mallërave dhe shërbimeve për të tjerët duke shpërblyer pikat e shitjes të lidhura 

me përdorimin e kredit kartelave dhe debit kartelave;Administrimin e programeve të 

lojalitetit të konsumatorëve;Administrimi i skemave të besnikërisë dhe stimulimit të 

klientit;Administrimi i programeve të shpërblimeve të besnikërisë;Administrimi i skemave 

të besnikërisë dhe nxitjes;Shërbime promovimi;Promovimin e shitjes;Promovimi i biznesit   

36   Shërbime financiare, shërbimet e procesimit të transaksioneve të kredit kartelave dhe 

debit kartelave, pagesa përmes pajisjeve mobile. Pagesat përmes internetit;Procesimin 

elektronik të pagesave;Miratimin e pagesave elektronike përmes aplikacionit 

softuerik;Bërjen e transaksioneve të pagesave pa para;Shërbimet e pagesave pa 

kontak;Shërbimet e pagesave të tregtisë elektronike;Shërbimet e pagesave 

elektronike;Lëshimin e pagesave në formë të kartave dhuratë;Lëshimin e shenjave 

xhitoneve të vlerës në lidhje me skemat e lojalitetit të konsumatorëve   

 

 

 

(111)  27128 

(151)  03/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/195 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA' 

(540)  11 PARALLELI 
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COOPERATIVA IN SIGLA CONAD Via 

Michelino, 59- 40127 Bologna,, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

 

(511) 32   Birra;birra artizanale;birra me aromë;birra të pasura me minerale;birra dhe 

produkte birre;birre jo-alkoolike;lëngje me bazë-birre;lëngje me shije të birrës jo-

alkoolike;pije jo-alkoolike   

 

 

 

(111)  27075 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/197 

(591)  gjelbërt, bardhë 

(300)  018108660  14/08/2019  EU 

(732)  Sindra GmbH & Co. KG  David-

Hansemann-Str. 1-25 D-52531 Übach-

Palenberg, DE 

(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, instrumentet dhe kabllo për energji elektrike; Trafostacione   

35   Menaxhimi i punëve tregtare; Administrimi tregtar; Funksionet e zyrës;   

shërbimet e reklamimit, marketingut dhe publicitare; Shërbime të shitjes me pakicë përmes 

katalogëve që kanë të bëjnë me produktet ushqimore; Shërbime për porositjen në internet 

(online); Sigurimi i shërbimeve për krahasimin e çmimeve në rrjet; Aranzhimi i 

transaksioneve të biznesit për të tjerët përmes dyqaneve në internet; Përpunimi 

administrativ i porosive kompjuterike; Shërbimet e administrimit të porosive dhe urdhrave 

përmes postës; Shërbim automatik i ri-porositjes për bizneset; Blerja e mallrave ose 

shërbimeve në emër të ndërmarrjeve të tjera; Shërbime blerjeje; Shërbime të 

kompjuterizuara të porositjes online; Përpunimi i e-porosive (porosive online); Ofertimit 

(licitimit); Kuotimi i çmimeve të produkteve ose shërbimeve; Sigurimi i informacionit për 

konsumatorët në lidhje me produktet dhe shërbimet; Sigurimi i informacionit për produktet 

për klientët; Sigurimi i këshillave për produktet e konsumit; Negocimi i kontratave në 

lidhje me blerjen dhe shitjen e produkteve; Përpunimi administrativ i shitjeve; Përpunimi 

administrativ i porosive; Shërbimet e ndihmës së biznesit, menaxhimit dhe administrimit; 

Shërbimet e analizimit të biznesit, hulumtimi dhe informacionit të biznesit; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me ushqimin; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me 
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ushqimin; Organizimi i transaksioneve tregtare dhe hartimi i kontratave tregtare; 

Ndërmjetësimi i kontakteve tregtare dhe afariste; Sigurimi i informacionit për kontaktet 

tregtare dhe afariste; Ndërmjetësimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për të tjerët; 

Organizimi i blerjes dhe shitjes së kontratave në emër të klientëve; marrja e kontratave për 

të tjerët; Organizimi i blerjes së mallrave për të tjerët; Furnizimi për personat e tretë 

(shërbimet e blerjes së prodhimit dhe shërbimet  për ndërmarrjet tjera); Shërbime të jashtme 

për organizimin e furnizimit të produkteve për të tjerët; Administrimi tregtar; Ndihmë në 

administrimin e ndërmarrjeve industriale ose tregtare; Ndihmë në administrimin e 

organizatave industriale; Mbështetja e kompanive tregtare në administrimin e biznesit të 

tyre; Konsulencë afariste profesionale; Shërbime këshilluese për administrimin e biznesit; 

Shërbime këshillimi për administrimin e biznesit për ndërmarrjet tregtare; Konsulencë në 

lidhje me organizimin ose administrimin e një shoqërie tregtare; Shërbime këshilluese për 

përgatitjen dhe ekzekutimin e transaksioneve tregtare; Sigurimi i informacionit në lidhje me 

biznesin; Sigurimi i informacionit në lidhje me shitjet tregtare   

36   Administrimi i veprimtarive afariste te sigurimeve; punë financiare; punët monetare; 

Menaxhimi i pasurive të paluajtshme; Shërbime të sigurimit; Shërbime të agjencive të 

pasurive të patundshme; Furnizimi i kartelave me parapagim dhe tokenave  ; Shërbime të 

sigurta depozitash; Shërbime financiare dhe monetare dhe bankare; Mbledhja e fondeve 

financiare dhe patronatet financiare; Shërbime të vlerësimit financiar; Menaxhimi financiar; 

Shërbimet e investimeve; Shërbime këshilluese lidhur me investimet; Këshillime financiare 

dhe shërbime konsultimi; Shërbime këshillimi financiare në lidhje me taksat; Shërbime të 

administrimit të pasurive të patundshme dhe pronave; Dhënja me qera në  

pronësi të përhershme; Pasuri të paluajtshme (dhënja me qera e pasurive të paluajtshme) 

[lizing]; Shërbime të këshillimit lidhur me pasuritë e patundshme; Menaxhimi i portofolit të 

pronësisë; Shërbime këshillimi të pasurive të paluajtshme të korporatave; Shërbime 

këshillimi të pasurive të paluajtshme të korporatave   

37   Ndërtimtari, ndërtesa, ndërtime dhe rrënime; Huazimi i veglave, makineri ndërtimore 

dhe pajisje për punët e ndërtimit, rrënimit, pastrimit dhe mirëmbajtjes; asgjesim, 

dezinfektim dhe eliminim i dëmtuesve; Riparim dhe mirëmbajtje të makinave dhe 

aparateve për përpunimin e ushqimit;  Mirëmbajtja dhe riparimi i ndërtesave; Huazimi i 

makinave dhe pajisjeve për pastrim dhe larje; Mirëmbajtja e makinerive; Mirembajtja e 

pajisjeve për përpunimin e të dhënave; Shërbimet e mirëmbajtjes së makinave; Shërbimet e 

vendosjes dhe mirëmbajtjes së kompjuterëve; Shërbimet e mirëmbajtjes së makinerive 

industriale; Mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve; Mirembajtja dhe riparimi i aparateve; 

Mirembajtja dhe riparimi i ndërtesave; Mirëmbajtja dhe riparimi i bartësve të peshave; 

Mirëmbajtja dhe riparimi i sistemeve elektronike dhe klimatizuese; Riparimi dhe 

mirëmbajtja e kompjuterve; Vendosja dhe mirëmbajtja e makinave; Riparimi dhe 

mirëmbajtja e pajisjeve dhe aparateve per ngrirje; Instalacione dhe kyçje, mirëmbjtje dhe 

riparim i  sistemeve për prodhimin e energjisë elektrike, rrjete të energjisë elektrike, 

trafostacioneve, përpos automjeteve   

39   Transporti; Shërbime të huazimit lidhur me transportin dhe magazinimin; Ambalazhimi 

dhe magazinimi (ruajtja) e produkteve; Magazinimi; Rregullimi i produkteve të orientuara 

në blerës (komisionimi) në territorin e logjistikes së transportit   

40   Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; Huazimi i makinave dhe aparateve për përpunimin e 

pijeve-lëngjeve; Huazimi i makinave dhe aparateve për përpunimin e ushqimit; 

Kondicionimi dhe pastrimi i ajrit dhe ujit; Përpunimi i ujërave të zeza; Administrimi me 
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punë të stacioneve transformuese dhe transformatorëve   

41   Arsimimi dhe aftësimi;  Aftësimi profesional   

 

 

 

(111)  27076 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/198 

(591)   kafe, bardhë 

(300)  018108662  14/08/2019  EU 

(732)  Solent GmbH & Co. KG  David-

Hansemann-Str. 1-25 D-52531 Übach-

Palenberg, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta te konservuara; Fruta te thara; Fruta, ziera; xhelatinë, gjem, kompot, lyres 

frutash dhe perimesh; Qumësht;Produte te qumështit; Produte te qumështit  dhe 

zavendesues te tyre; Fruta te perpunuara, kerpudha dhe perime (duke perfshirë frutat arrore  

dhe bishtajore); Arra te pjekura; Arra per ushqim; Fruta arrash te konservuara; Arra te 

njelëmëta; Arra te çeruara;  Arra me melmesa; Arra te thara; Fruta arrash te ziera; Fruta 

arrash te perpunuara; Fruta arrash te grimësuara; Gjalpë nga arrat; Pllaka ushqimore me 

bazë te frutave te arrave; Përzirje te frutave dhe arrave; Arra In diane te pergaditura; 

Kikirika, te perpunuar; Kikirikia me lyrje-mbeshtjellje; Kikirika te pjekur; Arra te 

pergaditura; Bajame te pergaditura; Bajame te bluara; Fistek i pergaditur; Fara kungulli te 

pergaditura; Fara lule dielli, te perpunuara; Boronica te kuqe( brusnica) te pergaditura; 

Patatina nga bananet   

30   Drithëra; buk; brum per embelsira; Akullore dhe akullore nga qumështi;Sheqer; Mjaltë; 

Shurupe dhe melasë; maja [tharem buke]; Pluhur per pjekurina Akullore dhe akullore nga 

qumështi ; Produkte bukëpjekësish; Embelsira, torte, pite dhe biskota; Plaka nga dritherat 

dhe pllaka energjike; Embëlsira (bombone), çokolata dhe gomë pertypese-çamçakez; 

Produkte embelsirash me lyrje te embel Produkte embelsirash me lyrje çokolate; Produkte 

embelsirash  nga mielli; Deserte te gatëshme [produkte embelsirash]; Embelsira nga 

çokolata; Embelsira jo mjekesore ne formë xhelatine; Tartuf çokolatë [embelsirë]; çokolata; 

Bombone te forta; Deserte te gatëshme [brumera]; Krema nga vezet [embelsira te pjekura]; 

Puding desert  me bazë orizi;  Mbushje si deserte; Deserte moussevi [ produkte pastiçerie]; 

Desert pudingu Instant; Puding; Deserte te gatshme [me bazë çokolate]; Sheqer, embeltues 

natyral,  mbushje dhe lyreje-lustrime te embela, produkte bletesh; Akull, akullore, jogurt 

dhe sherbet i ngrirë; Kafe, çajëra, kakao dhe zavendesuesit e tijë; Drithera te perpunuar,  

nisheste dhe produkte te tyre, pergadites per pjekje dhe maja; Arra te lyera [embelsira]; 

Fruta arrash te lyer me çokolatë; Lyres te cilet permbajnë arra; Lyres per senduiç  nga ç  
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nga çokolata dhe arrat; Kupa te mbeshtjellura me karamele  dhe arra te  punuara; Oriz i 

embel me arra  dhe  xinxife [yaksik]; çokolata te cilat permbajnë perzierje te dritherave, 

arra dhe fruta te thara [embelsira]; Pllaka ushqyese me  bazë çokolate [ te gatëshme per 

konsum]; Shurupe dhe melasë; Shurup çokolate; Lystra dhe mbushje te embela; Mbushje 

me bazë çokolate; Lyrje me shije çokolate; Mbushje çokolate per produkte bukëpjekësish; 

Mbushje per kuleç te embel  dhe pite  me bazë çokolate; Akullore te cilet permbajnë 

çokolatë; Pije te ngrira me bazë çokolate; Akullore me shije çokolate; Drithera; Drithera,  

qullë dhe kupa per mengjes; Perzierje per ushqim  i cili perbehet nga fjollat e dritherave  

dhe frutave te thara; Lyres çokolate  me fruta arrash; Torte Pavli nga lajthiat; Bajame te 

embelsuara me sheqer; Bajame ne çokolatë( te zhytur ne çokolatë); Pjekurina nga bajamet; 

Rollatë nga arrat e pjekura; Makadamia  arra te lyera me çokolatë; Pllaka me bazë çokolate  

zi zavrendesues per zamer -shuajte; Kuleç te embel nga orizi te mveshur me çokolatë   

31   Fara; Produkte bujqësore (të papërpunuara -); Kikirikë, të papërpunuar; Arra të 

freskëta; Lajthi të freskët; Bajame [fruta]; Prodhime të papërpunuara hortikulture; Produkte 

të papërpunuara bujqësore; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Embeltues; Fruta te 

Arrave; Arra të freskëta; Fruta të freskëta, frutav arrash, perime dhe barishte aromatike; 

Arra ushqimore [të papërpunuara]; Arra të freskëta indiane; Kikirikë të freskët   

35   Publikime; Menaxhimi i biznesit; Menaxhimi i ndërmarrjes; Shërbime administrative; 

Reklamim, marketing dhe shërbime publicitare; Shërbime të shitjes me pakicë përmes 

katalogëve që kanë të bëjnë me produktet ushqimore; Shërbime për porositjen në internet; 

Sigurimi i shërbimeve për krahasimin e çmimeve në internet; Aranzhimi i transaksioneve të 

biznesit për të tjerët përmes tregut në internet; Përpunimi administrativ i porosive 

kompjuterike; Shërbimet e administrimit të porosive dhe urdhrave me postë; Sigurimi i 

informacionit në lidhje me shitjet tregtare; Shërbim automatik i ri-porositjes për bizneset; 

Blerja e mallrave ose shërbimeve në emër të ndërmarrjeve të tjera; Shërbime blerjeje; 

Shërbime të kompjuterizuara të porositjes online; Përpunimi i porosive ne menyrë 

elektronike; ofertave; Kuotimi i çmimeve të produkteve ose shërbimeve; Sigurimi i 

informacionit për konsumatorët në lidhje me produktet dhe shërbimet; Sigurimi i 

informacionit për produktet për klientët; Sigurimi i këshillave për produktet e konsumit; 

Negociimi i kontratave në lidhje me blerjen dhe shitjen e produkteve; Përpunimi 

administrativ i shitjeve; Përpunimi administrativ i porosive; Ndihma e biznesit, menaxhimi 

dhe shërbimet e administrimit; Analiza e biznesit, hulumtimi dhe shërbimet e informacionit 

të biznesit; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ushqimin; Shërbime të shitjes me 

shumicë në lidhje me ushqimin ; Shërbimet e ankandit; Qiraja e makinave shitëse   

39   Transportit; Paketimi dhe ruajtja e mallrave; Paketimin e produkteve; Shërbime 

ambalazhi dhe paketimi;mbeshtjellja dhe paketimi i mallrave; Paketimin e ushqimit; 

Magazinimi dhe dërgimi i mallrave; Shërbime për ruajtjen e ushqimit; Shërbimet e ruajtjes 

në  magazina-depo; Shërbime të ruajtjes së ushqimit të ngrira; Shërbime këshillimore në 

lidhje me paketimin e mallrave; Shërbime këshillimore në lidhje me parapaketimin e 

mallrave; Shërbime këshillimore që lidhen me ruajtjen e mallrave   

40   Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; Konservimin e ushqimit dhe pijeve; Bluarje e 

ushqimit; Ushqim i gatuar-zier (Përpunimi -); Përpunimi i ushqimit; huazimi i makinave 

dhe aparateve për përpunimin e pijeve; huazimi i makinerive dhe aparateve për përpunimin 

e ushqimit; Përpunimi i qumështit; Pjekja dhe përpunimi i kafesë; Përpunimi i ushqimit për 

mbrojtje kundër demtimit -shkatrrimit; Ajrosja i ushqimit; Birrari [prodhimi i birrës]; 

Shërbimet e krijimit të birrës; Shërbime te destilimit te pijeve te forta; Ruajtja-konservimi i 
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ushqimit;  tymosja e peshkut; perpunimi i peshkut; Bluarja e  kafesë; Shtypja e frutave; 

Konservimi [mbrojtje nga përkeqësimi] i pijeve; Tymosja e mishit; Tymosja e djathit; 

Shërbime të  tymosjes per tymosjen e ushqimit   

 

 

 

(111)  27093 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/199 

(591)  portokalli, bardhë 

(300)  018108663  14/08/2019  EU 

(732)  Bonback GmbH & Co. KG  David-

Hansemann-Str. 1-25 D-52531 Übach-

Palenberg, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; shpezë të freskëta;  Shtazë gjahu; Ekstrakte mishi; Fruta te ngrira; Frutav 

te thara; Fruta te gatuara /zira/; Perime te konservuara; Perime te ngrira; Perime, Perime te 

thara; Perime, ziera; xhelatinë, gjeme, kompote,  lyrese frutash dhe perimesh; Vezë; pesh jo 

in gjalle, fruta te detit dhe molusqe; Vezë zogu dhe produkte nga vezet; Fruta te 

perpunuara,kërpudha dhe perime (duke perfshirë fruta arroresh dhe bishtajore);  Zamra te 

paketuara te cilat perbehen kryesisht nga  ushqimi i detit; Sallata per paragjellë;  

Komplekse ushqimi; Bujon [supa]; Gullash; Gjella te ziera te cilat perbehen kryesisht prej 

pules dhe xhenseni[samgyetang]; Gjellë e zier e cila perbehet kryesisht nga pashteta nga 

soja dhe tofua [doenjang-jjigae];  Gjellë e zier e cila perbehet kryesisht nga  pashteta e 

ngjeshur  nga soja dhe tofua [cheonggukjang-jjigae]; Gjellë e zier e cila perbehet nga 

perimet e fermentuara,  mishi i derrit dhe tofua [kimchi-jjigae]; Gjellë e zier e cila perbehet 

kryesisht nga   pula e ferguar  ne vakum dhe pashtetes  nga specat e djegës  te fermentuar  

[Dak-galbi]; Gjellë e zier e cila perbehet  nga mishi [mishi dominon]; Gjellë e zier gatshme 

e cila perbehet nga shpezet  [dominon mishi i shpezeve]; Gjellë e zier e gatshme e cila 

perbehet nga vezet; Gotova jela koja se uglavnom sastoje od mesa; Gotova jela koja 

uglavnom sadrže piletinu; Gjellë e zier e cila perbehet mishi i dhjamosur; Gjellë e zier e 

gatshme e cila perbehet nga frutat e detit; Gjellë e zier egatshme e cila perbehet nga shtazet 

e gjahut; kuleç peshku; Bujone Viqi; Koncentrate te pastra  te supave te mishit [bujona]; 

Gjella te gatshme te mishit; Gjella te ftuhura nga peshku; Perzierje te  te frutave te thara te 

grimesusra  [fruta te konzervuara]; Supstanca vajore [per pergaditjen e brumit]; Kumbulla 

te thara; Produkte te mishit te ngrira; Produkte te peshkut te ngrira; Guaska te ngrira; 

Shkopa bambusi te ngrira; Mish i ngrirë;  Zela kineze te ngrira; Pomfrit i ngrirë; Fruta, te  

konzervuar; Gjellë e  Zier  e cila kryesisht perbehet nga   mishi i viqit i ferguar me presion  

dhe lyresve te fermentuar  nga soja [Sogalbi]   
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30    Pergaditje nga drithërat; Orizi dhe tapioke; Sago [qull nga berthama e palmes sago]; 

Miell; Buk; Brum per kuleç te embel; Akullore; Sheqer; Mjaltë; Shurupie dhe melasë; maja 

[tharem]; Pluhur per pjekurina; Krip;Mustardë; Uthull; Lyrese; Perzxierje per pergaditjen e 

soseve-lyreseve; Melmesa; Akull; Krip, melmesa, aroma dhe  salca melmesash; Produkte 

bukëpjekesish; Embelsira, torte, pite dhe biskota; Pllaka nga dritherat dhe pllaka energjike; 

embelsira (bombone), çokolata dhe goma pertypese; Produkte embelsirash me lyerje te 

embel; Produkte embelsirash nga mielli; Produkte embelsirash jo mjekesore ne formë 

xhelatine; bombone te forta; Krema nga vezet [embelsira te pjekura]; Puding desert  me 

bazë orizi; Deserte te mbushura; Deserte moussevi [produkte embelsirash]; Instant desere 

pudingu; Puding; Sheqer, embeltues natyral,  lystra te embela  dhe m,bushje, produkte 

bletesh; Akull, akullore, jogurt dhe sherbet i ngirë; Drithera te pergaditur,  nisheste dhe 

produkte te tyre, pergaditje per pjekje she  maja;  Brumera, Perzierje dhe pergasditje per 

pergaditjen e tyre; Koshere nga brumi; Embelsira nga brumi te cilat permbajnë fruta; 

Pjekurina nga bajamat; embelsira nga brumi  te cilat permbajnë krema;Deserte te gatëshme 

[produkte embelsirash]; Deserte te gatëshme [brumëra]; Produkte embelsirash te cilat 

përmbajnë gjem; Buk dhe pjekurina; Bukë të pjekura pjesërisht; Perzierje për buk; Brum 

për bukë; Produkte embëlsirash të ngrira; Kuleç të ngrirë; Brum i t’holluar i ngrirë; Pica të 

ftohta; Pica te ftohëta; Akull [ujë i ngrirë]; Akull, natyral ose artistik; Pjekurina te ngrira; 

Akullore embëlsira; Oriz i gatëshem i ngrirë; Jogurt i ngrirë [produkt pastiçerishë]; 

Produkte te ngrira embelsirash ne formë shkopi; Brum i ngrirë i mbushur me perime; Brum 

i ngrirë i mbushur me  mish; Perzierje për përgaditjën e produkteve te embëlsirave  te 

ngrira; Brum i ngrirë; Grimësita te cilat përbehen prej  nga produktet e drithërave; 

Grimësira ter pergaditura nga mielli i patates; Grimësira te përgaditura nga misri; Grimësira 

te pergaditura nga  muesli; Brumë i holluar (petë) me proshutë; Gjevrek (kreker);  kifle 

(Broçe); Gjevrek(kreker) i pergaditur nga drithërat; Gjevrek(kreker) me shije mishi; 

Gjevrek(kreker) me shije perimesh; Gjevrek(kreker) me shije djathi; Gjevrek(kreker) me 

shije  te barërave  te melmesave; Gjevrek(kreker) me shije melmesash; Krepa (Palaçinka); 

pjekurina te mbushura (Empanade); pjekurina te mbushura (Enchilade)  [mbushje e 

mbeshtjellur ne tortilla]; Pite nga vezet; Fajitas [mish nga skara  i servuar ne tortillë-  lloj 

krepe  embushur –ushqim meksikan]; Produkte nga brumi  i cili perbahet nga perimet dhe 

peshku; Zamra te gatëshma te cilat kryesisht permbajnë brumëra; Zamra te gatëshme -pica; 

Bukë Françeze te mbushura; Rrollatë e mbushur; Brumëra te mbushura; Rrollatë e 

mbushur;  Arare [ pjekurina –kreker nga orizi ne formë sferash]; Gjella te cilat kryesisht 

perbehen nga brumërat; Grimësira me bazë dritherash; Biskota nga fjollat e tershëres; 

Embëlsirë nga meli; Grimësira nga mielli i drithërave; Grimësira nga mielli i orizit; 

Grimësira nga mielli i sojes; Grimësira me bazë dritherash; Grimësira me bazë dritherash; 

Grimësira nga misri; Grimesira nga gruri; Jiaozi [topëtha te mbushur]; Krekera(gjevrek) te 

mbushur me djath; Pite [te embëla ose njelëmëta]; Krepa; Produkte te njelmëta 

bukëpjekësish; Grimësira pikante te djegësa) me bazë misri; Gjella te gatëshme te njelmëta 

te pergaditura nga mielli i patates; Grimësirav te nljelmëta me bazë drithërash; Pica; Peta 

per Pica; Pica; Quesadillas - tortilla te mbushura te mbyllura; Quiche/ Lojj i tortes se 

njelëmat]; Quiche [lloj i tortes se njelëmet]; Krekera (gjevrek) nga orizi; Kuleç embelsirë 

nga orizi; Biskota nga orizi; Grimësira me bazë drithërash; Grimësira nga gruri; Grimësira 

nga drithërat; Grimësira me bazë te shumë te drithërave te ndryshme; Grimësira nga qulli i 

drithërave; Grimësira nga mielli i patates; Grimësira nga mielli misrit; Grimësira nga buka 

e thekur e bluar; Grimësira nga kokrra e teresishme e orizit; Crumble [ embëlsirë Britanike 
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nga frutat dhe dritherat]; Brumera te mbushura; Brum i ngrirë i mbushur me perime dhe 

mish; Pica te ngrira; Zamra te thara dhe lengëta te pergaditur per sherbim te cilat kryesisht 

perbehen nga brumi; Grimësira te cilat kryesisht perbehen nga buka; Grimësira te cilat 

kryesisht perbehen nga  drithërat e perpunuara -ekstruduara; Grimësira me bazë 

dritherash;Pica te pa pjekura; Grimësira te gatëshme te njelmëta nga  kokrra e  misrit te 

fituara me  ekstruzim- nxerrje; Grimësira me bazë drithërash; Peta te gatëshme per Pica; 

Gjella te ngrira te cilat kryesisht perbehen nga brumërat; Wonton [  sfera kineze]; Pjekurina 

te buta; Gjella te gatëshme me brumëra; Kulëç nga qepa/ embëlsirë/; Bombone bez šećera; 

Slatkiši sa sezamom; Bomboni od kukuruznog sirupa; Slatkiši za ukrašavanje embelsirë;  

Embeltues per dekorimin e Embelsirave- kuleçve te embel; Bombone embeltues jo 

mjekësore     

31    Fara; Të lashtat bujqësore dhe akuakulturore, produktet kopshtare dhe pyjore; Fruta 

të freskëta, arra, perime dhe barishte aromatike; embëltues; Drithëra të papërpunuara; 

Kokrra drithëra, të papërpunuara; Mbetjet e drithërave për konsum të kafshëve   

35   Menaxhimi i biznesit; Menaxhimi i ndërmarrjes; Shërbime administrative; Reklamim, 

marketing dhe shërbime publicitare; Shërbime të shitjes me pakicë përmes katalogëve që 

kanë të bëjnë me produktet ushqimore; Shërbime për porositjen në internet; Sigurimi i 

shërbimeve për krahasimin e çmimeve në internet; Aranzhimi i transaksioneve të biznesit 

për të tjerët përmes dyqaneve në internet; Përpunimi administrativ i porosive kompjuterike; 

Përpunimi administrativ dhe organizimi i shërbimeve 

porosia postare; Sigurimi i informacionit në lidhje me shitjet tregtare; Shërbim automatik i 

ri-porositjes për bizneset; Blerja e mallrave ose shërbimeve në emër të të tjerëve 

Kompanive; Shërbime blerjeje; Shërbime të kompjuterizuara të porositjes online; 

Përpunimi i porosive ne formë elektronike; ofertave; Kuotimi i çmimeve të produkteve ose 

shërbimeve; Sigurimi i informacionit për konsumatorët në lidhje me produktet dhe 

shërbimet; Sigurimi i informacionit për produktet për klientët; Sigurimi i këshillave për 

produktet e konsumit; Negociimi i kontratave në lidhje me blerjen dhe shitjen e produkteve; 

Përpunimi administrativ i shitjeve; Përpunimi administrativ 

porosive; Sherbimet e ndihmave te biznesit, menaxhimi dhe shërbimet e administrimit; 

Analiza e biznesit, hulumtimi dhe shërbimet e informacionit të biznesit; Shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me ushqimin; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me ushqimin; 

Shërbimet e ankandit; Qiraja e makinave shitëse   

39   Transportit; Paketimi dhe ruajtja e mallrave; Paketimin e produkteve; Shërbime 

ambalazhi dhe paketimi; Paketimi dhe paketimi i mallrave; Paketimin e ushqimit; 

Magazinimi dhe dërgimi i mallrave; Shërbime për ruajtjen e ushqimit; Shërbimet e ruajtjes 

në  depo; Shërbime të ruajtjes së ushqimit të ngrira; Shërbime këshillimore në lidhje me 

paketimin e mallrave; Shërbime këshillimore në lidhje me parapaketimin e mallrave; 

Shërbime këshillimore që lidhen me ruajtjen e mallrave   

40   Huazimi i makinerisë dhe aparateve për përpunimin e ushqimit;Përpunimi i ushqimit 

ne lidhje me mbrojtjen nga demtimi;Ajrosja e ushqimit;Birrari [prodhimi i 

birrave];Shërbime birrarije;Shërbimet e destilimit të pijeve te forta;Konservimi i 

ushqimit;Ngrirja e zarzavateve;Peshk i tymosur;Perpunimi i peshkut;Blurja e kafes;Perime 

(shtryllja e frutave);Konservimi [mbrojtja nga kalbëja-shkatrrimi] pije;Konservimi i 

ushqimit;Tymosja e peshkut;Tymosja e mishit;Tymosja e mishit;Tymosja e 

djathit;Sherbimet e  krijimit te avullit-tymit per tymosjen e ushqimit;Tymosja e 

zarzavateve;Perpunimi i ushqimit dhe pijeve;Konservimi i zarzavateve dhe pijeve;Bluarja e 
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ushqimit;Bluarja e ushqimit;Ushqimi i pergaditur-zier (Perpunimi);Ushqim i zier-

pergaditur (perpunim -);Perpunim ushqimi   

 

 

 

(111)  27092 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 
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(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Thasë plastik për paketimin e akullit; thasë nga letra, kartuçi dhe plastika dhe 

artikuj për paketim, mbështjellje dhe magazinim; dekorime dhe material artistik dhe për 

media; material i shtypur; ombrella nga letra per koktel (dekorime); lëter për mbështjelljen 

e ushqimit; flamuj nga letra; folje nga letra ose plastika për mbajtjen e lagështisë (për 

paketim ushqimi); peshqir higjienik dore nga letra; rollne te letres per arka; filtra për kafe, 

nga letra; nënshtesa për gota, nga letra; rrollne kuzhine [leter]; fshesa nga letra; shtresa  nga 

letra te punuara me dantella; dekorime nga letra per mesin e tavolinave;  peshqir letre per 

tavolina; dantella nga letra; peshqirë dore nga letra per duar; shtroja tavoline nga letra; 

dekorime nga kartuçi për artikuj ushqimorë; shtroja tavoline nga kartuçi; folje thithëse nga 

letra ose plastika për paketim ushqimi; leter thithese; shtroja nga kartuçi  [për gota]; thasë 

për paketim te punuara nga letra e biorazgraduar (leter  speciale  rezistuese); salveta për një 

përdorim; materiale filtruese nga letra; ngjitese per produkte te letres ose per nevoja 

shtepiake; leter dhe kartuç; pajisje per zyre dhe shkollore   

20   Shkopa druri për mbajtjën e bombonave ose akulloreve; kontejnerët jo metalike, 

mbyllës të tyre dhe bartëse   

29   Produkte të qumështit dhe zëvendesuesit e tyre; frapej nga qumështi; pije nga qumështi 

ne te cilat mbizoteron qumështi ne te cilat mbizotëron qumështi; fruta të përpunuara, 

kërpudha dhe perime (duke përfshirë frutat arrore dhe bishtajoret); vezë zogu dhe produkte 

nga vezet; vaj dhe yndyrë për ushqim; puding qumështi   

30   Akull, akullore, jogurt dhe shërbet i akullët; kafe e akullët; pije nga akullorje; produkte 

ëmbëlsirash të akullta; kornet për akullore; torte të akullta; produkte të ngrira ëmbëlsirash 

të cilat përmbajnë akullore; pije me bazë të kafes e cila përmbanë akullore (affogato); 

produkte të akullta ëmbëlsirash në formë lëpirëseve; aroma natyrale për akullore [përpos 

esencave eterike dhe vajërave esenciale]; çaj i akullt; torte me sipërfaqe  shkëlqyese-lusër; 

përgaditje aromatike për akullore; pije të akullëta me bazë kafeje; kafe, çajëra, kakao dhe 
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zëvendësuesit e tyre; produkte bukëpjekësish; buk; ëmbëlsira, torte, pite dhe biskota; pllaka 

nga drithërat dhe pllaka energjike; ëmbëlsira (bombone), çokolata dhe gomë përtypëse 

(çamçakëz); produkte ëmbëlsirash me lyerje të ëmbla; produkte ëmbëlsirash me lyerje 

çokolate; produkte ëmbëlsirash nga mielli; deserte të gatshme [produkte ëmbëlsirash]; 

ëmbëlsira nga çokolata; produkte ëmbëlsirash jo mjekësore  në formë xhelatine; Tartuf 

çokolate [ëmbëlsirë]; Çokolata; Bombone të forta; deserte të gatshme [brumëra]; krema nga 

vezet [ëmbëlsira te pjekura]; desert puding me bazë të orizit; mbushëse ëmbëlsirash 

(deserte); mousse ëmbëlsirë-desert [produkte pastiçeresh]; ëmbëlsirë çasti puding; puding; 

deserte të gatshme [në bazë çokolate]; krip, melmesa, aroma dhe lyreje nga melmesat; 

drithëra të përpunuara, niseshte dhe produktet e tyre, përgatitjet për pjekje dhe maja; 

sheqer, ëmbëltues natyral, lustër dhe mbushje e ëmbël, produkte bletësh; akullore [mjete 

lidhëse për miksimin e akullores]   

35   Shitjet me shumicë ne lidhje me akulloret; shitjet me pakicë ne lidhje me akulloret; 

administrimi afarist; administrimi i ndermarrjeve; shërbime administrative; shërbimet e 

publikimit, marketingut dhe publicitetit; shitjet me pakicë përmes katalogut  në lidhje me 

arikujt ushqimorë; shërbimet e porositjes së drejtë për drejtë (online); ofrimi i shërbimeve 

të krahasimit të çmimit në rrjete; kontraktimi i transakcioneve afariste për persona tjerë 

përmes tregtisë së drejtë për drejtë (online); përpunimi administrativ i porosive përmes 

kompjuterit; shërbime të përpunimit administrativ dhe organizimi i porosive përmes postës; 

ofrimi i informatave në sferën e shitjeve komerciale; shërbime të porosive automatike ë 

serijshme për ndërrmarje; blerja e mallit ose shërbimeve në emër të ndërmarrjeve tjera; 

shërbimet blerëse; shërbime të kompjuterizimit të porosive online; përpunimi i porosive; 

licitimi; kotimi i çmimit të produkteve ose shërbimeve; ofrimi i informacioneve të 

konsumatorëve të cilat kanë të bëjnë me produkte dhe shërbime; ofrimi i informatave lidhur 

me prodhimet për shfrytëzues; dhënja e këshillimeve për produktet e konsumatorëve; 

bisedimet lidhur me kontraktimin e cila ka të bëjë me blerjen dhe shitjen e produkteve; 

përpunimi administrativ i shitjeve; përpunimi administrativ i porosive; shërbimet e ndihmës 

afariste, administrimi afarist; shërbimet e analizes afariste, hulumtime dhe informacione 

afariste; shërbime të shitjes me pakicë në sferën e ushqimit; shërbime të shitjes me pakicë 

lidhur me ushqimin; shërbime të shitjes me shumicë lidhur me ushqimin; shërbimet e 

shitjes përmes ankandit; huazimi i automateve shitese   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallit; ambalazhimi i produkteve; shërbimet e 

mbështjelljes dhe paketimit; mbështjellja dhe paketimi i mallit; paketimim i ushqimit; 

magazinimi dhe dorëzimi i mallit; shërbimet e magazinimit të ushqimit; shërbime të 

magazinimit  në magazina; shërbime të magazinimit të ushqimit të ngrirë; shërbime 

këshillimi në sferën e  paketimit të mallit; shërbime këshilluese në sferën e paketimit të 

mallit; shërbime këshilluese në sferën e magazinimit të mallit   

40   Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; konzervimi i zarzavateve dhe pijeve; bluarja e 

ushqimit; ushqim i zier (përpunimi); përpunimi i ushqimit; huazimi i makinerive dhe 

aparateve për përpunimin e lëngjeve; huazimi i makinerive dhe aparateve për përpunimin e 

ushqimit; përpunimi i qumështit; Fërgimi (pjekja) dhe përpunimi i kafes; përpunimi i 

ushqimit për shkak të mbrojtjes nga shkatrrimi; ajrosja e ushqimit; konzervimi i ushqimit; 

ngrirja e zarzavateve; bluarja e kafes; ngjeshja (shtypja) e frutave; ruajtja e pijeve 

[mbrojtjës nga prishja]   
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(111)  27068 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/201 

(732)  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)  Sprint 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Pajisje ortodontike, instrumente dhe pajisje; aparate ortodontike; bravë 

ortodontike; tela ortodontik dhe harqe çeliku; pajisje dentare (tubë bucal); jastek lidhës për 

vendosjen e bravës ortodontike dhe/ose pajisjve dentare (tuba bucal) në dhëmbë; vagla 

stomatologjike-dentare, posaçerisht për bashkëngjitje (shtrengim), shkëputje (ndarje), 

rregullim (adoptim ) dhe/ose përdorim të mallërave të sipërpërmendura; pjesë dhe pajisje 

për të gjitha produktet e sipërpërmendura, të cilat i përkasin kësaj klase 

   

 

 

(111)  26957 

(151)  09/11/2020 

(181)  05/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/202 

(732)  Besa Winery L.L.C Zona Industriale, 

Ndertesa Nr. 2 Rahovec, KS 

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

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike; verë, verë nga rrushi; prodhimi i mushtit, verërave dhe verërave 

tjera me bazë frutash; prodhimi i pijeve tjera të fermentuara të padestiluara   

35   Reklama e produkteve alkoolike, promovimi i pijeve alkoolike; shitja me shumice dhe 

pakicë e pijeve alkoolike; shitja me shumice, jo e specializuar, e artikujve ushqimore, 

pijeve dhe duhanit   

39   Transporti rruogor i mallrave    

 

 

 

(111)  27067 

(151)  01/12/2020 

(181)  05/02/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/204 

(732)  Red Bull GmbH Am Brunnen 1, 5330 

Fuschl am See, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   “Birra; ujë mineral; uj i gazuar; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe lëng frutash; 

shurup për përgaditjen e pijeve; preparate për përgaditjen e pijeve; pije energjike”   

 

 

 

(111)  26867 

(151)  02/11/2020 

(181)  06/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/206 

(732)  TREPHARM SH.P.K. Gurbardhi 

str.50, Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë, KS 

(740)  Kaltrina Krasniqi Gurbardhi str.50, 

Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë 

 
 

(540)  SECUMET 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje për qëllime mjekësore; substanca 

dietike të përshtatura për qëllime mjekësore; substanca dietike të përshtatura për qellime 

mjeksore, ushqim për bebe, suplemente dietike per kafshë dhe njerëz, leukoplaste, material 

për fashim, dyll dentar dhe material per evitimin e prioshjes së dhëmbëve, dezinfektantë, 

përgatitjet për shkatrrimin e parazitve, fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  26869 

(151)  02/11/2020 

(181)  06/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/207 

(732)  TREPHARM SH.P.K. Gurbardhi 

str.50, Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë, KS 

(740)  Kaltrina Krasniqi Gurbardhi str.50, 

Sllatinë e Madhe, Fushë Kosovë 

 
 

(540)  SECUVIA 
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(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të përshtatura për qëllime mjekësore, ushqim per bebe, suplement dietik 

per kafshe dhe njerëz, leukoplaste, material per fashim, dyll dentar dhe material per 

evitimin e prishjes së dhëmbëve, dezinfektantë, pergatitjet per shkatrrimin e parazitëve, 

fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  26628 

(151)  05/10/2020 

(181)  06/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/208 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540) FELKARID                                                                                                                                                                    

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  27213 

(151)  04/03/2021 

(181)  06/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/209 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ 

COOPERATIVA IN SIGLA CONAD Via 

Michelino, 59 – 40127 Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  SAPORI E IDEE CONAD 

 
 

     

 
 

 

(511) 29    “Mish, mish lope i freskët, derr, shpezë dhe kafshë gjahu; Mish dele; Kërmijtë të 

përgaditur për përdorim njerëzor; Fara, të përpunuara; Fara, të procesuar; Preparate të bëra 

nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supë dhe lëng mishi, ekstrakte mishi; 

Kocka të vogla të lëngut të mishit; xhelatin; Perime të prera; Perime të para-prera për 

sallata; Qumsht soje; Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soje (zëvendësues qumshti); 

Qumsht orizi (zëvendësues qumshti); Qumsht bajame; Qumsht kikiriki; Qumsht arre 

kokosi; Qumsht i kondensuar; fruta, këpurdha dhe perime, të ziera, të ngrira, të thara dhe të 

konzervuara; Bishtaja dhe perime të ziere, të ngrira, të thara apo të konzervuara; vajëra; Vaj 

ulliri, vaj ulliri i pastërt dhe extra-i pastërt, Yndyrë e ngrënshme; margarinë; Peshk i 

freskët, i ngrirë dhe i konzervuar; molusqe fruta deti dhe butak të freskëta, të ngrira dhe të 
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konzervuara; Ushqime të gatshme, të ngrira apo jo, me bazë perimesh; Ushqime të 

gatshme, të ngrira apo jo, me bazë djathi;; Ushqime të gatshme, të grira apo jo, me bazë 

patatesh; Ushqim i gatshëm, i ngrirë apo jo me bazë mishi apo shpezëve; Ushqim i 

gatshëm, ingrirë apo jo, me bazë peshku apo fruta deti; ushqim qofte, të ngrira apo jo; 

Qumsht, dhe zevendësues, djath, krem, produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalp, kos; 

Ëmbëlsira me bazë të produkteve të qumshtit, kos frutash; Marmeladë, xhem; Krem 

përhapës me bazë-qumshti apo me bazë-djathi; Mish i kurura, Mish i procesuar, Proshutë e 

prerë dhe e pa prerë dhe mish i kuruar; vezë dhe produkte vezësh, të ngrira apo jo; Ushqime 

me përmbajtje të ushqimeve të gasthme-për-knsumim dhe/apo të ngira me  mish, peshk, 

djath, dhe mish të kuruar; Produkte ushqimi të përgaditura nga patatet; Ushqime të shpejta 

të shijshme me bazë- patatesh; patate të konzervuara; Pjata të gatshme dhe/apo të ngrira me 

përmbajtje kryesisht të mishit; Ushqime të përgaditura dhe/apo të ngrira me përbajtje 

kryesisht të perimeve; Ushqime të ziera të gatshme me përbërje të plotë apo plotësisht nga 

shpezët; Pjata të përgaditura me perime; ushqim qofte të ngrira apo jo-të ngrira; Ushqim 

meze me bazë-frutash; Meze ushqim me bazë perimesh; Ushqim i shpejtë me bazë 

drithërash; Ushqim rostocerie me bazë-të frutave të thara; domate të konzervuara; alga deti; 

qumsht jo nga-qumshti”   

30   “Kafe, çaj dhe kakao dhe zëvendësues për to; Ekstrakte bimore; Bukë dhe pasta të 

shijshme, Byrekë të shijshëm, Shkopinjë të hollë buke, Krisurë, Miell me bazë të mezeve të 

shijshme; Bizele të procesuara, niseshte, dhe mallëra të bëra nga to, preparate të pjekura 

dhe maja; Sodë buke (sodë bikarboni për përdorim gatimi); pica dhe pite, të ngrira apo jo; 

kuskus; polenta; pasta të vogla pikante (gnocchi); Brumë, pasta të mbushura, Pasta me 

përmbajtje të vezëve; Oriz; Tarta (të ëmbëla apo të shijshme) Ëmbëlsirë mouz; Akull, 

akullore, kos i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, biskota të ëmbëla, ëmbëlsira 

shkopninj; ushqim i lehtë; biskota; Ëm,bëlsira, ëmëblsira çokollade dhe me bazë çokollade, 

ëmbëlisrë akullore, krem karamel (ëmëblisra të pjekura); Kripëra, erëza, melmesa dhe 

kremra, Uthull, uhtull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, Lustër e ëmbël dhe mbushje; 

mjaltë, ëmbëlsira; bonbone; çamçakëz; Kremra (ëmbëlsira), Krem për lyerje i bërë nga 

çokollada; Mustardë; Miell perimesh; Miell; Ekstrakte çaji; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo 

medicinale; propolis; Peltë mbretërore; ushqim i gatshëm, i ngrirë apo jo, bazuar me pasta 

dje pasta t ëmbushura apo bukë apo oriz, apo bukë brumi e mbushur (panzeroti), polenta, 

brum pice i mbushur; kos frutash, i ngrirë”   

31   “Fruta dhe perime të freskëta; Kërpurdha; Lëpusha të freskëta; Gjëra ushqimore për 

kafshë, Pije për kafshë; malt; Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie dhe kokrra (as të 

përgaditura, po procesuara), fara, bimë natyrale dhe lule, lëvore të papërpunuara, lëndë 

drusore; lule, të thara, për dekorim; Poçe (Bimore-); Gjëra ushqimore për kafshë; ushqim 

për zogj; Biskota për qen; letër grithëse (shtrojë kashte) për kafshë; Ushqim për kafshë; 

Produkte për shtroja kafshësh; Kocka përtypëse të tretshme dhe shufra për kafshë 

shtëpiake”   

32    “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Pije me lëng frutash; Pije e lehtë me 

pak-kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Fruta të shtrydhur; Pije të gazuara me shije; 

birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte birarie; Nektarë frutash, jo-alkoolik; Limon i 

nshtrydhur; preparate për përgaditjen e pijeve; Lëng (Preparate për përgaditje-); Ujë i 

gazuar (Preparate për përgaditje-); Shurup për pije; Uthull, jo-alkoolik; Lëngje; Lëngje 

perimesh [pije]; Lëng domatesh [pije]; Pije perimesh; Pije hirre; Pije me bazë-soja, tejtër 

nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-orizi, të tjer anga zëvendësuesit e qumshtit; Pije 
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me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pure pijesh me pemë dhe perime të freskëta (smoothies); Pije 

energjike; Pije izotonike; Pije sporti të pasura me-proteina”   

33    “Pije alkoolike (përpos birrave); Liker; Pije alkoolike nga frutat; Koktel; Tretës (liker 

apo spirit); Alkool me ekstrakte frutash: preparate për përgaditjen e pijeve alkoolike; Verë 

molle; Alkool dhe liker; Verëra” 

   

 

 

(111)  27284 

(151)  10/03/2021 

(181)  06/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/210 

(732)   Shell Brands International AG 

Baarermatte, CH-6340 Baar, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  SHELL 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   “Energji elektrike; vajra, yndyrna dhe lubrifikante për automjetet elektrike”  

9   „Stacione për karikimin e automjeteve elektrike; pajisjet e mbushjes së baterisë për 

automjete motorike; bateri për automjete elektrike; aparate dhe instrumente për 

grumbullimin, kryerjen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e 

energjisë elektrike; programe kompjuterike për informacion, analizë dhe raportim të 

përdorimit të energjisë, efiçencës së energjisë, kursimit të energjisë, analizës së kostos, 

administrimit, analizës së energjisë dhe menaxhimit të faturave; aplikacionet softuerike të 

programeve kompjuterike për analizimin dhe raportimin e përdorimit të energjisë, efiçencës 

së energjisë, kursimin e energjisë, analizën e kostos, administrimin, analizën e energjisë dhe 

menaxhimin e faturave; aparate dhe instrumente matëse, monitoruese dhe kontrolluese për 

transportin, shpërndarjen dhe furnizimin me energji elektrike; aplikacione softuerike të 

programeve kompjuterike për lehtësimin e pagesës për karikimin e automjeteve elektrike, 

lubrifikantë dhe produkte të automobilave“   

37   Shërbimet e stacionit karikues për automjete elektrike; instalimi, mirëmbajtja dhe 

riparimi i stacioneve të karikimit për automjete elektrike“   

39   Shpërndarja dhe furnizimi me energji elektrike; shpërndarja dhe furnizimi i energjisë së 

rinovueshme“   

 

 

 

(111)  27305 

(151)  15/03/2021 

(181)  06/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/211 

(591)  E kuqe, e verdhë                      

(732)   Shell Brands International AG 

Baarermatte, CH-6340 Baar, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)   
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Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   “Energji elektrike; vajra, yndyrna dhe lubrifikante për automjetet elektrike”   

9   „Stacione për karikimin e automjeteve elektrike; pajisjet e mbushjes së baterisë për 

automjete motorike; bateri për automjete elektrike; aparate dhe instrumente për 

grumbullimin, kryerjen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e 

energjisë elektrike; programe kompjuterike për informacion, analizë dhe raportim të 

përdorimit të energjisë, efiçencës së energjisë, kursimit të energjisë, analizës së kostos, 

administrimit, analizës së energjisë dhe menaxhimit të faturave; aplikacionet softuerike të 

programeve kompjuterike për analizimin dhe raportimin e përdorimit të energjisë, efiçencës 

së energjisë, kursimin e energjisë, analizën e kostos, administrimin, analizën e energjisë dhe 

menaxhimin e faturave; aparate dhe instrumente matëse, monitoruese dhe kontrolluese për 

transportin, shpërndarjen dhe furnizimin me energji elektrike; aplikacione softuerike të 

programeve kompjuterike për lehtësimin e pagesës për karikimin e automjeteve elektrike, 

lubrifikantë dhe produkte të automobilave“   

37   „Shërbimet e stacionit karikues për automjete elektrike; instalimi, mirëmbajtja dhe 

riparimi i stacioneve të karikimit për automjete elektrike“   

39   „Shpërndarja dhe furnizimi me energji elektrike; shpërndarja dhe furnizimi i energjisë 

së rinovueshme“ 

   

 

 

 

(111)  27395 

(151)  29/03/2021 

(181)  06/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/212 

(300)  018104251  06/08/2019  EU 

(732)  SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-

GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  Samsung Magician 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Disqet (mediume) te gjendjes së ngurtë; Disqet e hard diskut; Hard disqet e 
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jashtme të kompjuterit; Aparatet e ruajtjes së të dhënave; Softuer kompjuterik; Softuere 

kompjuterike për menaxhimin e gjendjes se ngurt, ne veçanti, softuer për instalimin e 

disqeve me gjendje të ngurtë, monitorimin, optimizimin dhe azhurnimin e performancës; 

Softuere kompjuterike për menaxhimin e disqeve me gjendje të ngurtë, disqet e hard diskut 

dhe aparatet e ruajtjes së të dhënave   

 

 

 

(111)  27394 

(151)  29/03/2021 

(181)  06/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/213 

(300)  EM, 018104251  06/08/2019  BE 

(732)  SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-

GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KR 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)  Samsung SSD Magician 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Disqet (mediume) te gjendjes së ngurtë; Disqet e hard diskut; Hard disqet e 

jashtme të kompjuterit; Aparatet e ruajtjes së të dhënave; Softuer kompjuterik; Softuere 

kompjuterike për menaxhimin e gjendjes se ngurt, ne veçanti, softuer për instalimin e 

disqeve me gjendje të ngurtë, monitorimin, optimizimin dhe azhurnimin e performancës; 

Softuere kompjuterike për menaxhimin e disqeve me gjendje të ngurtë, disqet e hard diskut 

dhe aparatet e ruajtjes së të dhënave   

 

 

 

(111)  27726 

(151)  20/05/2021 

(181)  07/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/215 

(591)  E kuqe  #f51105, E zezë 

(732)  ARBENITA MARKAYA 

MAHREC SH.P.K.  rr. “A. Tahiri” nr. 18-

12/81 Gjilan, KS 

(740)  Avokat Ilir Rashiti rr. Bulevardi i 

Pavarësisë nr. 14 Gjilan 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë shtazore, si dhe perime dhe 
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produkte të tjera komerciale kopshtare, të cilat pergatiten ose ruhen për konsum   

30   Përfshin kryesisht produkte ushqimore me origjinë bimore, përveq frutave dhe 

perimeve, të përgatitura ose te konservuara per konsum, si dhe ndihmës të destinuar për 

përmirsimin e aromës së ushqimit   

31   Produkte tokësore dhe detare qe nuk janë nënshtruar ndonjë forme pergatitje per 

konsum, kafshë të gjalla dhe bimë, si dhe produkte ushqimore për kafshët   

 

 

 

(111)  27340 

(151)  16/03/2021 

(181)  07/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/216 

(591)  Ngjyrë roze, ngjyrë vjollce, lejla 

(732)  ALBA STOJKU SHPK Durres Kruje 

,Fshati Derven, rruga Derven, ndertese 

private, 1 kateshe, zona kadastrale nr. 1475, 

me nr.pasurie 1, AL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

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

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

për banjot; aromatikë [vajra esenciale]; sapun deodorant; deodorant për qeniet njerëzore ose 

për kafshët; lapsa vetullash; kozmetikë vetullash; thonjtë e rremë; kremra flokësh; llak per 

flokë; ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; buzekuq; preparate make-up (mirembajtje te 

fytyres); perfumeri; parfume; shampo; sapun rroje; preparate për rruajtje   

35   Sherbime shitje me shumice dhe pakice ne dyqan, nepermjet faqeve te internetit dhe 

programeve televizive te produkteve ne fushen kozmetike; marketing; demonstrim i 

mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; reklamimi / publiciteti; 

marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime 

komerciale ose reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime 

prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; informacion tregtar dhe 

këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e 

paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja me qira e stendave të shitjes; optimizimi i 

motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial; 

negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në 

internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; hartimi i materialeve 

reklamuese; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve 

sportive   
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(111)  27191 

(151)  03/03/2021 

(181)  07/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/217 

(591)   kafe, bardhë 

(300)  018106303  09/08/2019  EU 

(732)  Bon Mundo GmbH & Co. KG 

Langendorfer Str. 23 06667 Weißenfels, DE 

(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, çajëra, kakao  dhe zavendesuesit e tyre; Kafe e pa pjekur; Kafe e 

aromatizuar; Kapuqino; Kafe e akullt; Kafe pa kofeina; Espresso kafe; Kafe [e pjekur, 

pluhur, ne kokrra ose ne pije]; Kakao i pjekur pluhur, kokerr ose ne pije; Ekstrakte te kafes 

si aroma per pije; Ekstrakte te kafes si aroma ushqimi; Ekstrake te kakaos si aroma per pije; 

Kafe çokolate; Pije te gatshme nga kafjas; Frapei; Pije me bazë kafe e cila permbanë 

akullore (affogato); Liofilizimimi I instant kafes; ergadites per pergaditjen e pijeve [me 

bazë kafeje]; Pergaditje per pergasditjen e pijeve [me bazë çokolate]; Bluarja e kokrrave te 

kafes; Kafe e bluar; elb I cili perdoret si zavendesues I kafes; Kafe nga omeltuesit; 

Ekstrakte embeltuesish per kafe; Perzierje te kafes dhe çikores; Perzierje çikoreje, te gjitha 

si zavendesuese te kafes; Perzxierje pre kafes se embeltuar me kakao; Perzierje nga 

ekstraktet e embeltuara  per kafe me kafe; Pije me bazë te zavrendesuesve te kafes; Kokrra 

te pjekura te kafes; Pije me bazë kafe  te cilat permbajnë qumësht; Pje nga kafeja me 

qumesht; Pije me qumesht me bazë çokolate; Pije me bazë kafe; Pije me bazë kakao; Pije 

çokolate; Pije me shije çokolate; çokolatë e ngrohet; çokolate qumështi; Instant kakao  

pluhur; Esenca te kafes; Kafe [aroma te kafes]; Ekstraktie te kafes si zavendesuese te kafes; 

Kafe e zier; Thasë per kafe; Kapsula per kafe; Kapsula me kafe; Filtra ne formë te thaseve 

te letres te mbushura me kafe; Koncentrate te kafes; Perzierje te kafes; pergadites kakaoje; 

Kakao pluhur; Kakao perzierje; Pije te gazuara [me bazë kafe, kaka ose çokolate]; Drithera 

te perpunuara, nisheste dhe produkte te tyre, pergadites per pjekurina dhe maja; Drithera; 

elb I pjekur dhe embeltues si zavendesues te kafes; Akull, akullore, jogurt dhe sherbet I 

ngrirë; Pije te ngrira me bazë kafe;Pije te ngrira me bazë kakao; sheqer,embeltues natyral, 

lystrime te embela dhe mbushje, produkte bletesh; Mbushje me bazë kefe; Produkte 

bukëpjekesish, embelsira, deserte çokolate; Kokrra te kafes te mbuluara me sheqer;  Krema 

me bazë kakao ne formë lyrjeve-soseve; Ushqim me bazë kakao; Perberes me bazë kakao 

per produkte te embelsirave ; Krip, melmesa, aroma dhe salca melmesash;Vajë nga kafeja   

31   Fara; te mbjella bujqesore dhe akuakulture, produkte  hortikulturale dhe pylltare; Fruta 

te fresketa, fruta arrave, perime dhe bimë aromatizuese; Fruta arrore per ushqim [te pa 

perpunuar]; Farëra; Embeltues; Drithera te pa perpunuar; Drithera kokerr, te pa perpunuara; 

Mbetje te dritherave per ushqim kafshesh   
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35   Publikime; Udheheqja e puneve komerciale; Administrata komerciale; Punet e zyres; 

Sherbimet e publikimit, marketingut dhe ankandit; Sherbime tregtare te perkrahjes afariste  

dhe sherbimet e informimit te konsumatoreve; sherbimet e ndehmes afariste, qeverisja dhe 

administrimi;  Sherbimet e analizes afariste,hulumtimi I informacioneve afariste; Sherbime 

te shitjes me pakicë lidhur me ushqimin; sherbime te shitjes me pakicë te ushqimit; 

Sherbime te shitjes me shumicë lidhur me ushqimin; Sherbime teb shitjes ne ankand; 

Huazimi I automatave te shitjes   

39   Transporti; Paketimin dhe ruajtjen e produktit; Paketimin e produkteve; Shërbime 

ambalazhi dhe paketimi; Paketimi dhe magazinimi i mallrave; Paketimin e ushqimit; 

Paketimin e ushqimit; Magazinimi dhe dërgimi i mallrave; Magazinimi dhe dërgimi i 

mallrave; Magazinimi dhe dërgimi i mallrave; Shërbime për ruajtjen e ushqimit; Shërbimet 

e ruajtjes në depo; Shërbime të ruajtjes së ushqimeve të ngrira; Shërbime këshillimore në 

lidhje me paketimin e mallrave; Shërbime këshillimore në lidhje me ripaketimin e mallrave; 

Shërbime këshillimore që lidhen me ruajtjen e mallrave   

40   Perpunimi i ushqimit dhe pijeve; Konservimi i zarzavateve dhe pijeve; Bluarja e 

ushqimit;Bluarja e ushqimit; Ushqim i zier (perpunim -); Ushqim i zier (perpunim -); 

Pergaditja e ushqimit; Huazimi i makinerive dhe aparateve per pergaditjen e pijeve; 

Huazimi i makinerive dhe aparateve per pergaditjen e ushqimit; Perpunimi i qumështit; 

Pjekja dhe perpunimi i kafes; Perpunimi i ushqimit per te ruajtur nga kalbja-demtimi; 

Ajrosja e ushqimit; Birrarri [prodhimi i birrave]; Sherbime birrarije; Birrarri [prodhimi i 

birrave]; Sherbime te destilimit te pijeve te forta; Konzervimi i ushqimit; Ngrirja e 

zarzavateve; Tymosja e peshkut; Perpunimi i peshkut; Mullinj per kafe; Prerja e frutave; 

Konzervimi [mbrojtja nga shkatrrimi] pije; Bluarja e kafes; Konzervimi i ushqimit; 

Tymosja e peshkut; Tymosja e mishit; Tymosja e mishit; Tymosja e djarhit; Sherbimet e 

tymosjeve per tymosje ushqimi;  Tymosja e ushqimit   

 

 

 

(111)  27151 

(151)  02/03/2021 

(181)  07/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/220 

(732)  LEDO plus d.o.o., Čavićeva 1a, 10000 

Zagreb, HR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ngrira, të konzervuara, të thara dhe të ziera; xhelatinë, marmeladë, kompot; vezë; qumsht 

dhe produkte qumshti; vaj dhe yndyrë ushqimi”   

30   “Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe preparate të 

bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akull; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, 

pluhur-për pjekje; krypë; mustard; uthull, salca (melmesa); erëza; akull”   

32   “Birra; ujë mineral dhe uj i gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për përgaditjen e pijeve”   
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(111)  27338 

(151)  16/03/2021 

(181)  10/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/221 

(591)  E Zezë, E Bardhë, E Kuqe 

(732)  Hajdar Dili Batllavë, Podujevë, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; Menaxhim Biznesi; Administrim Biznesi; Funksione zyre; Hulumtim 

i tregut; Marketing në kornizë të softuerëve për publikim; Shërbime të Marrëdhënieve me 

Media; Negocimi i kontratave biznesore për palë të treta; Organizimi i panaireve me qëllim 

komercial dhe promovimi; Reklamim paguaj për klikim; Promovim i shërbimeve dhe 

produkteve përmes sponsorimit të aktiviteteve sportive; Marrëdhënie me publikun; 

Reklamim në radio; Marketing i targetuar; Shërbime telemarketingu; Reklamim në 

television; Promovim i shitjes për të tjerët; Reklamim online në rrjet kompjuterik; Dizajnim 

i materialeve promovuese; Reklamim direkt përmes emailit; konsulencë lidhur me 

komunikimin e strategjive reklamuese; Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në 

relacion me publikun; Asistencë administrative në kthim të telefonatave për tenderë; 

shërbime administrative për rilokimin e bizneseve, menaxhimi i bizneseve dhe konsulenca 

organizative; shërbime mbi menaxhimin e projekteve biznesor në fushën e ndërtimeve; 

hulumtim biznesi; shërbime lobimi për qëllime biznesore; negocimi dhe përmbyllja e 

negociatave për palë të treta; negocimi i kontratave biznesore për të tjerët; dhënia me qera e 

paisjeve dhe maqinave të zyrës; dhënia me qera e pasijeve në ambiente të përbashkëta; 

shërbime fotokopjesh; shërbime të shitjes me shumicë për farmaceutikë, vetenari dhe 

preparate sanitare dhe furnizime medicionale; dhënia me qera e vendin maqinave;   

39   Aranzhimi i shërbimeve transportuese për pasagjerë përmes sistemit online; transportin 

e pasagjerëve, rezervimi i ulëseve për transport, personave dhe mallrave përmes mjeteve 

transportuese të tokës, ajrit, anijeve dhe trenave; organizim udhëtimi; organizim i 

shërbimeve turistike; vizita; shoqërim të udhëtarëve; dhënia me qera e veturave, autobusëve 

dhe airoplanëve; transportimi i mallërave; dhënia me qera e parkingut, sigurimi gjatë 

transportimit të mallërave me vlerë, ruajtja e bagazhit, taksi transport; transportimi dhe 

mbledhja e mbeturinave; dhenia e informatave mbi transportin; aranzhimi i dokumenteve të 

udhëtimit dhe vizës për personat që udhëtojnë   

41   Rezervimi i biletave për shfaqje; shërbime të parkut argëtues; organizimi i kontesteve 

të bukurisë; ofrimi i tiketave për organizime të ndryshme; organizimi dhe realizimi i 

koncerteve; organizimi dhe realizimi i konferencave; organizimi dhe realizimi I 

kongreseve; organizimi i aktviteteve kulturore; edukative dhe argetuese; organizimi i 

eventeve argëtuese; informata mbi eventet argëtuese; organizimi i guidave turistike; 

organizimi i kampeve turistike; organizim i mbrëmjeve argëtuese; organizimi i garave 

(edukative apo argëtuese);organizimi i panaireve kulturore apo edukative; organizimi i 

garave sportive; përkthime;    
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(111)  27270 

(151)  09/03/2021 

(181)  10/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/222 

(732)  Hankook Technology Group Co., Ltd. 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seoul, KR 

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

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma 

pneumatike;  Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse nga gome për 

riparimin e tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për 

motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit   

 

 

 

(111)  27367 

(151)  22/03/2021 

(181)  11/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/225 

(591)  kalter e erret, bardhë 

(300)  018110004  16/08/2019  EU 

(732)  MEG Weißenfels GmbH & Co. KG 

Langendorferstr. 23 D-06667 Weißenfels, 

DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   
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(511) 9   Pajisje, instrumente dhe kabllo per energji elektrike; Qendra transformatore   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

shkollore   

20   Shkopa druri per mbajtje te bombonave ose akullores; kantiere-sherbyese jo metalike, 

mbyllesit e tyre dhe bartesit   

29   Produkte te qumështit dhe zavendesuesit e tyre; Frape qumështi; Pije nga qumështi ku 

mbizoteron qumështi, Fruta te perpunuara, kerpudha dhe perime (duke perfshirë frutat e 

arrave  dhe bishtajoret); Vezë zogu dhe produkte nga vezet; Vaj dhe yndyra; Puding 

qumështi; Mish; shpez te fresketa; kafshë gjahu; Ekstrakte mishi; Fruta te ngrira; Fruta te 

thara; Fruta te pergaditura-ziera; Perime te konservuara; Perime te ngrira; Perime, thara; 

Perime te ziera; xhelatinë, gjem, kompote, lyres frutash dhe perimesh; Vezë; Qumësht; 

Produkte te qumështit;Vaj dhe ushqim per ngrenje; Peshk, fruta deti dhe molusqe, zamra te 

fresketa te paketuara te cilat kryesisht perbehen nga ushqimi i detit; Sallata per paragjellë; 

komplete [ushqim]; Bujon [supa]; Gullash; Gjellë e zier e cila perbehet kryesisht nga mishi 

i pules xhenseni [samgyetang]; Gjellë e zier e cila kryesisht perbehet nga pashteta, nga soja 

dhe tofua [doenjang-jjigae]; Gjellë e zier e cila kryesisht perbehet nga  pashteta e trashë nga 

soja dhe tofua [cheonggukjang-jjigae]; Gjellë e zier e cila kryesisht perbehet nga perimet e 

fermentuara, mishi i derrit dhe tofua [kimchi-jjigae]; Gjellë e zier e cila kryesisht perbehet 

nga pula e ferguar me presion dhe pashteta nga specat e fermentuar te djeges [Dak-galbi]; 

Gjella te gatshme te pergaditura nga mishi [dominon mishi]; Gjella te gatshme te 

pergaditura nga shpezet [mishi i shpezeve dominon]; Gjella te gatshme te cilat kryesisht 

permbajnë vezë; Gjella te gatshme te cilat kryesisht perbehen nga mishi; Gjella te gatshme 

te cilat kryesisht perbehen nga pula; Gjella te gatshme te cilat kryesisht perbehen nga 

pershuta; Gjella te gatshme te cilat kryesisht perbehen  nga frutat e detit ; Gjella te gatshme 

te cilat kryesisht perbehen  nga shtazë gjahu; Kuleç peshku; Bujon (supa) viqi; Koncentrate 

te pastra te supave te mishit [bujone]; Gjella mishi te gatshme; Gjella te ftohura te peshkut; 

Perzierje te perimeve te grimesuara te thara [perime te konservuara]; Perzierje te 

yndyreshme [per pergaditjen e brumit]; Kumbulla te thara; Produkte te ngrira te mishit; 

Produkte te ngrira te peshkut; Guaska te ngrira; Shkopa bambusi te ngrirë; Mish i ngrirë; 

Zela kineze te ngrira; Pomfrit i ngrirë; Fruta, konzervuara; Gjella te ziera te cilat kryesisht 

perbehen nga mishi i viqit te ferguar me vakum dhe salcave te fermentuara nga soja 

[Sogalbi]; Deserte te ftohura te qumshtit   

30   Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe sherbet; Kafe e akullt; Pije nga akullorja; Produkte 

embelsirash te akullta; Kornet per akullore; Torte te akullta; Produkte embelsirash te ngrira 
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te cilat permbajnë akullore; Pije me bazë kafeje te cilat permbajnë akullore (affogato); 

Embelsira te akullta ne formë lepisesh; Aroma natyrale per akullore [perpos esencave 

eterike dhe vajerave esenciale]; çaj i akullt; Kornete per akullore; Torte me lustrim; 

Kornete per akullore; Pergadites aromatik per akullore; Pije te akullta me bazë kafe; Kafe, 

çajera, kakao dhe zavendesuesit e tyre; Produkte bukëpjekësish; Buk; pastiçeri, torte, pite 

dhe biskota; Pllakëza nga dritherat dhe pllakeza energjike; Embelsira (bombone), çokollata 

dhe goma pertypese; Produkte embelsirash me lyerje te embela; Produkte embelsirash te 

lyera me çokolatë; Produkte embelsirash nga mielli; Deserte te gatshme [produkte 

embelsirash]; embelsira nga çokolata; Produkte embelsirash jo mjekesore ne formë 

xhelatine; Tartuf çokolate [embelsirë]; çokolata; Bombone te forta; Deserte te gatshme 

[brumera]; Krema nga vezet [embelsira te pjekura]; Puding desert me bazë orizi; Deserte te 

mbushura; Deserte mousse [produkte pastiçerie]; desert pudingu i menjehershem; Puding; 

Deserte te gatshme  [me bazë çokolate]; Krip, melmesa, aroma dhe lyreje melmesash; 

Drithera te perpunuar, nisheste dhe produkte te tyre, pergadites per pjekurina dhe maja; 

Sheqer , embeltues natyral, lustrime te embela dhe mbushje, produkte bletesh; Akullore 

[mjete per lidhje te perzierjeve te akullores]; Akullore [mjete per lidhje te perzierjeve te 

akullores]; Pergaditje nga dritherat; Oriz nga tapioke; Sago [nisheste nga bërthama e 

Pallmes sago]; Miell; Brum per embelsira; Akullore; Mjaltë; Shurupe dhe melasë; Pluhur 

per pjekurina; Krip; Senf; Uthull; Lyres; Perzierje per pergaditjen e soseve (lyrjeve); 

Melmesa; Akull; Brum, Perzierje dhe masa perzierese per pergaditjen e tyre; Koshere nga 

brumi; Mbushje nga çokolata per produkte bukëpjekesish; Embeltues nga brumi te cilat 

permbajnë fruta; Pjekurina nga bajamet; Embelsira nga brumi i cili permbanë krema; 

Produkte embelsirash te cilat permbajnë gjem; Buk dhe pjekurina; Buk pjesërisht i pjekur; 

Perzierje per buk; Brumera buke; Produkte embelsirash te ngrira; Produkte embelsirash nga 

qumeshti te ngrira; Kuleç te embel te ngrirë; Peta brumi te ngrira; Pica te ftohta; Pica te 

ngrira; akull [uj i ngirë]; Akull, natyral ose artistik; Pjekurina te ngrira; Akullore embelsirë; 

Oriz i gatshem i ngrirë; Jogurt i ngrirë [produkte embelsirash]; Produkte embelsirash te 

ngrira ne formë shkopi; Brum i ngrirë i mbushur me perime;  Brum i ngrirë i mbushur me 

mish; Perzierje per pergaditjen e produkteve te embelsirave te ngrira ; Brum i ngrirë; 

Grimësira tecilat perbehen prej produkteve te dritherave; Grimësira nga mielli i patates; 

Grimesira te pergaditura nga misri; Grimesira te prodhuara nga muesli; Petë brumi me 

proshutë; Gjevrek; Broçe (Kifle); Krekera nga dritherat e perpunuara; Kreker me shije 

mishi; Kreker me shije perimesh; Kreker me shije djathi; Kreker me shije te barerave te 

melmesave; Kreker me shije melmesash; Krepa; Empanada (peta te thyera ne mes te 

mbushura); Enchilade [mbushje e mbeshtjelur me peta]; Pite nga vezet; Pllakeza ushqyese 

me bazë çokolate [te gatshme per konsumim]; Fajitas [mish nga skara i servuar ne petë]; 

Produkte nga brumi te cilat perbehen prej perimeve dhe peshkut; Zamra te gatshme te cilat 

peermbajnë [kryesisht] brum; Ushqimi i gatshëm - pica; Bukë franceze të mbushur; simite 

të mbushura; Brumera (Makarona) të mbushura; Simite të mbushura; Arare [çarje topash 

orizi]; Grimesira që përbëhen kryesisht nga dritherat; Fjolla me bazë drithëra; Biskota 

tërshëre; Embëlsira nga mielli i dritherave; Grimesira nga misri; Grmësira nga gruri; Jiaozi 

[sfera te mbushura]; Kreker te mbushur me djath; Pite [te embla ose njelmeta]; Krepa; 

Produkte bukëpjekesish te njelmeta; grimesira te djegësa-pikante me bazë misri; Ushqime 

te gatshme te njelmeta e pergaditur nga mielli i patates; Grimesira te njelmeta me bazë 

dritherave; Pica; Peta per pica; Pica; Quesadillas – peta te mbushura te paluara; Quiche 

[lloji i tortes se njelmet]; Quiche [lloj i tortes se njelmet]; Kreker nga orizi; Kuleç - 
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embelsirë nga orizi; Biskota nga orizi; Grimesira me bazë dritherash; Grimësira me bazë 

gruri; Grimesira me bazë drithera; grimesira nga nishestja e dritherave; grimesira nga mielli 

i patateve; Grimesira nga mielli i misrit; Grimesira nga buka e thekur e bluar; Grimesira 

nga kokrra e teresishme e grurit; Crumble [embelsirë angleze me fruta dhe drithera]; 

Brumera te mbushura; Brumera te ngrira te mbushura me mish dhe perime; Pica te ngrira; 

Zamra te thara dhe lengeta te pergaditur per  sherbim te cilet kryesisht perbehen prej 

brumerat; Grimesira te cilat kryesisht perbehen prej bukes; Grimesira te cilat kryesisht 

perbehen prej dritherat e perpunuara; Grimesira me bazë dritherash; Pica te pa pjekura; 

Grimesira te gatshme te njelmta  nga berthama e misrit te fituara me ekstruzion; Grimesira 

me bazë dritherash; Peta te gatshme per pica; Gjella te ngrira te cilat kryesisht perbehen 

prej brumerave; Wonton [topëtha kineze];  Pjekurina te buta; Gjella te gatshme me 

brumera; Kuleç-embelsirë nga qepa; Bombone pa sheqer; Embelsira me susam; Bombone 

nga shurupi i misrit; Embelsira per dekorim te pastiçerive; embelsira per dekorim te 

kuleçve te embel; Bombona te embel jo mjekesorë   

31   Fara; Fidane bujqësore dhe akuakulturore, Produkte hortikulture dhe pylltarie; Fruta te 

freskëta, fruta arrore, perime dhe bimë aromatizuese; farera; Embeltues; Drithëra te pa 

perpunuar; Drithëra kokerr, te pa perpunuara; Mbetje te dritherave per ushqimin e kafsheve   

35   Udheheqja e puneve komerciale; Punet komerciale te zyreve; administrat komerciale; 

Punet e zyreve; Sherbime te publikimit, marketingut dhe propagandes; Sherbimet e shitjes 

me pakicë permes katalogjeve lidhur me artikujt – produktet ushqimorë-e; Sherbimet e 

porositjes se drejtë per drejtë (online); Ofrimi i sherbimeve  te çmimit krahasues ne rrjete; 

Kontraktimi i transakcioneve afariste per te tjeret permes tregtisë se drejtë per drejtë 

(online); Perpunimi administrativ i porosive kompjuterike; Sherbimet e perpunimit 

administrativ dhe organizimi i porosive permes postes; Sherbimet e porositjes se serishme 

automatike per ndermarrje; Blerja e mallit ose sherbimeve ne emer te ndermarrjeve tjera; 

Blerja e sherbimeve; Sherbime te porositjeve te kompjuterizuara online; Perpunimi i 

porosive elektronike; Licitimi; Kuotizimi i çmimeve te produkteve ose sherbimeve; Ofrimi 

i informacioneve te konsumatoreve te cilat kanë te bejnë me  produkte dhe sherbime; 

Ofrimi i informacioneve lidhur me prodhimin per shfrytezues; Dhenja e keshillimeve lidhur 

me produktet e konsumatoreve; Bidsedime lidhur me kontraktimet te cilat kanë te bejnë me 

blerjen dhe dhe shitjen e produkteve; Perpunimi administrativ i shitjeve; Perpunimi  

administrativ i porosive; Sherbimet e ndihmes afariste, qeverisja dhe administrimi; 

Sherbimet e analizes afariste, hulumtime dhe informacione afariste; Sherbimet e shitjes me 

pakicë ne leminë e ushqimit; Sherbimet e shitjes me pakicë lidhur me ushqimin; Sherbimet 

e shitjes me shumicë lidhur me ushqimin; Organizimi i transakcioneve afariste dhe 

keshillime lidhur me perpilimin e kontratave komerciale; Realizimi i kontakteve afariste 

dhe tregtare; Ofrimi i te dhenave lidhur me kontaktet afariste dhe komerciale; 

Ndermjetesimi dhe lidhja e transakcioneve komerciale per te tjeret; Organizimi i kontratave 

te blerjeve dhe shitjeve ne emer te klienteve; Sigurimi i kontratave per tjeret; Organizimi i 

blerjes se malli per te tjeret; Furnizimi per pesona tjerë [sherbimet e blerjes se produkteve 

dhe sherbimeve per ndermarrje tjera]; sherbime te jashtme te sigurimit te furnizimit me 

produkte per tjeret; Administrimi komercial; Ndihma  ndermarrjeve komerciale dhe 

industriale lidhur me udheheqjen e puneve te tyre afariste; Ndihma me rastin e 

administrimit te organizatave industriale; Mbeshtetja e organizatave komerciale ne 

administrimin e puneve te tyre; Sherbimet e keshillimit afarist dhe sherbimet keshilluese 

afariste; Keshillime me rastin e kryerjes se puneve tregtare; Sherbime keshilluese lidhur me 
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administrimin afarist per ndermarrje komerciale; Këshillime lidhur me organizimin ose 

administrimin me kompani komerciale; Sherbime keshilldhenese dhe kryerja e 

transakcioneve komerciale; Ofrimi i informatave ne sferen e administrimit; Ofrimi i 

informacioneve ne sferen e shitjeve komerciale; Sherbime te shitjes me shumicë lidhur me 

akullore; Sherbime te shitjes me pakicë lidhur me akulloret; Sherbime te shitjes ne ankand; 

Sherbime te huamarrjes se automateve shitese   

36   Administrata e veprimtarive te afarizmit te sigurimeve; Punet financiare; Punet 

monetare; Administrimi me patundëshmeri; Sherbimet e sigurimit; Sherbimet e agjensionit 

per patundeshmeri; Ofrimi i Sigurimit te kartelave me parapagim dhe tokenit; Sherbimet e 

ruajtjes ne sefe; Sherbime financiare dhe monetare,  dhe bankiere; Mbledhje e mjeteve 

financiare  dhe  patronazhi financiarë; Sherbimet e vleresimit financiarë; Administirimi 

financiarë; Sherbimet e investimit; Sherbime konsulente lidhur me investime; Këshillime 

financiare dhe sherbime konsulente; Sherbime te keshillimit  financiarë lidhur me tatimet; 

Sherbimet e administrimit me patundëshmeri  dhe prona; qiradhënia e pasurisë ne pronesi 

të perhereshme; Patundeshmeri (dhenja me qera e patundeshmerive) [lizing]; Sherbime 

konsulence lidhur me palujteshmeritë; Administrimi me portofolin personal; Sherbime 

keshillëdhenese lidhur me patundeshmeritë e ndermarrjeve - korporatave; Sherbime 

keshilluese lidhur me patundeshmeritë e korporatave   

37   Konstrukcione-struktura; Ndertimtari, ndertim dhe rrenim; Huazimi i veglave, 

makineri ndertimi dhe pajisje per punet ne ndertimtari, rrenim, pastrim dhe mirëmbajtje; 

Lufta per shkatrrimin e demtuesve [peprpos per bujqesi, kopshtari dhe nevoja pylltarie], si 

dhe dezinfektimi; Riparimi dhe mirembajtja e makinerisë dhe aparateve per perpunimin e 

ushqimit; Mirembajtja dhe riparimi i ndertesave; Huazimi i makinerive dhe pajisjeve per 

pastrim dhe larje; Mirembajtja e makinerisë; Mirembajtja e pajisjeve per perpunimin e te 

dhenave; Sherbimet e mirembajtjes e makinerive; Sherbime te instalimit dhe mirembajtjes 

se kompjutereve; Sherbimet e mirembajtjes se makinave industriale; Mirembajltja dhe 

riparimim i pajisjeve; Mirembajtja dhe riparimi i aparateve; Mirembajtja dhe riparimi i 

ndertesave; Mirembajtja dhe riparimi i barteseve te ngarkesave; Mirembajtja dhe riparimi i 

pajisjeve klimatizuese ose elektronike; Riparimi dhe mirembajtja e kompjuterve; Vendosja, 

mirembajtja dhe riparimi i makinave; Riparimi dhe mirembajtja e pajisjeve dhe aparateve 

per ngirje; Instalacione dhe kyqje, mirembajtje dhe riparime te pajisjeve per prodhimin e 

energjisë elektrike, rrjete te energjisë elektrike, trafostacione, perpos automjeteve   

39   Transporti; Sherbimet e huazimit lidhur me transportin dhe magazinimin; Ambalazhimi 

dhe magazinimi i produkteve; Magazinimi; Mbledhja e produkteve per bleres (komisionim) 

ne teritorrin e sherbimeve logjistike lidhur me transportin [transporti dhe dergimi i 

produkteve]; Ambalazhimi i produkteve; Sherbimet e mbeshtjelljes dhe paketimit; 

Mbeshtjellje dhe paketim i mallit; Paketimi i ushqimit; Paketim ushqimi; magazinim dhe 

dergimi i mallit; Magazinimi dhe dergimi i mallit; Magazinimi dhe dergimi i mallit; 

Sherbimet e magazinimit te ushqimit; Sherbimet e rujtjes ne magazine; Sherbimet e ruajtjes 

te ushqimit te ngrirë; Sherbime keshilluese ne leminë e paketimit te mallit; Sherbime 

keshillimi ne sferen e parapaketimit te mallit; Sherbime keshilluese lidhur me ruajtjen e 

mallit   

40   Perpunimi i ushqimit dhe pijeve; huazimi i makinerisë dhe aparateve per perpunimin e 

lengjeve; Huazimi i makinerisë dhe aparateve per perpunimimn e ushqimit; Kondicionimi 

dhe pastrami i ajrit dhe ujit; Perpunimi i ujërave te zeza; Administrimi me punen te 

qendrave transformuese dhe transformatoreve; Konservimi i zarzavateve dhe pijeve; 
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Bluarja e ushqimit; ushqim i zier (perpunim); Ushqim i zier (perpunim); Perpunim i 

ushqimit; Perpunim qumështi; Pjekja dhe perpunimi i kafes; Perpunimi i ushqimit lidhur 

me mbrojtjen nga demtimi - kalbja; Ajërosja e ushqimit; Konservimi i ushqimit; Ngrirja e 

zarzavateve; Bluarja e kafes; Fruta (shtrullja e frutave); Konservimi mbrojtja nga prishja e 

pijeve; Konservimi i ushqimit   

41   Arsimimi dhe aftesimi; Aftesimi profesional   

42   Keshillimi teknik lidhur me projektet ndertimore dhe instalimeve te instalacioneve 

teknike; Zhvillimi i projekteve ndertimore; Sherbimet e Dizajnimit; Sherbimet e 

informacioneve teknologjike; Hulumtimet,  Kontrollimi i autentitetit dhe kontrollimi i 

kualitetit; Sherbimet e njohurisë dhe teknologjisë; Shërbime te planifikimit arqitektonik te 

urbanizmit   

 

 

 

(111)  27366 

(151)  22/03/2021 

(181)  11/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/226 

(591)  vjollcë, bardhë 

(300)  018108665  14/08/2019  EU 

(732)  Pro Projekte-GmbH & Co. KG 

Langendorfer Strasse 23 D-06667 

Weißenfels, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Konsulencë organizative dhe / ose biznesi në lidhje me projektet e ndërtimit dhe 

instalimin e sistemeve teknike; përgatitja dhe koordinimi organizativ i projekteve të 

ndërtimit dhe instalimi i sistemeve teknike për palët e treta, përfshirë ndihmën e biznesit, 

ose koordinimin e shërbimeve të projektimit; shërbime për ndihmë të biznesit, menaxhimi 

dhe administrimi; shërbime të analizave të biznesit, hulumtimit dhe informacionit të 

biznesit; shërbime reklamimi, marketingu dhe publicitare; shërbime të administrimit të 

biznesit për projektet e ndërtimit; konsulencë afariste profesionale; konsulencë biznesi   

36   Përgatitja e pasqyrave financiare në lidhje me financimin e projekteve të ndërtimit; 

menaxhimi financiar i projekteve të ndërtimit; shërbime të ofrimit të informacionit 

financiar, të dhëna dhe këshilla   

37   Konsultime në fushën e ndërtimeve; montimi i makinerive; mirëmbajtja e makinerive; 

ndërtim, ndërtimtari dhe rrënim; shërbimet e mbikëqyrjes të punëve të ndërtimit për 

projektet e ndërtimit   

42   Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; konzervimi i zarzavateve dhe pijeve; bluarja e 

ushqimit; ushqim i zier (përpunimi); përpunimi i ushqimit; huazimi i makinerive dhe 

aparateve për përpunimin e lëngjeve; huazimi i makinerive dhe aparateve për përpunimin e 
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ushqimit; përpunimi i qumështit; fërgimi (pjekja) dhe përpunimi i kafes; përpunimi i 

ushqimit për shkak të mbrojtjes nga shkatërrimi; ajrosja e ushqimit; konzervimi i ushqimit; 

ngrirja e zarzavateve; bluarja e kafes; ngjeshja (shtypja) e frutave; ruajtja e pijeve 

(mbrojtjes nga prishja)   

 

 

 

(111)  27098 

(151)  02/12/2020 

(181)  11/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/232 

(591)  Blu dhe e verdhë 

(732)  BARILLA SVERIGE AB 

Hälsingegatan 43, Stockholm SE-113 85, SE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; sago; kafe artificiale; miell dhe përgatitje 

të bëra nga drithërat; bukë dhe zëvendësuesit e bukës; bukë kërcitëse (tip krekër); kulaçë 

buke; simite; bukë xhenxhefili; bukë pa maja; bukë frutash; bukë e pjekur ne avull; bukë 

thekre; bukë e thekur tip tost; bukë pa gluten; bukë e bërë me fara soje; bukë në formë 

shkopi; bukë e biskotuar (feta buke thekur nga dy anët); krekëra (biskota buke kërcitëse); 

snek (copëza si meze të lehta) te bëra nga drithërat; biskota; pasta dhe ëmbëlsira; produkte 

me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë çokollatë; produkte brumi te pjekura; krem 

çokollate; kremra me bazë kakao në formën per t'u përhapur(lyer) mbi bukë; snek 

(kokoshka) orizi; snek në formë keku orizi; snek në formë keku frutash; shufra sneki që 

përmbajnë një përzierje të drithërave, arrorëve dhe fruta të thata; përgatitje për të bërë 

ëmbëlsira; pica dhe përgatitjet për pica; akullore; mjalti, melasë; maja (tharm); pluhur 

pjekës; kripë, mustardë; uthull; salca (kondimente); erëza; akull (i ngrënshëm)   
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(511) 9   Softuer kompjuterik interaktiv;softuer interaktiv për zbavitje;multimedia softuer 

interaktiv për të luajtur lojëra;softuer kompjuterik interaktiv që mundëson shkëmbimin e 

informacioneve;Softuer interaktiv për zbavitje që shkarkohet për të kuajtur video 

lojëra;Softuer kompjuterik për lojëra;Softuer për zhvillimin e lojërave;Softuer për lohërat e 

realitetit virtual;Softuer për shtimin e realitetit në lojëra;Lojëra të shkarkueshme në lidhje 

me applikacionet softuerike;Program softuerik për video lojëra;Softuer kompjuterik, 

kryesisht, softuer për mjetet e lojërave për `hvillimin dhe operimin e video lojërave;Softuer  

i lojërave kompjuterike për përdorim në mobile dhe telefona celularë;Softuer I lojërave 

elektronike për telefona mobil;Applikacion softuerik I shkarkueshëm  për telefona 

mobilë;Disqe optike;Disqe magnetike;Pajisje për transmetimin e videove;Harduer për 

komunikimin e të dhënave;Pajisje për transmetimin e përmbajtjeve media mbi rrjetet lokale 

të rrjeteve pa tela (wireless);Aparate për transferimin inetraktiv të të dhënave;Pjesë 

periferike për kompjuterët pa tela (wireless);Pajisje për ruajtjen e të dhënave dhe 

media;Disqe për lojërat kompjuterike;Bartësit e të dhanve për kompjuterët që kanë mrenda 

tyre softuer të regjistruar;Pajisje për ruajtjen e memories;Aparate për riprodukimin e të 

dhënave;Aparate për reiprodukimin e imazheve;Aparate për procesimin e sinjalit 

dixhital;Aparate multimedia dhe instrumente;Aparate regjistruese;Media të 

shkarkueshme;Publikime elektronike, të shkarkueshme;Pjesë periferike 

kompjuterike;Pajisje periferike kompjuterike   

28   Aparate për lojërat kompjuterike;Konzola që mbahen në dorë për të luajtur video 

lojëra;Karrike e lojërave interactive për video lojëra   

41   Zbavitje interaktive;Shërbimet zbavitëse;Shërbimet e zbavitjeve interactive;Shërbimet 

e zbavitjeve online;Zbavitjet interakive online;Shërbimet zbavitëse të video 

lojërave;Shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin online të video lojërave   

 

 

 

(111)  27215 
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(511) 9   Softuer i video lojërave që shkarkohet;softuer i video lojërave që 

regjistrohet;Programe arkada të video lojërave;programe kompjuteri dhe video lojërash që 

shkarkohen apo instalohen për arkada makinat e video lojërave;imazhe të dhënash shtesë të 

shkarkueshëm apo që instalohen me përmbajtje të punimeve të artit për arkada makinat e 

video lojërave;bateri për lojërat që mbahen në dorë me ekran të kristalit të lëngshëm;bateri 

për makinat e video lojërave në shtëpi;bateri për terminalet e kompjuterëve 

mobil;bateri;sytha veshi për terminalet kompjuterike;disk pastrami për pastrimin e lenseve 
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të driv diksut optic I përdorur në kompjuterë dhe regjistruesit dixhital të 

videove;kufje;altoparlantë;sisteme të teatrit shtëpiak me përmbajtje të pranuesive televiziv, 

DVD pllejer, audio zmadhues dhe altoparlantë zëri;regjistrues zëri;video regjistrues;kamera 

dixhitale;pranues televiziv;modem;ndëgjojse;mikrofonë për aparetet e 

telekomunikimit;ndëgjojse për terminalet e kompjuterëve mobil;mikrofona për terminalet e 

kompjuterëve mobil;rrip për telefona mobilë;telefona të mëncur;telefona mobil;kuti 

vendosëse;disk pllejer optik;regjistrues disk optic;DVD pllejer;DVD regjistrues;pllejer 

kompakt disk;regjistrues kompakt disk;aparatura navigimi për automjete, kryeishst, 

kompjuterët mrenda (në bord);kapacitorë elektrik për aparatet e telekomunikimit;akordues 

pranimi për transmetim televiziv;ëeb camera;video kamera;kamera për konsolat e video 

lojërave;video ekran i montuar në kokë;kufje të realitetit virtual të inkorporuara në ekranët 

e përshtatur për përdorim gjatë luajtjes me video lojëra;sensor I lëvizjen dhe aksesorë 

kamerash për kufjet e reliteit virtual të inkorporuara në ekrant e përshtatur për të luajtur  me 

video lojërat;size 3D të përshtatura për përodrim me televizionët;pajisje ekran tre-

dimenzional, kryesisht, monitorët thre-dimenzional për televizorë, video monitorët tre-

dimensional, monitorët LCD tre dimensional dhe monitorët kompjuterik tre-

dimensional;video monitorimi për fëmijë;video monitorë;video regjistrues digjital;video 

regjistrues;video regjistrues dhe aparte për reporduikimin e videove;video kombinues 

pllejër dhe regjistrues;regjistrues digjital të zërit dhe pllejer;video regjistrues digjital dhe 

pllejeër;pllejer disk video;video ekran që montohet-në kokë;panele të ekranit Kristal 

transitor –të lëngshëm të filimit bosh;film mbrojtës i përshtatur për ekranet me shfaqjen e 

kristalit të lëmngshëm;produkte elektronike për konsumatorë, kryesisht, zmadhues zëri, 

altoparlantë, pranues zëri, audio elektrike dhe kabllat e altoparlantit dhe 

lidhës/konektorë;video dhe lojëra kompjuterike të shkarkueshme përmes terminaleve të 

kompjuterëve mobil;tastierë për kompjuterë;memori karta eskluzivisht të përdorura me 

lojërat që mbahen-në dorë me ekran të kristalit të lëngshëm;programe lojërash elektronike 

që shkarkohen përmes terminaleve të kompjuterëve portative;terminalet e kompjuterëve 

portative;tastierë për terminalet e kompjuterëve mobilë;maus për terminalet e kompjuterëve 

mobil;memori karta për terminalet e kompjuterëve mobil;kontrollyes nga distance për 

terminalet e kompjuterëve mobil;mbushës baterish për terminalet e kompjuterëve 

mobilë;pajisje elektronike për të mbushur kontrolluesit për konzolat e lojërave;programe 

për shkarkimin e lojërave për telefona mobilë;programe për lojëra kompjuterike;memori 

karta për konzolat e video lojërave në shtëpi të përdorura me television;maus optic për 

kompjuterë;etiketim elektronik për mallërat;asistent dixhital personal;panele të prekjes për 

kompjuterë;kompjuterë tablet;programe të operimit të kompjuterëve;programe të lojërave 

kompjuterike të shkarkueshme apo që instalohen;programe të shkarueshme kompjuterike 

apo që instalohen dhe video lojëra për telefonat mobilë;programet e lojrave kompjuterike 

dhe të shkarkueshme ose të instalueshme të lojërave me ndihmë dixhitale 

personale;programet e lojës për telefonat mobil;lexuesit e librave elektronikë;programet e 

lojës për konzollat e lojërave në shtëpi të përdorura me televizione;telefonat e veshit për 

makinat e lojërave në shtëpi;kufje të adaptuara posaçërisht për makinat e lojërave 

shtëpiake;mikrofona të adaptuar posaçërisht për makinat e lojërave shtëpiake;maus i 

përshtatur posaçërisht për makinat e lojërave shtëpiake në shtëpi;kamera të adaptuara 

posaçërisht për makinat e lojërave video;mikrofona të adaptuar posaçërisht për përdorim 

me lojëra të mbajtura me dorë me ekrane kristal të lëngshëm;tastierë të adaptuara 

posaçërisht për t’u përdorur me lojëra të mbajtura me dorë me ekrane kristal të 
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lëngshëm;maus kompjuteri të përshtatur posaçërisht për përdorim me lojëra të mbajtura me 

dorë me ekrane kristal të lëngshëm;lidhës elektrikë për karikuesë për makinat e lojërave 

shtëpiake;tastierë të adaptuara posaçërisht për makinat e lojërave shtëpiake;program 

kompjuterik për lojëra të mbajtura me dorë me ekran të kristal të lëngshëm;programe 

kompjuterike dhe lojrash të shkarkueshme ose të instalueshme për makina të lojërave 

shtëpiake;të dhëna shtesë të imazhit të shkarkueshme ose të instalueshme që përmbajnë 

vepra arti për makinat e lojërave shtëpiake;programet e lojrave kompjuterike dhe video të 

shkarkueshme ose të instalueshme për lojëra të mbajtura me dorë me ekrane kristal të 

lëngshëm;të dhëna shtesë të shkarkueshme ose të instalueshme të imazhit që përmbajnë 

vepra arti për lojëra të mbajtura me dorë me ekrane kristali të lëngshëm;skedarët e figurave 

që mund të shkarkohen;regjistruar disqe video dhe kaseta video që shfaqin argëtim në 

natyrën e aventurës së veprimit, dramës, komedisë, romancës, fantastikës shkencore, 

tmerrit dhe misterit;regjistrime video të shkarkueshme;Disqe audio të paracaktuara 

kompakte që përmbajnë muzikë;regjistrime fonografike që përmbajnë muzikë;skedarë 

muzikorë që mund të shkarkohen përmes Internetit;regjistrime muzikore që mund të 

shkarkohen;tonet e telefonave celularë që mund të shkarkohen;tonet e ziles, grafika dhe 

muzika që mund të shkarkohen përmes një rrjeti kompjuterik global dhe pajisjeve pa 

tel;tonet e zileve të shkarkueshme dhe grafika për telefonat mobil;publikime elektronike të 

shkarkueshme në natyrën e librave, manualeve, revistave, gazetave në fushën e lojërave 

video, softuerëve të lojës, muzikës dhe filmave video   

16   Makina adresimi;makina shkrimi, elektrike apo jo-elektrike;shirita ngjyrosës;makina 

për vulosjen e zarfeve për zyre;makina për vendosjen e pullave postare si pajisje 

zyre;makina elektrike për kapjen e dokumenteve për zyre;makina për copëtimin e 

pullave;instrumente vizatimi;kopje dublifikues;copëtues letre për përdorim në zyre;makina 

frankimi për përdorim zyreje;rrotullues dubopifikimi;kapëse dokumentash elektrike për 

zyre;mprehës elektrik për lapsa;peshqira higjenik nga letra për duar;peshqira nga 

letra;peceta tavoline nga letra;shami letre;peshqir për duar nga letra;letër filteri;letër 

toaleti;letër kartoline;letër e shtypur;letër dhe karton;shënues librash;album 

fotografik;karta, artikuj shkrimi;shkumsa me ngjyra;lapsa shkrimi me ngjyra;vula, artikuj 

shkrimi;lapsa mekanik;libra për vizatim;afishe, artikuj shkrimi;libra shënimesh;kuti për 

lapsa;kuti për artikuj shkrimi;shtypës stapues, jo-elektrik;stilolpasa me pikë;libra 

memorandum xhepi;bllok shënimesh memo me ngjitës anash fletave për të i ngjitur në 

sipërfaqe;lapsa;shtresa plastike për letra shkrimi, kryesisht, bllok arti;kartolina 

fotografish;komplet pikturimi për artista;gomë për fshirje;shiritë ngjitës për artikuj shkrimi 

apo për përdorim shtëpiak;hartimi rregullave për artikuj shkrimi dhe përdorim 

zyreje;mbajtës për lapsa dhe stilolpasa;zarfa për përdorimin e shkrimeve;bllokë të vogël për 

shënime;etiketa letre me përmbajtje të ngjitësit në njërën anë të faqes për të e ngjitur në 

sipërfaqe;katallogë në fushën e video lpjërave, muzikës dhe 

kinematografisë;kalendarë;buletine në fushën e lojërave kompjuterike, muzikës dhe 

videos;pamfleta në fushën e video lojërave, lojërave kompjuteruke, muzikës dhe 

kinematografisë;manual specifikimi për programet e video lojërave;manual strategjike për 

video lojërat;libra këngësh;faqe muzike;revista nga fusha e video lojërave, lojërave 

kompjuterike, muzikës dhe kinematografisë;oraret e shtypura;manual udhëzimesh në 

fushën e video lojërave dhe lojërave kompjuterike;libra në fushën e video lojërave, lojërave 

kompjuterike, muzikës dhe kinematografisë;revista;harta gjeografike;ditarë;grafika arti të 

printuara;fotografi, të printuara;mbajtës për fotografi   
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28   Aparate arkade për video lojëra që operohen me futjen e monedhave në to;Aparate 

arkade për video lojëra;figura lodra lëvizëse;karta për tregtim në lojërat me letra;aparate 

elektronike me lojëra edukuese për fëmijë;konzola të konsumatoërëve të video lojërave për 

përdorim me një ekran të jashtëm apo monitor;konzola të video lojëravë në shtëpi që 

përdoren me television;konzola të video lojërave;montime të përshtatura posacërisht për 

aparatet e video lojërave për përdorim shtëpiak;kontrollues për konzolat e lojëravë në 

shtëpi;kontrollues për konzolat e lojërave;kontrollues për konzolat e lojërave në natyrën e 

tastierave dhe mausve të shitura së bashku si një njësi;kontrollues për konzolat e lojërav në 

natyrën e kontrollimit të lëvizjes;kontrollues për konzolat e lojërave në natyrën e 

shkopinjëve të fluturimit;kontrollues për konzolat e lojërave në natyrën e drejtimit të 

rrotave në gara;doreza eskluzivisht për përdorim me konzolat e video lojërat në shtëpi që 

përdoren me lidhjen në televizor;kuti mbrojtëse për bartje kryesisht e përshtatur për video 

lojërat që mbahen në dorë;lojëra portative me ekranë nga kristali I langëshëm;kornizë e 

lidhur me mbushësit AC dhe kabllat e ndërfaqeve multimediale me definicion- të lartë 

eskluzivisht për përdorim me lojërat që mbahen në dorë me ekran të kristalit të 

lëngshëm;korniza kryeishst të përshtatura për përdorim me lojërat që mbahen në dorë me 

ekrane nga kristali I lëngshëm;pjesë dhe aksesorie për lojërat që mbahen në dorë me ekrane 

nga kristali i lëngshëm, kryesisht, mbajtëse dhe korniza mbrojtëse për lojërat që mbahen në 

dorë me ekrane nga kristali I lëngshëm;figura lodra nga brumi;lodra model, kryesisht, 

modele lodra;pranues radio kontrolli dhe transmetues për lodrat model të radio-

kontrolluesve;kontrollues elektronik që operohet-me luajte për motorrët e lodrave 

model;kukulla;lojëra zare;karta për lojë;lojëra që luhen në ambiente te mbyllura;lojëra 

shahu;set çeqesh;letra për lojë;lojëra me letra tregitie;domino;aparet konjuktive nga natyra 

e truqeve magjike;pajisje bilardo;arkë zgjeruese;shënjues të topave të gollfit;klube 

gollfi;çanta gollfi;dërrasë sërfi;kuti skijash dhe lidhëse për skija;shkronja golfi;fluturim I 

lirë (paraglider);çanta boëling;doreza boksi;reket për tenis apo badminton;reketat për 

pingpong;kordë për reketat e tenisit apo badmintonit;kuti për reketat e tenisist apo 

badmintonit;kuti për reketat e pingpongut;patina;biçikleta të palëvizshme për stërvitje dhe 

cilindrat e tyre;ski uji;doreza bajzbolli;hark i harkoreve;shufra peshkimi;trajtë 

peshkimi;mbushës i baterive për kontrolluesit për konzollat e lojërave në shtëpi;mbushës i 

baterive për mbajtësit e konzolave për kontrolluesit e lojërave në shtëpi;pllaka fytyre për 

konzolat e lojërave në shtëpi;sensor I lëvizjes dhe pjesë të kamerave për konzolat e lojërave 

në shtëpi   

37   Riparimin dhe mirëmbajtjen e arkadave të aparateve të video lojërave;riparimin dhe 

mirëmbajtjen e pjesëve dhe aksesorëve të arkaës së aparateve të video lojërave;riparimin 

dhe mirëmbajtjen e aparateve të lvideo lojërave nga shtëpia;riparimin dhe mirëmbajtjen e 

pjesëve dhe aksesorëve të aparateve të video lojërave në shtëpi;riparimin dhe mirëmbajtjen 

e lojërave portabël me ekrane të kristalit të lëngshëm;riparimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve 

dhe aksesorëve të lojërave portablë me ekran të kristalit të lëngshëm;riparimin dhe 

mirëmbajtjen e lodrave apo kukullave;riparimin dhe mirëmbajtjen e makinave dhe 

aparateve të telekomunikimit;riparimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve dhe aksesorëve për 

makinat dhe aparetet e telekomunikimit;riparimin dhe mirëmbajtjen e makinave dhe 

aparateve elektronike;riparimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve dhe aksesorëve për aparaet dhe 

makinat elektronike;riparimin apo mirëmbajtjen e kompjuterëve;riparimin apo 

mirëmbajtjen e pjesëve dhe aksesorëve për kompjuter;riparimin dhe mirëmbajtjen e 

telefonave;riparimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve dhe aksesorëve për telefon;riparimin dhe 
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mirëmbajtjen e telefonave mobil;riparimin dhe mirëmbajtjen e pjesëve dhe aksesorëve për 

telefonat mobil   

38   Shërbimet e komunikimit, kryesisht, transmetimin e tingujve të transmetuar, 

regjistrimeve audiovizuale, videove, filmave, imazheve, fotografive, teksteve, video 

përmbajtjeve dhe audio përmbajtjeve përmes internetit;komunikimin elektronik me 

terminalet kompjuterike dhe konzolat e video lojërave;shërbimet e telekonferencave dhe 

videokonferencave;shërbimet e transmetimit dixhital për të dhënat audio dhe 

video;komunikimi përmes satelitit;ofrimin e shërbimeve të e-mailit;ofrimin e lidhjes 

telekomunikimit me një rrjet kompjuterik global;shërbimet elektornike të bordit të 

buletineve;shërbimet e transmetimit të videove-sipas kërkesës për imazhe dhe 

zërat;telekomunikime, kryesisht, transmetimin e të dhënave dhe shërbimet e pritjes për 

mjeteve të telekomunikimit;ofrimin  e informatave në lidhje me të dhënat e 

komunikimit;ofrimin e informatave në lidhje me komunikimin e kompjuterëve përmes 

databazës së kompjuterëve;informacione rreth telekomunikimit të tjera nga 

transmetimi;transmetimi dhe emetimi i video dosjeve apo programeve të kuizit, programe 

lojërash dhe programe të tjera zbavitëse përme sinternetit;shërbimet e telekomunikimit, 

kryesisht, transmetimin e zërit, të dhënave, grafikave, imazheve, zërit dhe videos me anë te 

rrjeteve kompjuterike, dhe internetit;transmetimin e programeve televizive duke përdorur 

video-kërkese-me porosi dhe shërbimet e shikimit-me pagesë;emetimin dhe transmetimin e 

programeve televizive që shikohen-me pagesë;transmetimin e radiove 

kabllore;transmetimin etelevizionit satelitor;shërbimet e transmetimit dhe ofrimin e qasjes 

së telekomunikimit në përmbajtjet video dhe audio të ofruara përmes shërbimeve të 

videove-me porosi përmes internetit;transmetimin dhe emetimin e audios dhe dosjeve me të 

dhënat video përmes internetit;transmetimin e programave televizive të ofruara përmes një 

video-me porosi;transmetimin e televizionit kabllor të programeve televizive përmes një 

video-porosie;transmetimin kabllor përmes shërbimeve të video ve me porosi;transmetimi 

televiziv dixhital tokësor që transmetohet përmes një video-në kërkesë;Shërbime të 

transmetimit audio, video dhe transmetimit të të dhënave dixhitale tokësore tokësore 

përmes komunikimit interaktiv duke përdorur telefonat mobil;transmetimi i programeve 

televizive dhe radio përmes transmetimit televiziv satelitor ose dixhital tokësor;transmetimi 

televiziv;sigurimi i informacionit rreth transmetimit të televizionit kabllor, transmetimit 

radio dhe transmetimit dixhital televiziv tokësor;sigurimi i informacionit në lidhje me 

transmetimin e programeve radio dhe televizive përmes kompjuterave ose rrjeteve të 

komunikimit celular;marrja me qira e kutive të vendosura;marrja me qira e pajisjeve për 

transmetim, përveç marrjes me qira të marrësve TV dhe radio;marrja me qira e 

modemeve;marrja me qira e modemeve kabllovik;marrja me qira e pajisjeve 

telekomunikuese përfshirë telefonat dhe aparatet faksimile;sigurimi i informacionit në 

lidhje me marrjen me qira të pajisjeve telekomunikuese përfshirë telefonat dhe aparatet 

faksimile   

41   Shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin online të muzikës dhe filmave jo-të 

shakrueshëm përmes shërbimeve të video-ve me porosi përmes rrjeteve të komunikimit me 

anë të terminaleve kompjuterike, rrjeteve të fibrave optike dhe telefonëve;shërbimet e 

zbavitjes, përmes, ofrimit të filmave jo-të shkarkueshëm dhe programeve televizive përmes 

burimeve të videove-me porosi;shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin online të videove 

dhe muzikës jo-të shkarueshme përmes shërbimeve të videove-me porosi përmes rrjetit të 

komunikimit përmes terminaleve kompjuterike, rrjetev të fibrave optike dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

656 

 

telefonëve;shërbimet zbavitëse, kryesisht ofrimin e imazheve dhe fotografive për 

personazhe të trilluara që paraqiten në lojëra dhe animacione;shërbimet zbavitëse, 

kryesisht, ofrimin e imazheve fotografike jo-të shkarkueshme me përmbajtje të punëve të 

artit përmes rrjetit të komunikimit me anë të terminaleve kompjuterike, rrjeteve të fibrave 

optike dhe telefonave;shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e videove jo-të shkarkueshme 

nga fusha e edukimit, kulturës, zbavitjes apo sportit përmes rrjeteve të komunikimit me anë 

të terminaleve kompjuterike, rrjeteve të fibrave optike dhe telefonave;shërbimet zbavitëse, 

kryesisht, ofrimin e mzuikës dhe videove jo-të shkarkueshme me përmbajtje të programeve 

televizive duke përdorur shërbimet e vidoev-me porosi përmes rrjetit kompjuterik të 

komunikimit;shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e muzikës dhe videove jo-të 

shkarkueshme me përmbajtje të programeve televizive duke përdorur shërbimet televizive 

të videove-me porosi dhe shikimit-me pagesë;shfaqjen e filmave, prodhimin e filmave, apo 

shpërndarjen e filmave;shërbime zbavitëse, kryesisht, ofrimin e video dhe audiove jo-të 

shkarkueshme për lojërat kompjuterike përmes rrjeteve të komunikimit me anë të 

terminaleve kompjuterike, rrjeteve të fibrave optike dhe telefonave;ofrimin e muzikës jo-të 

shkarkueshme përmes internetit dhe rrjetit kompjuterik;shërbimet zbavitëse, kryesisht, 

ofrimin e muzikës jo-të shkarkueshme përmes internetit, rrjetit kompjuterik, rrjetit kabllor, 

rrjetit kompjuterik përmes një shërbimi-me porosi dhe komunikimit interaktiv duke 

përdorur telefonat mobilë;shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin e audio dhe videove jo-të 

shkarkueshme me përmbajtje të prezantimeve të performancave teatrale përmes internetit, 

rrjetit kompjuterik, rrjetit kabllor, rrjetit kompjuterik duke përdorur shërbimet me-porosi 

dhe komunikimet interactive duke përdorur telefonat mobil;shërbimet zbavitëse, kryesisht, 

ofrimin e imazheve fotografike dhe filmave të animuar jo-të shkarkueshëm përmes 

internetit, rrjetit kompjuterik, rrjetit kabllor, rrjetit kompjuterik duke përdorur shërbimet me 

porosi dhe komunikimin interaktiv duke përdorur telefona mobil;shërbimet zbavitëse, 

kryesisht, ofrimin e lojërave kompjuterike përmes internetit, rrjetit kompjuterik, rrjetit 

kabllor, rrjetit kompjuterik duke përdorr shërbimet me-porosi dhe komunikimet interactive 

duke përdorur telefonat mobilë;ofrimin e videove jo-të shkarkueshme, imazheve të 

palëvizshme dhe të lëvizshme me përmbajtje të filmit dhe programeve televizive dhe 

veprave arti duke i transmetuar përmes internetit;ofrimin online të filmave jo-të 

shkarkueshëm përmes internetit apo rrjetit kompjuterik;ofrimin on-line të muzikës jo-të 

shkarkueshme përmes shërbimit me-porosi dhe informatat në lidhje me to;ofrimin e 

videove jo-të shkarkueshme për programet televizive me përmbajtje të informacioneve 

regjionale përmes internetit apo rrjetit kompjuterik;ofrimin e videove jo-të shkarkueshme 

me përmbajtje të programeve televizive përmes internetit apo rrjetit kompjuterik;ofrimin e 

filmave jo-të shkarkueshëm përmes shërbimit me-porosi përmes rrjetit kabllor, rrjetit 

kompjuterik dhe internetit;ofrimin e videove jo-të shkarkueshëm me përmbajtje të filmave 

dhe programeve televizive përmes shërbimit me-porosi me rrjetin kabllor, rrjetit 

kompjuterik dhe internetit;ofrimin e filmave jo-të shkarkueshëm përmes shërbimeve me-

porosi përmes komunikimit interaktiv duke përdorur telefonat mobilë;drejtimin apo 

prezentimin e shfaqjeve të performancave live;shërbimet zbavitëse muzikale, kryesisht, 

koncerter live të muzikës;performancat muzikale, kryesisht, performancat live nha një grup 

muzikor;prezentimin e performancave muzikore;prodhimin dhe shpërndarjen e programeve 

televizive interactive;prodhimin dhe shpërndarjen e radio programeve;prodhimin dhe 

shpërndarjen e programeve për ofruesit e televizioneve kabllore;prodhimin dhe 

shpërndarjen e kuiz programeve televizive, programe çmimesh televizive, programe 
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lojërash televizive, dhe programe zbavitëse televizive për të tjerët;prodhimin dhe 

shpërndarjen e programeve për television, television kabllor, radio, radio satelitore, filma 

dhe film;prodhimin dhe shpërndarjen e programave televizive me ppërmbajtje educative me 

anë të rrjeteve kompjuterike;prodhimin dhe shpërndarjen e programeve televizive nga lëmia 

e lajmeve;prodhimin dhe shpërndarjen e radio apo programeve televizive me përmbajte të 

informatave regjionale;prodhimin dhe distribuimin e radio apo programeve televizive me 

përmbajtje të traditave të kulturës Japoneze;prodhimin e radio apo programeve 

televizive;organizimin e eventev sportive në lëminë e futbollit, hokejit, gollfit, garave të 

makinave, basketbollit, bejzbollit, futbollit amerikan, lakrosës, volejbollit, tenisit, lakrosjes, 

dredhjes, ngjeshjes, notit, çiklizmit;organizimin e eventeve sportive;organizimin, 

prodhimin, prezentimin dhe zhvillimin e eventeve për qëllime të shkëmbimit kulturor në 

mes të njerëzve dhe regjioneve;organizimin, prodhimin, prezentimin dhe drejtimin e 

eventeve në lidhje me shkëmbimet kulturore në mes të Japonisë dhe jashtë saj;organizimin, 

prodhimin, prezentimin dhe drejtimin e eventeve të shfaqjeve të komunikimit live (drejt-

përdrejt);organizimin e eventeve të zbavitjes duke mos i përfshij filmat, programet, 

shfaqjet, performancat muzikore, sported, garat e kuajve, garat me biçikleta, garat me anije 

dhe garat me automjete;zbavitjet nga natyra e garave të video lojërave;shërbimet zbavitëse, 

kryesisht, ofrimin e videove jo-të shkarkueshme, muzikës dhe teksteve për karaoke përmes 

rrjeteve të komunikimit me anë të terminaleve kompjuterike, rrjeteve të fibrave optike dhe 

telefonave;ofrimin e hapsirave të argëtimit;shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin online, 

ndeshjeve të lojërave elektronike jo-të shkarkueshme përmes rrjeteve të komunikimit 

përmes terminaleve kompjuterike, rrjetev të fibrave optike dhe telefonave;shërbimet 

zbavitëse, kryesisht, ofrimin online, të lojërave elektronike jo-të shkarkueshme përmes 

rrjeteve të komunikimit me anë të aparateve të video lojërave në shtëpi dhe kompjuterëve 

personal;shërbimet zbavitëse, kryesisht, ofrimin online, të lojërave elektronike jo-të 

shkarkueshme përmes rrjeteve të komunikimit me anë të telefonave mobil apo terminaleve 

kompjuterike;shërbimet e lojërave të ofruara përmes komunikimeve nga terminalet 

kompjuterike, rrjeteve të fibrave optike apo telefonave mobil;ofrimin e shërbimeve të 

lojërave me anë të komunikimeve nga terminalet kompjuterike apo telefona mobil;dhënien 

me qira të makinave dhe aparateve kinematografike;dhënien me qira të filmave-

kinematik;dhënien me qira të trakave magnetike me zë-të regjistruar;dhënien me qira të 

trakave magnetike me imazhe-të regjistruar;shërbimet e raportimit të lajmeve duke përdorur 

internetin;shërbimet e raportimit të lajmeve dhe ofrimin e informatave në lidhje me 

to;shërbimet e raportimit të lajmeve;ofrimin e përkohshëm të përdorimit të softuerëve të 

lojërave jo-të shkarkueshme   

42   Ofrimin e informatave meteorologjike;dizajnin e aparateve për video lojërat në 

shtëpi;shërbime dizajni;shndërrimin e të dhënave nga media fizike në 

elektronike;dublikimin e programeve kompjuterike;dhënien me qira të programeve të 

sistemeve të sigurisë për konzolat e video lojërave në shtëpi të përdorura me televizionë i 

cili është regjistruar në traka magnetike, CD-ROM, DVD-ROM apo disqe optike;shërbimet 

e programimit të softuerit të video lojërave për të tjerët përmes aparateve të video lojërave 

për përdorim me televizion për biznese dhe përdorim personal;programim 

kompjuterik;shërbimet informuese në lidhje me proramimin kompjuterik në mënyrë që të 

mbrojtjes së sigurisë në rrjetin kompjuterik për të mbrojtur sistemin nga qasja e pa 

autorizuar;dhënien me qira të aparateve matëse;dhënien me qita të serverëve të 

faqeve;dhënien me qira të memories së serverëve të faqeve për hyrjen e ditareve dhe 
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orareve të individualve dhe korporatave dhe ruajtjen e të dhënave elektronike;dhënien me 

qira të memories së serverëve të faqeve;dhënien me qira të kompjuterëve;dhënien me qira 

të programeve kompjuterike;instalimin e softuerëve kompjuterik;ofrimin e përdorimit të 

përkohshëm të softuerëve kompjuterik jo-të shkarkueshëm;softuer si një shërbim;platform 

si shërbim;ofrimin e platformës në internet;platform për lojërat si softuer si një shërbim   

45   Ofrimin e informacionit përmes një faqe në internet në fushat e shërbimeve të 

prezantimit personal për përdoruesit e rrjeteve sociale;Shërbime të takimit-në internet, 

mblesëri dhe prezantimin personal;Futja ose shërbimet e takimit të partnerit të martesës 

bazuar në internet;shërbime të rrjeteve sociale në internet;Rrjetet sociale, prezantimi dhe 

shërbimet e takimeve të bazuara në internet;prezantimi ose shërbimi i takimit të partnerit 

martesor sherbime prezantimi ne fushen e marredhenieve personale dhe takim per rrjetin 

social permes nje rrjeti komunikimi;sigurimi i shërbimeve të identifikimit dhe identifikimit 

të përdoruesve në transaksionet e e-tregtisë përmes një rrjeti kompjuterik global për të 

tjerët;ruajtja e trupit personal duke përdorur sistemin global të navigimit (GPS);sigurimi i 

informacionit në lidhje me prejardhjen personale;sigurimi i informacionit në lidhje me 

hetimin ose mbikëqyrjen në profilet e sfondit;sigurimi i informacionit aktual për 

vendndodhjen për të tjerët në lidhje me pronën e humbur duke përdorur terminalin e 

komunikimit;sigurimi i informacionit për vendndodhjen në lidhje me objektet e humbura 

dhe kafshët përmes terminalit të komunikimit   
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(511) 7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë;  Aparate për spostim me ngritje; 

Aparate ruajtjeje karburanti për motorë me djegie të brendshme; Aparate saldimi, që vihen 

në veprim me gaz; Aparate saldimi, të vëna në veprim me gaz; Aparate transporti [miniera]; 

Aparate ushqimi për boliera motorësh; Artikuj prej çeliku (Konvertues); Bashkues boshti 

[makineri]; Bashkuesa përveç automjeteve të tokës; Boshte (Kushineta për transmision); 

Boshte manivele; Boshte për makineri; Boshte (Tehzgja); Boshte tezgjahu; Boshte 

transmisioni (Kushineta); Boshte transmisioni, përveç automjeteve të tokës; Buldozer; 

Centrifuga [makineri]; Cilindra për makina petëzimi; Cilindra për makineri; Cilindra për 

motora; Cilindra (Pistona); Cilindra presioni; Depozita zgjerimi [pjesë makinerish]; 

Diafragma (Pompa); Diafragma pompash; Dinamo; Drejtues shpejtësie për makineri, 

motora; Drithëra (Makineri fryrëse ose ventilatorë për kompresimin, thithjen dhe transport 
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in e tyre); Ekonomizues karburantesh për motorë; Eskavatorë; Filtra për pastrimin e ajrit 

ftohës, për motorë; Filtra [pjesë makinerish ose motorësh]; Frena (Kushineta) për makineri; 

Furça dinamoje; Furça [pjesë makinerie]; Furça, që veprojnë në mënryë elektrike; Gaze 

(Makineri fryrëse për kompresim, heqje dhe transport të tyre); Gazifikues; Gërmues 

[makineri]; Gushineta ruli; Gjeneratorë; Gjeneratorë (Korenti);Gjeneratorë rryme elektrike; 

Gjeneratorë rryme elektrike për emergjenca; Gjeneratorë të rrymës elektrike; Hapës dhe 

mbyllës dere pneumatike [pjesë makinerish]; Induktorë ndezës; Induktorë ndezës për 

motorë;Ingranazhe (Makineri); Ingranazhe, përveç automjeteve të tokës; Ingranazhe 

reduktues përveç automjeteve të tokës; Injektorë për motorë; Jastëk ajror automjetesh 

(Motore); Karburatorë; Koka cilindri për motora; Koka shpuese [pjesë makinerish]; 

Kolektorë bolierësh (Makinë); Kompresorë; Kompresorë [makineri]; Kontrollorë 

(Pneumatik), për makina dhe motora; Kontrollues (Hidraulikë), për makineri dhe motora; 

Konvejerë [makineri];Konvejerë me tuba, pneumatikë; Konvejerë pneumatikë në formë 

tubi; Konvertorë për punë çeliku; Konvertues përdredhjeje përveç automjeteve të tokës; 

Krah kushinetash për makineri; Kushineta për boshte transmisioni; Kushineta për makineri 

kundër fërkimit; Kushineta [pjesë makinerish]; Kushineta (Unaza sferash); Kushineta 

vetëvajisëse; Kuti grasoje [pjesë makinerish]; Kuti manivelash për makineri, motora; Kuti 

mbushjeje [pjesë makinerish]; Kuti shpejtësie përveç automjeteve të tokës; Kuti të qafës së 

boshtit lëvizës [pjesë makinerish]; Makineri fryrëse për kompresim, thithje dhe transport 

gazesh; Makineri fshirjeje rrugësh [vetëlëvizës]; Makineri gdhendjeje; Makineri goditëse; 

Makineri saldimi, elektrike; Motorë, elektrikë, përveç automjeteve të tokës; Ndezës 

motorësh me djegie të brendshme; Ngjitës bandash për pulexha; Nofull frenash përveç 

automjeteve; Nxjerrës; Pajisje jastëku ajror për lëvizje ngarkesash; Pajisje mbajtëse për 

vegla makinerie; Pajisje ndezëse për motorë me djegie të brendshme; Pedale freksioni 

përveç automjeteve të tokës; Pedale për makineri të ndryshme; Pistoleta me ajër të 

kompresuar për nxjerrje të rrëshirave; Pistoleta [mjete që përdoring eksplozivë]; Pistoleta 

(Ngjitëse), elektrike; Pistoleta ngjitëse, elektrike; Pistona pulexhash; Pistonë për cilindra; 

Pistonë për motora; Pistonë [pjesë makinerish ose motorash]; Pompa ajri [instalime 

garazhi]; Pompa ajri të kompresuar; Pompa centrifugale; Pompa lubrifikuese; Pompa 

[makineri]; Pompa [pjesë makinerish, motora]; Pompa (Vakum) [makineri] Pompa vakumi 

[makineri]; Priza për motorët diesel; Pulexha; Pulexha amortizuese [pjesë makinerish]; 

Pulexha (Banda ngjitëse për to); Pulexha [pjesë makinerish]; Qafa të boshtit lëvizës [pjesë 

makinerish]; Qyngje për boliera motorash; Radiatorë [ftohës] për motora; Reduktues 

presioni [pjesë makinerish]; Reduktues (Presioni) [pjesë makinerish]; Regullatorë presioni 

[pjesë makinerish]; Regullatorë që ushqejnë me ujë; Rula rrugësh; Rripa dinamoje; Rripa 

për makineri; Rripa për motora; Rripa për transportuesa; Rripa ventilatorësh për motorë; 

Rrota makinash; Saldues hekurash, të vëna në veprim me gaz; Segmente frenash përveç 

automjeteve; Segmente pistonash; Sfera për kushineta; Startera për motora; Shirita 

transportues; Tokmakë [makineri]; Torno [vegla makinerish]; Transmisione për makineri; 

Transmisione, përveç automjeteve të tokës; Tub shkarkimi për motorë; Tuba (Bolier) [pjesë 

makinerish]; Tuba bolieri [pjesë makinerish]; Tuba fryrjeje saldimi, të vëna në veprim me 

gaz;Turbina hidraulike;Turbina përveç automjeteve të tokës;Turbokompresorë; Unaza 

(Graso) [pjesë makinerish]; Unaza grasoje [pjesë makinerish]; Unaza (Piston);Unaza 

(Sfera) për kushineta; Unaza sferash për kushineta; Ura (Cilindër); Ura ruli; Ushqyesë 

karburatori; Valvola mbyllëse [pjesë makinerish]; Valvula (Kërcitëse) [pjesë makinerish]; 

Valvula [pjesë makinerish]; Valvula presioni [pjesë makinerish]; Çekiçë pneumatikë; 
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Ventilatorë për motorë; Vinça;Vinça [aparate për ngritje]; Vinça [pjesë makinerie]; Volant 

(Makineri); Volante (Makinë); Volante përveç automjeteve të tokës; Volantë makinash; 

Xhunta [pjesë për motora]; Xhunta universale [Xhunta Kardan]; Xhunta (Universale) 

[xhunta Kardan]; Zinxhira (Ngarje makine) përveç automjeteve të tokës; Zinxhirë drejtues 

përveç automjeteve të tokës; Zinxhirë transmisioni përveç automjeteve të tokës   

8   Kryesisht mjete të përdorura me dorë dhe pajisje për kryerjen e detyrave. Vegla pune; 

Mjetet e prerjes [mjete dore]; mjetet e mbushjes [mjetet e dorës]; mjetet e shartimit [mjete 

dore]; mjetet e grryerjes [mjete dore]; vegla dore; vegla kopshti,; Cekic [mjete dore]; prerës 

tubash [mjete dore]; zhveshes telash [mjete dore]; doreza [mjete dore]; sharre [pjesët e 

veglave të dorës]; sharre [mjete dore]    

22   Litarë;litarët e tërheqjes së makinave; kabllot, jo prej metali; litar paketimi;material 

mbushës, jo prej gome, plastikës, letrës ose kartonit; litarë; litarë, jo prej metali   

 

 

 

(111)  27496 

(151)  06/04/2021 

(181)  12/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/239 

(591)  Ngjyre Turkuaz 

PANTONE 7466C 

CMYK; 95-0-31-0 

HTLM; #00adbb 

RAL; 183-100-73 

(732)  International Maarif Schools of 

Kosova SH.P.K. Magjistralja Prishtine-

Ferizaj, Km 15, fshati Çallapek, Lipjan, KS 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimi (Arsimi); mbajtja e trajnimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe 

kulturore   

42   Sherbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kerkime dhe projektime qe lidhen me to; 

analiza industriale dhe sherbime kerkimore industriale; projektim dhe zhvillim i pajisjeve 

dhe programeve kompjuterike   

45   Sherbime ligjore; sherbime sigurimi per mbrojtjen fizike te prones se prekshme dhe te 

individeve; sherbimet personale dhe shoqerore te ofruara nga te tjeret per te plotesuar 

nevojat e individeve.   

 

 

 

(111)  27492 

(151)  06/04/2021 

(181)  12/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/240 

(540)   

Maarif Education Center 
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(732)  International Maarif Schools of 

Kosova SH.P.K. Magjistralja Prishtine-

Ferizaj, Km 15, fshati Çallapek, Lipjan, KS 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimi (Arsimi); mbajtja e trajnimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe 

kulturore   

42   Sherbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kerkime dhe projektime qe lidhen me to; 

analiza industriale dhe sherbime kerkimore industriale; projektim dhe zhvillim i pajisjeve 

dhe programeve kompjuterike   

45   Sherbime ligjore; sherbime sigurimi per mbrojtjen fizike te prones se prekshme dhe te 

individeve; sherbimet personale dhe shoqerore te ofruara nga te tjeret per te plotesuar 

nevojat e individeve   

 

 

 

(111)  27515 

(151)  13/04/2021 

(181)  12/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/241 

(732)  International Maarif Schools of 

Kosova SH.P.K. Magjistralja Prishtine-

Ferizaj, Km 15, fshati Çallapek, Lipjan, KS 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  Maarif Schools 

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimi (Arsimi); mbajtja e trajnimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe 

kulturore   

42   Sherbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kerkime dhe projektime qe lidhen me to; 

analiza industriale dhe sherbime kerkimore industriale; projektim dhe zhvillim i pajisjeve 

dhe programeve kompjuterike   

45   Sherbime ligjore; sherbime sigurimi per mbrojtjen fizike te prones se prekshme dhe te 

individeve; sherbimet personale dhe shoqerore te ofruara nga te tjeret per te plotesuar 

nevojat e individeve   

 

 

 

(111)  27514 

(151)  13/04/2021 

(181)  12/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/242 

 

(540)  Maarif 

 
 

     

 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

662 

 

(732)  International Maarif Schools of 

Kosova SH.P.K. Magjistralja Prishtine-

Ferizaj, Km 15, fshati Çallapek, Lipjan, KS 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

 

 

(511) 41   Edukimi (Arsimi); mbajtja e trajnimeve; argetimi; aktivitete sportive dhe 

kulturore   

42   Sherbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kerkime dhe projektime qe lidhen me to; 

analiza industriale dhe sherbime kerkimore industriale; projektim dhe zhvillim i pajisjeve 

dhe programeve kompjuterike   

45   Sherbime ligjore; sherbime sigurimi per mbrojtjen fizike te prones se prekshme dhe te 

individeve; sherbimet personale dhe shoqerore te ofruara nga te tjeret per te plotesuar 

nevojat e individeve   

 

 

 

(111)  27513 

(151)  13/04/2021 

(181)  12/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/243 

(591)  Ngjyre portokalli, e zeze dhe e bardhe 

(732)  OBI GmbH & Co. Deutschland KG 

Albert-Einstein-Straße 7-9, 42929 

Wermelskirchen, DE 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet që përdoren në industri, fotografi, bujqësi, pemëtari dhe pyje; plehra; 

përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe ngjitje; adeziv që përdoren në 

industri   

2   Bojëra, vernik, llake; mbrojtës të drurit, mbrojtës kundër dëmtimit të drurit; ngjyruese; 

fiksues; metale në formë fletësh dhe pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë   

5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

6   Materiale metali për ndërtim; ndërtesa të transportueshme nga metali; kabllo jo-elektrik 

dhe tela nga metali i zakonshëm; hekurishte, gjëra të imta nga metali; tuba dhe gypa nga 

metali; kasaforta   

7   Vegla elektrike për punë konstruksioni dhe zejtarie; pajisje elektrike kopshti; vegla 

makinerie; makineri konstruksioni; pompa   

8   Vegla që operojnë me dorë; orendi që operojnë me dorë për përdorim në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari si dhe në teknologjinë e konstruksionit; takëme   

9   Aparate dhe instrumente elektrike (të përfshira në këtë klasë); aparate për shuarjen e 

zjarrit   
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11   Aparate për ndriçim, nxehje, për prodhim avulli, për gatim, ftohje, tharrje, ventilim, për 

qëllime sanitare dhe të furnizimit me uje   

16   Letër, karton; materiale të printuara; material liberlidhes; fotografi; mjete kancelarie; 

adezive dhe për qëllime kancelarie ose shtepiake; materiale artistësh; furça për lyerje, 

materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); letra loje   

17   Plastikë për mbulim dhe fletë plastike për mbulimin e pellgjeve; materiale paketimi, 

ndaljeje dhe izolimi, tuba jo metalike   

19   Materiale ndërtimi jo-metalike; dru ndërtimi, dërrasa, qepra; dërrasa; dyer dhe dritare 

jo metalike; tuba të ngurta jo metalike për qëllime ndërtimtarie; asfalt, katran dhe bitume; 

ndërtesa të transportueshme jo metalike; përmendore, jo metalike   

20   Mobilie, pasqyra, komiza fotografish; mallra (të përfshirë në këtë klasë) nga druri, 

tapa, xunkthi, thupra, kallami, briri, kocka, fildishi, kocka balene, guacat, perla dhe shkuma 

e detit, qelibari, shkuma e detit ose të plastikës   

21   Enë dore të vogla dhe kontejnerë për përdorim në shtëpi dhe kuzhinë (që nuk janë nga 

metalet e çmuara ose të veshura me to); sfungjerë, brusha (në përjashtim të brushave për 

ngjyrosje); artikuj për qëllime pastrimi; fill çeliku; qelq i papërpunuar ose gjysmë i 

paperpunuar (pos qelqit i cili përdoret në ndërtimtari); qelqurina, porcelan dhe enë argjile   

24   Tekstil dhe mallra tekstili, posaçërisht prodhime tekstili, perde, errësues, çarçaf për 

nevoja shtëpiake, çarçaf tavoline dhe shtrati   

27   Qilima, velenxë, hasra dhe tepihë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar 

dyshemetë; tapeta (të përfshirë në këtë klasë)   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie, posaçërisht farëra dhe materiale tjera për 

shumim, dru i papërpunuar, farëra, bimë dhe lule natyrale; ushqim per kafshë   

35   Shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të artikujve për konstruksion, renovim 

shtëpish dhe kopshtesh si dhe mallëra tjerë për konsumator në fushën bëje vet (do-it-

yourself); dije-si (know-how) ekonomike (ekskluzivitet)   

 

 

 

(111)  27512 

(151)  13/04/2021 

(181)  13/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/244 

(591)  kalter, kuqe, zezë dhe bardhë 

(732)  AFYON ET VE ET MAMULLERI 

SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI 

Burmalı Mahallesi Millet Caddesi No.: 17/A, 

Merkez / Afyonkarahisar , TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu; ushqim i përpunuara me bazë mishi; 

bishtaja të thata; supa, lëngjet e mishit (bujone); ullinj të përpunuar, lyerje gjalpi; qumësht 

dhe produkte qumështi, gjalpë; vajra ushqimore; fruta dhe perime të thata, të ruajtura 

(konservuara), të ngrira, të gatuara, të tymosura ose të kripura; polen i përgatitur si ushqim; 
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arra të përpunuara dhe fruta të thata si grimësira; lyerje nga lajthia dhe kikiriku; tahini 

(lyerje nga susami); vezë dhe vezë pluhur; patate të skuqura - patatina   

 

 

 

(111)  27247 

(151)  08/03/2021 

(181)  13/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/245 

(591)  Bardh , zi 

(732)  UKA-KOMERC DOOEL Saraj ul. 1 

br.192 s.Ljubin, Saraj, 1000 Skopje, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët; ekstrakte mishi; produkte të mishit (produkte të  

ndryshëm të mishit të pergatitur, të zier dhe të tymosur), delikatesa, pâté (paste mishi); 

pemë dhe  perime të konservuara, të ngrira, të thata dhe të ziera; xhelatinat, reçelet,  

kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim ; ajvar  

[specat e konservuar]   

 

 

 

(111)  27308 

(151)  15/03/2021 

(181)  13/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/246 

(591)  E Kaltert e Mbyllur, E Gjelbert, E 

Bardhë   

(732)  ARTA TEX GROUP SH.P.K. Pejë, 

Faik Konica nr.17, KS 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   
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(111)  27306 

(151)  15/03/2021 

(181)  13/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/247 

(591)  E zezë, E bardhë 

(732)  ARTA TEX GROUP SH.P.K. Pejë, 

Faik Konica nr.17, KS 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  27166 

(151)  02/03/2021 

(181)  13/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/248 

(591)  E kaltër, e bardhë, ngjyrë hiri 

(732)  AUGUST STORCK KG Waldstrasse 

27, 13403 Berlin, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira; çokollatë; produkte çokollate; pasta; akullore; përgatitje për bërjen e 

produkteve të përmendura, të përfshira në klasën 30   

 

 

 

(111)  27331 

(151)  16/03/2021 

(181)  13/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/249 

(591)  E zezë, ngjyrë vishnje, e bardhë, 

ngjzrë kafe 

(732)  VE-AD SHPK Lagjja Xhabijej, Rruga 

Zogu i Pare, Shkoder , AL 

(540)  
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe e përpunuar, kafe e pjekur, kafe e papjekur, kafe artificiale, kafe e 

aromatizuar , pije që përmbajnë kafe, zëvendësues të kafes; çaj, çaj i ftohtë, pije me 

përmbajtje çaji; kakao, produkte me kakao, pije që përmbajnë kakao, pije që përmbajnë 

kakao dhe qumësht; sheqer për kafe i paketuar; çokollatë, pije që përmbajnë çokollatë dhe 

qumësht; kek; karamele; çikore; kanellë; biskota, biskota gjalpi; bukë; brumë; bollgur, 

bollgur misri; erëza; drithëra; kus kus; miell, muesli; produkte të prodhuara me miell; 

petulla; puding; mjaltë; melasë; maja; pluhur për pjekje; mustardë; akullore; sherbet; 

sanduiç; hamburger me djathë; tarta; vafer;   

43   Shërbime të kafeterisë; shërbime kafene; sherbime restoranti; sherbime hotelerie; 

ushqim dhe pije per katering; shërbime bar; rezervime të përkohshme të akomodimit; 

dhenie me qira te strehimit të përkohshëm; shërbime restoranti me vetë-shërbim; shërbimet 

e motelit    

 

 

 

(111)  27186 

(151)  03/03/2021 

(181)  13/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/251 

(591)  E kaltër, e bardhë 

(300)  EUTM 018107745  13/08/2019  EU 

(732)  MEG Weißenfels GmbH & Co KG 

Langendorfer Straße 23 D-06667 Weißenfels 

, DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Paketime dhe materiale paketimi i prej letre, kartoni ose plastike   

20   Kontejnerë paketimi jo prej metali; Kontejnerë  e plastikës për paketim   

22   Kontejnerë paketimi prej tekstili, Qese [zarfe, çanta të vogla] prej tekstili, për paketim, 
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Materiale për paketim [jastëk me mbushje të but,  material për mbushje], jo prej gome, 

plastike, letre ose kartoni; Litar paketimi   

32   Birra; Pije alkoolike me bazë - malti [birra alkoolike]; Ujë  mineral dhe i gazuar dhe 

pije të tjera jo-alkoolike; Pije frutash dhe lëngje frutash; Shurupe dhe preparate të tjera për 

të bërë pije   

33   Pije alkoolike (përveç birrave); Kokteje alkoolike; spiritik ose koktej me bazë- vere 

dhe aperitivë; Pije me përmbajtje vere   

35   Shitja me shumicë e birrës, pijeve alkoolike me bazë - malti, ujë  minerale dhe ujë i 

gazuar dhe pije  të tjera jo-alkoolike, pije të frutave dhe lëngje të  frutave, Shurupe dhe 

preparate të tjera për të bërë pije, pije alkoolike, pije alkoolike të para-përziera, kokteje dhe 

aperitivë me përmbajtje speritike ose vere, pije me përmbajtje të verës; Shitje me pakicë e 

birrës, pijeve alkoolike me bazë  malti, ujë  mineral dhe ujë i gazuar dhe pije  të tjera jo-

alkoolike, pije të frutavee dhe lëngje  të frutave, Shurupe dhe preparate të tjera për të bërë, 

pije alkoolike, pije alkoolike të para-përziera, kokteje dhe aperitivë që përmbajnë pije 

alkoolike ose verë, pije me përmbajtje të verës; Dhënia me  qira  makinave shitëse atomatke 

me monedhë   

36   Sponsorizim financiar për promovimin e shitjeve të birrave dhe pijeve alkoolike dhe 

jo-alkoolike   

39   Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallrave; Bartje e   mallrave   

40   Shërbime në fabrik të birrës; Shërbime të riciklimit, Trajtimi [riciklimive] i 

mbeturinave   

41   Edukimi dhe aftësimi për tregtinë e birrës   

43   Furnizim i ushqimeve, pijeve dhe akomodime  të përkohshëm   

 

 

 

(111)  27283 

(151)  10/03/2021 

(181)  13/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/252 

(732)  ACCOR 82 rue Henri Farman 

92130 Issy-les-Moulineaux, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  ACCOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Menaxhim biznesi; administrim biznesi; ndihmë rreth menaxhimit të biznesit 

dhe shërbimet ve administrative; menaxhim komercial dhe zhvillimin e ndihmesës; 

menaxhim biznesi dhe këshillime organizative; funksionim zyreje; reklamime; ekspert 

efikas dhe informata biznesi; menaxhim biznesi dhe këshilla organizimi; ndihmë 

administrative në menaxhimin e thirjeve për tendera; sondazhe të opinioneve; kërkesa 

biznesi; hulumtime biznesi; shërbime të ekspertizës afariste; parashikimet ekonomike; 

hulumtim tregu; projekte (ndihmë rreth menaxhimit të biznesit); kontabilitet; agjencione 

punësimi; kërkimet e të dhënave të bizneseve në dosjet kompjuterike për të tjerët; 

mbledhjen dhe sistematizimin e të dhënave në dosjet qëndrore; menaxhimin e 

kompjuterizuar të dosjeve; krijimin e një librarie të fotografive, kryesisht përmbledhje, 
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përpilim dhe vedosjen e imazheve në mënyrë sistematike në dosjet qëndrore; reaklamimin 

në lidhje me organzimin dhe menaxhimin e themelimit të hoeteleve; përhapjen e reklamave 

dhe cështjeve reklamuese; publikimin e teksteve reklamuese; dhënien me qira të hapsirave 

reklamuese; hulumtim tregu; promovimin e shitjeve për të tjerët; këshilldhënje në lëminë e 

marketingut, reklamimit dhe komunikimeve të korporatve; agjencione komunikimi 

(marrëdhënje me publik), agjencioni I informatave komerciale; dhënien me qira të 

makinave dhe pajisjeve; organizimin e panaireve për qëllime komerciale apo reklamuese; 

organizimin e ekspozitave per qëllime komerciale; dhënien me qira të materialeve 

reklamuese; shërbimet me pakicë të veshjeve, dritave, çantave të udhëtimit nga lëkura, 

kuletav etë xhepit nga lëkura, çantave nga lëkura, mbajtëseve të çelsave nga lëkura, 

ombrellave, xhamave, peshqirave të banjos, robdëshambërve, topave të gollfit, pjesëve të 

kompjuterëve, artikuj sendesh, dyshekave, krevateve, çarçafëve dhe këllëfeve; menaxhimin 

e biznesit të hotelev; ndihmë dhe këshillim për menaxhimine biznesit në biznesin e 

menaxhmentit dhe organizimit, në lëminë e mbrojtjes së ambientit dhe zhvillimeve të 

qëndrueshme; studime, informacione dhe këshilla në lëminë e përmirësimit dhe përpilimit 

të kushteve të punës, kryeishst këshilldhënien në lidhje me menaxhimin e personelt dhe 

menaxhimin e burimeve njerëzore;  funksionimin e zyrës për themelimin, promovimin, 

avancimin, mko-ordinimin dhe mbikqyrjen e shërbimeve komunitare dhe për promovimin 

dhe lehtësimin kulturor, integrimin në punë dhe ndihmën e ërbashkët humanitare; 

menaxhimin e punëve të patundshmërive  dhe bizneseve të patundshmërive, përfshirë 

menaxhimin e hoteleve, moteleve, komplekseve të hoteleve, apartamenteve dhe hotelev të 

banueshme; këshilldhënien biznesore dhe ofrimin e informatave të biznesit, promovimin e 

biznesit në të gjitha format dhe në të gjitha llojet e mediave, përfshirë përmes një rrjeti 

tkompjuterik të komunikimit (internet apo në intranet), dhe në veçanti duke ofruar kartela të 

përdoruesve të privilegjuar; organizimin dhe menaxhimin e operimit të konsumatorëve 

besnikë të bizneseve në veçanti duke ofruar karta për përdoruesit e privilegjuar; 

organizimin dhe menaxhimin e operimit të konsumatorëve besnikë të bizneseve në veçanti 

me anë të kartave të besnikërisë; blerjet së bashku të shërbimeve të programeve të 

menaxhimit dhe programeve të tjera të zbritjes; udhëheqjen dhe administrimin e 

programeve të anëtarësimit që mundësojnë pjesëmarrësit të kenë qasje  në një varg 

mallërash, shërbimet dhe benefitet e ofruara nga furnizuesit e anëtarësuar; ofrimin, 

udhëheqjen dhe menaxhimin e programeve të anëtarësimit, programet e anëtarësimit në 

klube dhe udhëheqjen e programeve të besnikërisë së klientëve; shërbimet e besnikërisë së 

konsumatorëve për qëllime komerciale, promovuese dhe/apo reklamimi, kryesisht 

programet e rregullta të udhëtarëve; shërbimet e konsultave biznesore në lëminë e udhëtimit 

dhe planifikimit të udhëtimeve; ofrimin e informatave të krahasimit të ratave të fluturimeve 

dhe hotelve; menaxhim biznesi dhe këshilldhënie organizative në lidhje me franshizat; 

marketing dhe komunikim (marketing); këshilla dhe ndihmë në menaxhim dhe organizim të 

punëve biznesore për brenda rrjetev të franshizës; shërbimet e një franzhise, kryeishst 

operimet biznesore dhe industriale dhe ndihmë menaxhuese; operimet komerciale të 

hoteleve, komplekseve, moteleve, shtëpive të pushimeve, restauranteve, kafiterive, 

dhomave te çajit, bareve (përpos klubeve); organizimin e garave për qëllime komerciale 

apo reklamuese dhe për motivimin e puntorëve; shërbimet e portieritpër të plotësuar nevojat 

e njerëzve, kryesisht shërbimet e ndërmjetësimit  të klientëve me shërbimet e ofruara; 

implementimin në-vend të shërbimeve të portierit të kompanisë, përmes telefonit apo 

internetit, kryesisht shërbimet e ndërmjetësimit komercial, informatat administrative dhe 
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asistimin në formalitetet administrative për të tjerët; asistimin në arritjen e realizimit të 

formaliteteve administrative për punën e instaluar dhe për nënshkrimin e kontratave të 

furnizimit, sidomos për gaz, ujë, elektricitet, sigurim telefonë dhe internet; menaxhim 

administrative për zyret dhe për hapsirat e punës individuale apo kolektive; ofrimin 

kolektiv dhe të përbashkët të pajisjeve të hapsirave të punës (aparatura zyreje dhe pajisje); 

aparatura zyreje dhe pajisje që ipen me qira); shërbimet e ndërmjetësimit komercial 

(shërbimet e portierit); shërbimet e caktimit të takimeve [funsionim zyreje]’ shërbimet e ri-

lokimit për biznese; ndihmën administrative të personlet shtëpiak [funksionim zyreje]   

36    “Shërbimet e sigurimit; çështje financiare; çështjeve monetare; shërbimeve të 

financimit dhe fondeve; shërbimet financiare në lidhje me mbajtjen e kartelave të 

besnikërisë; shërbimet e pagesave të kartelave të besnikërisë; shërbimet financiare në lidhje 

me mbajtjen e kuponave të promvoimit të besnikërisë; shërbimet e pagesave nga kuponët 

promocional të besnikërisë; lëshimin dhe menaxhimin financiar të mjeteve të pagesave, në 

veçanti kuponat e blerjes; lëshimin e qeqeve të udhëtimit dhe tokenëve me vlerë; shërbimet 

e fondeve të kursimeve; lëshimin e qeqeve të udhëtimeve apo kredit kartelave; analizime 

financiare; fonde të përbashkëta dhe investimeve kapitale; këshilla financiare; vlerësimin 

(financiare) [sigurimin, bankimin, patundshmëri] shërbimet e fondit të investimeve; 

shërbimet e agjencionit të bursës; fondet e përbashkëta; investimet kapitale për të  

ndihmuar në ndërtimin e kompanive të reja; mbledhjen e fondeve të bamirësise; 

menaxhimin dhe monitorimin e fondeve të bamirësisë; organziimin e koleksioneve; 

organizimin e aktiviteteve dhe ngjarjeve të mbledhjes së fondeve; shërbimet filantropike në 

lidhje me donacioniet monetare; shërbimet financiare, kryesisht, ofrimin e bursave 

edukative,  programeve dhe granteve humanitare, ofrimin e fondeve për programet e 

shkëmimeve edukative, humanitare, kulturore; shërbimet financiare për njerëzit në nëvoja; 

patronazhe kutorore, kryeisht asistenca financiare për zhvillimin e njohurive (knoë-hoë) 

dhe trashëgimisë së paprekshme;  shërbimet e mbledhjes online të fondeve të bamirësisë; 

shërbime bamirëse, kryesisht ofrimin e fondeve tek subjektet jo-fitimprurëse; aranzhimin e 

pagesës për ofrimin e dhuratave apo mallërave dhe shërbimeve të të gjitha llojërave me anë 

të lëshimit, distribuimit, rimbursimit të tokenëve, kuponëve, faturave, parapagimit , 

kartelave debit apo kredit ose cdo llojë forme të pagesës; shërbimet e kartelave të pagesave; 

punët e patundshmërisë; menaxhimin e patundshmsëirë; administrimin e patundshmërisë; 

menaxhimin e ndërtesave, apartamenteve dhe pronave të banimit; menaxhimin e 

apartamenteve shtpi; menaxhimin e apartamenteve; menaxhimin financiar dhe të 

patundshmërive shtëpiak dhe akomodimit, si hotelet, motelet, komplekset e hoteleve, 

apartamentet, hotele banuese, shtëpitë turistike dhe vende të tjera për banim për pushim dhe 

relaksim; shitjen dhe dhënien me qira të akomodimeve, apartamenteve, studiove, dhomave 

të hotelit, komplekseve hoteliere, hoteleve dhe vendeve të tjera të banimit për pushime dhe 

relaksim; dhënien me qira dhe menaxhimin e akomodimeve për të tjerët; dhënien me qira të 

pronave të patundshmërive me pronësi të përbashkët; organizimin dhe ndarjen e pronësisë 

të shkëmbimeve të pronave të patundshmërive, kryesisht menaxhimin e pronësive të 

përbashkëta të pronave të patundshmërive; shërbimet e pronave të patundshmërive të 

bazuara në pushimet me pronësitë e përbashkëta; menaxhimin dhe shërbimet e dhënie me 

qira të pronave të patundshmërive me kohë te ndarë; këshilldhënje dhe asistencë në lëminë 

e patundshmërive; dhënien me qira dhe përgaditjen e pronësive komerciale, zyreve, 

hapisrave për zyre dhe hapsirave të punës kolektive dhe individuale; dhënien me qira dhe 

përgaditjen e hapsirave të përbashkëta të punës apo të hapsirave të punës që do të ndahen; 
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dhënien me qira të pasjijeve të zyrës; dhënien me qira të patundshmërive; menaxhimin e 

patundshmërive, pronave komerciale, zyreve dhe hapsirave të punës kolektive dhe 

individuale; shërbimet menaxhuese në lidhje me premisat e zyreve; dhënien me qira të 

hapsirave për zyre; dhënien me qira të zyreve dhe instalimeve të punës bashkëpunuese; 

ofrimin e bashkëpunimit të hapsirave të punës të pajisuar me zyre private, pajisje zyreje, 

shërbime poste, qendër printimi, zyre recepsioni, kuzhinë, dhmë takimesh. Hadruer 

ktelekomunikimi dhe infrastrultura të tjera zyreje, kryesisht dhënien me qira të zyreve për 

bashkë-punim   

39   “Aranzhimine udhëtimeve; udhërrëfyes dhe udhëzime për turista; shërbimet turistike 

dhe të agjensioneve të udhëtimeve, kryesisht rezervimin e qëmdrimeve dhe tureve (përpos 

hoteleve dhe rezervimeve të shtëpive konvikt); rezervimin e ulëseve për turizëm (kryesisht 

për eskurzione, gupeve me udhëzues, grupeve për vizitat e qyteteve, lundrimeve, grupeve të 

udhëtimeve vizitë, qëndrimeve të turistëve përpos banimit), transport dhe udhëtim; 

aranzhimin e shitjeve të biletave për turizëm (kryesisht në lidhje me eskurzionet, gupeve 

me udhëzues, grupeve për vizitat e qyteteve, lundrimeve, grupeve të udhëtimeve vizitë, 

qëndrimeve të turistëve përpos banimit), transport dhe udhëtim; transportin e udhëtarëve; 

transportin me veturë; transportin ajror; transportin hekurudhor; transportin me anije; 

shëbrimet me shoferë; shërbimet e lëvizjes me vetura; aranzhimin e lundrimeve; transportin 

me anije kënaqësie; aranzhimin e vizitave dhe eskurzioneve; dhënien me qira të 

automjeteve dhe veturave, aeroplaneve dhe anijeve; rezervimin e ulëseve për udhëtime; 

infromimin, përfshirë hartat dhe oraret e udhëtimeve; aranzdhimin e qëndrimeve; ndihmën 

në rast të prishjes së automjeteve (rimorkim); shërbimet riparuese (rimorkim)   

43   “Shërbime hoteliere, shërbimet e restoraneve (ofrimin e ushqimit dhe pijeve); 

akomodim të përkohshëm; Shërbime hoteli, kafiterie, dhomash, bare (me përjashtim të 

klubeve); shërbimet e agjencioneve të udhëtimi, kryesisht dhomave të hotelit dhe 

akomodim të përkohshëm për udhëtarët; shërbimet e agjencioneve të udhëtimit, kryesisht 

reervimin e restoraneve dhe ushqimeve; ofrimin e informatave në lidhje me hotelet, 

akomodimete përkohshme dhe restoranet;  shërbimet e shërbëtorëve; rezervimet, huzimin 

dhe dhënien me qira të dhomave, sallave dhe hapsirave për konferenca dhe takime; 

rezervimin, huazimin dhe dhënien me qira të dhomave, sallave dhe hapsirave për seminare, 

bankete, kokteje dhe gostive; konsutlimin dhe këshillimin (jo-biznesor) në lëminë e 

hoteleve dhe restoraneve; ofrimin e zyreve të përkoshme profesionale; dhënien me qira të 

dhomave të takimeve apo konferencave dhe hapsirave të tjera të përbashkëta; dhënien me 

qira të karrigeve, tavolinave, mobiljeve të brendshme, fontanave të pijeve, aparateve të 

ndriçimit, takëmeve dhe mobiljeve për konferenca; ofrimin e qendrave të komuniteteve [ër 

mbledhjen shoqërore dhe takimet; ofrimin e hapsirave për konferenca, ekspozita dhe 

takime; dhënien me qira të hapsirave dhe dhomave për evente profesionale dhe shoqërore; 

shërbimet e përkujdesit ndaj fëmijëve [çerdhe]; përgaditjen e ushqimeve për të u dërguar në 

shtëpi; shërbimet e akomodimit të përkoshëm apo të përheshëm për të moshuarit dhe 

njerëzit në nevojë, kryesisht shërbimet e shtëpive të pleqve; përkujdes i fëmijë; përkujdesin 

ditor të fëmijëve [çerdhe]; shërbimet e përkujdeist ndaj fëmijëve në mënyrë individuale apo 

kolektive [çerdhe]”   

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

671 

 

 

(111)  27178 

(151)  02/03/2021 

(181)  13/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/253 

(732)  LEDO plus d.o.o., Čavićeva 1a, 10000 

Zagreb, HR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  HIGHLIFE 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   “Akullore; akull për ngrënje; ëmbëlsira”   

 

 

 

(111)  27179 

(151)  02/03/2021 

(181)  13/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/254 

(732)  LEDO plus d.o.o., Čavićeva 1a, 10000 

Zagreb, HR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30    “Akullore; akull për ngrënje; ëmbëlsira”   

 

 

 

(111)  27175 

(151)  02/03/2021 

(181)  13/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/255 

(732)  The British Council 10 Spring 

Gardens, London, SW1A 2BN, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Publikime elektronike të shkarkueshme; audio dhe video incizime; aplikacione 

softueri kompjuterike”   

16   “Libra; publikime të shtypura; kalendarë; ditarë; postera; lapsa dhe lapsa kimik; 

materiale udhëzuese dhe për mësimdhënie (përpos aparateve)”   

35   “Shërbime për promovimin e mundësive edukative dhe marrëdhënieve kulturore; 
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aranzhime dhe mbajtje të ngjarjeve promocionale të marketingut për tjerët”   

41   “Shërbime arsimimi; ofrime të shërbimeve udhëzuese, trajnuese, mësimore, testuese, 

ekzaminuese dhe të vlerësimit të studëntëve; ofrime të kurseve ndërvepruese dhe të mësimit 

nga distance; publikime të materialeve udhëzuese, trajnuese, mësimore, testuese, 

ekzaminuese dhe të vlerësimit të studentëve, duke përfshirë detyrat e provimit dhe 

programeve mësimore si dhe materialeve për testimin e aftësivë të gjuhës angleze; testime 

të aftësive në gjuhën angleze; informata, shërbime këshillimi dhe konsulence lidhur me 

gjitha shërbimet e përmendura më lartë; shërbime për zhvillimin e mundësive edukative 

dhe marrëdhënieve kulturore; aranzhime të konferencave, ekspozitave dhe garave lidhur me 

arsimin, artet, shkencën dhe sportin; shërbime të bibliotekave; produksione teatrike; 

shërbime argëtimi në formën e programeve të radio dhe televizionit; produksion dhe 

shpërndarje e programeve televizive; organizime të skemave të këmbimit arsimor; dhënie të 

bursave; shërbime informimi dhe këshillimi lidhur me arsimin, artet dhe sportet; 

administrime të ekzaminimeve edukative dhe profesionale për institutet dhe organizatat 

tjera”   

 

 

 

(111)  27926 

(151)  07/06/2021 

(181)  13/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/256 

(591)   E kuqe; E hirit; E bardhë; 

(732)  Banka Kombëtare Tregtare Kosovë 

SH.A. Rr. Ukshin Hoti nr.29, Prishtinë, KS 

(740)  Ardit Ramadani, Jurist në 

Departamentin Ligjor Rr. Ukshin Hoti nr.29, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurimet;Punët financiare;Punët monetare;Çështje lidhur me pasuritë e 

paluajtshme; shërbime të bëra në çështje financiare dhe monetare dhe shërbime të bëra në 

lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve;Shërbimet në lidhje me çështjet 

financiare ose monetare si shërbime të të gjitha institucioneve bankare, ose institucioneve të 

lidhura me to, të tilla si ndërmjetës shkëmbimi ose shërbime kliring; shërbimet e 

institucioneve të kredisë, përveç bankave, siç janë asocacionet bashkepunuese të kreditimit, 

kreditit, kompanitë individuale financiare, huadhënësit, etj.; shërbimet e "investimeve të 

trusteve", të kompanive holding; shërbimet e ndërmjetësve që merren me aksione dhe 

pronë; shërbime të lidhura me çështjet monetare qe jane te garantuar nga te buesuarit; 

shërbime të bëra në lidhje me lëshimin e çeqeve të udhëtarëve dhe letrat e kredisë; Marrjen 

me qira ose financimin e blerjes me qira; shërbimet e administratorëve të pasurive të 

paluajtshme të ndërtesave, d.m.th., shërbimeve të dhënies me qira, ose financim; shërbime 

që merren me sigurime, siç janë shërbimet e bëra nga agjentë ose agjentë të angazhuar në 

sigurime, shërbime të bëra për të siguruar dhe shërbime të nënshkrimit të 

sigurimeve;Sigurimi i aksidenteve; Zyrë shërbimesh të akomodimit (apartamente ); 

Shërbime aktuariale; Vlerësim antic; Menaxhim i apartamenteve shtëpi; Qiraja e 

apartamenteve; Vlerësim arti;bail-bondi; Bankimi; broker i krediteve të karbonit; broker*
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 ;Shërbime të likuidimit të biznesit, financiare;Investime kapitale;Mbledhja e 

fondeve për bemires.   

 

 

 

(111)  27924 

(151)  07/06/2021 

(181)  13/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/257 

(591)   E Zezë; E kuqe; 

(732)  Banka Kombëtare Tregtare Kosovë 

SH.A. Rr. Ukshin Hoti nr.29, Prishtinë, KS 

(740)  Ardit Ramadani, Jurist në 

Departamentin Ligjor Rr. Ukshin Hoti nr.29, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurimet;Punët financiare;Punët monetare;Çështje lidhur me pasuritë e 

paluajtshme; shërbime të bëra në çështje financiare dhe monetare dhe shërbime të bëra në 

lidhje me kontratat e sigurimeve të të gjitha llojeve; Shërbimet në lidhje me çështjet 

financiare ose monetare si shërbime të të gjitha institucioneve bankare, ose institucioneve të 

lidhura me to, të tilla si ndërmjetës shkëmbimi ose shërbime kliring; shërbimet e 

institucioneve të kredisë, përveç bankave, siç janë asocacionet bashkepunuese të kreditimit, 

kreditit, kompanitë individuale financiare, huadhënësit, etj.; shërbimet e "investimeve të 

trusteve", të kompanive holding; shërbimet e ndërmjetësve që merren me aksione dhe 

pronë; shërbime të lidhura me çështjet monetare qe jane te garantuar nga te buesuarit; 

shërbime të bëra në lidhje me lëshimin e çeqeve të udhëtarëve dhe letrat e kredisë; Marrjen 

me qira ose financimin e blerjes me qira; shërbimet e administratorëve të pasurive të 

paluajtshme të ndërtesave, d.m.th., shërbimeve të dhënies me qira, ose financim; shërbime 

që merren me sigurime, siç janë shërbimet e bëra nga agjentë ose agjentë të angazhuar në 

sigurime, shërbime të bëra për të siguruar dhe shërbime të nënshkrimit të sigurimeve; 

Sigurimi i aksidenteve; Zyrë shërbimesh të akomodimit (apartamente ); Shërbime 

aktuariale; Vlerësim antic; Menaxhim i apartamenteve shtëpi; Qiraja e apartamenteve; 

Vlerësim arti; bail-bonding;Bankimi;broker i krediteve të karbonit; broker*; Shërbime të 

likuidimit të biznesit, financiare;Investime kapitale; Mbledhja e fondeve për bëmirësi   

 

 

 

(111)  27265 

(151)  09/03/2021 

(181)  14/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/258 

(732)  Coca-Cola Bulgaria EOOD  8 Racho 

Petkov Kazandzhyata street, 1166 Sofia, BG 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  GJITHMONË ME TY 
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(511) 32   Pije, përfshirë ujin e pijshëm, ujin e aromatizuar, ujin e gazuar dhe mineral; pije 

të tjera jo-alkoolike, përfshirë pije freskuese joalkoolike, pije energjike dhe pije sportive; 

pije frutash dhe lëngje përfshirë ujë kokosi; shurupe, koncentrate, pluhura dhe përgatitje të 

tjera për prodhimin e pijeve, përfshirë ujin me aromë, ujërat minerale dhe të gazuara, pije 

freskuese joalkoolike, pije energjike, pije sportive, pije frutash dhe lëngje; pije perimesh 

dhe lengje   

 

 

 

(111)  27269 

(151)  09/03/2021 

(181)  14/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/259 

(732)  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)  CARE FIRST 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; parfum; vaj eterik; kozmetikë; krema, gjelatinë, losione; dezodorante për 

përdorim personal; shampo dhe losione për flokë; facoleta për pastrim; preparate kozmetike 

për zbardhimin e lëkurës; preparate kozmetike për pastrimin e lëkurës; preparate kozmetike 

për dobësim; preparate kozmetike për rrezitje (fitim ngjyre të errët) dhe mbrojtje nga dielli; 

produkte për depilim; (preparate)  mjedisi jetësorë bioekologjik të cilet promovojnë 

zhvillimin e qelizave të lëkurës   

35   Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; zhvillimi dhe 

udhëheqja e projekteve për shoqërime voluntere dhe  bamirësie, përkatësisht, administrimi 

me afarizëm  dhe shërbime të administrates  të projekteve voluntere të shoqërive për 

bamirësi;  shërbime të natyrës personale dhe sociale të cilat i ofrojnë personat e tretë  lidhur 

me përmbushjen e nevojave të individëve, përkatësisht, ofrimi i shërbimeve të ndihmës  

dhe  mbështetjes në shtëpi  në kryerjen e formaliteteve administrative, shërbime ndihmëse  

të kthimit në shtëpi pas hospitalizimit, përkatësisht, shërbime ndihmës në kryerjen e 

formaliteteve administrative, shërbime të ofrimit të ndihmës  dhe kryerja e formaliteteve 

administrative nga shtëpia, për përsona të moshuar, personave të pa afët  dhe /ose 

përsonave me invaliditet   

36   Shërbime të finansimit të projekteve;  shërbime të mbështetjeve  financiare të 

shoqatave; shërbime të bamirësisë, përkatësisht shërbime financiare; shërbime financimi 

për sponzorizim( donacione) të ndermarrjeve dhe organizatave jo profitabile;  shërbime me 

qellim  te lehtësimit dhe rregullimit të  te financimit; sponzorimi ( donacione) ne kuptim të 

mbështetjëve financiare   
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(111)  27369 

(151)  22/03/2021 

(181)  14/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/260 

(591)  E kaltër, e kuqe, e verdhë 

(300)  DE 302019018982.1/35  14/08/2019  

DE 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Preparate kimike për përdorim në industri; Kimikate të përdorura në kopshtari; 

Përbërës për shuarjen e zjarrit; Përbërës për parandalimin e zjarrit; Ngjitës për përdorim në 

industri; Stuko dhe mbushës të tjerë paste; Përzierje plehrash; pleh organik; plehra; 

Preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; Ëmbëlsues artificial   

2   Ngjyra; bojra; llaqe; Konservues kundër ndryshkut; Konservues kundër dëmtimit të 

drurit; Konservues për përdorim kundër korrozionit; Ngjyra; ngjyrues; Bojëra për shtypje; 

Bojëra për shënimin; Bojëra për gdhendje; Fiksues; Shtresa; Preparate për rrallimin e 

bojrave dhe shtresa; Metale në formë petë dhe pluhuri për piktorë, dekorues, shtypës dhe 

artistë   

3   Preparate për lavanderi; Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në 

lavanderi; Preparate për pastrim; Preparate për lustrim; Preparate për fërkim; Preparate për 

gërrim; Sapunë; Parfumeri; Vajra esencialë; Kozmetikë; Preparate për larje për përdorim 

personal; Shampo; Preparate për mbrojtje nga dielli; Locione për flokë; Pasta për dhëmbë   

4   Vajra industriale; Yndyra industriale; Vaj motori; Dyll; Lubrifikante; Preparate për 

thithjen e pluhurit; preparate për thithjen e pluhurit; preparate për lagjen e pluhurit; 

preparate që kanë të bëjnë me pluhurin; Karburante; Drita e motorit; ndriçues; kandela; 

Fitile   

5   Ilaçe farmaceutikë dhe natyrore; Preparate mjekësore; Produkte farmaceutike; Preparate 

farmaceutike; Preparate veterinare; Produkte veterinare; Preparate mjekësore shëndetësore; 

Mjete dezinfektikimi; Ushqime dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; Preparate 

dietike të adaptuara për përdorim mjekësor; Ëbëlsues artificialë të përshtatur për diabetikët; 

ushqim për bebe; Shtesa ushqimore; Shtesa ushqimore për kafshët; Llaçe; Materiale për 

veshje; preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; Fungicide; Herbicide; Preparate për 

ajrosjen dhe pastrimin e ajrit; Preparate dhe mjete sanitare; Produkte higjienike për femra; 

Pelena prej letre   

6   Materiale ndërtimi dhe konstruksioni dhe elemente prej metali; Strukturat dhe ndërtesa 

të transportueshme prej metali; Sera metalike; Panele metalike; Shkallë dhe skela, prej 

metali; Gardhe prej metali; Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritareje prej metali; Rrjetë për 

insekteve prej metali;  Përpunim i grilave prej metali; Shufra prej metali; Vargje prej 

metali; Lidhje prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali; hekurishte; sende të vogla 
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të pajisjeve metalike; Mentesha nga metali; Mbyllëse prej metali; Pajisje për dyer prej 

metali; Pajisje prej metali për mobilje; Tuba dhe gypa prej metali; Kasaforta; Montime 

metalike; Petë metalike; Kontejnerë prej metali; Kontejnerë paketimi prej metali; 

Kontejnerët prej metali [magazinim, transport]; Shenja prej metali; Instalime prej metali për 

parkimin e biçikletave; Numra të shtëpive prej metali; Punime artistike prej metali të 

zakonshëm; Bronza [vepra artistike]; Erëtregues të motit prej metali; materiale të 

papërpunuara dhe të përpunuara pjesërisht prej metali që nuk janë përshtatur për një qëllim 

specifik   

7   Makina për përpunimin e metalit, drurit, plastikës, betonit, qelqit dhe gurit; Vegla për 

makina; Makina për kurdijse; Makina shpimi; Sharra [makineri]; Prerëse [makina]; Makina 

për mprehje; Makina të saldimit; Pompa [makina]; Kompresorë; Makina për fryerje; 

Gjeneratorë; Aparate për ngritje; Aparate ngritëse; Vegla kuzhine [pajisje elektrike]; 

makina elektrike të kuzhinës; Makina të paketimit; Etiketa [makina]; Makina qepëse; 

Makina për hekurosje; Shtypëse për hekurosje; Makina dhe aparate elektrike për pastrim; 

Makina për larjen e enëve; Aparate për larje; Lavatriçe; Makina për pastrimin e dyshemesë; 

Fshesa elektrike; Thasë për fshesa elektrike; Pastrues robotik për qëllime amvisërie; 

Makina dhe aparate për bujqësi, kopshtari dhe pylltari; Makina të kopshtarisë (me motor-); 

Vegla kopshtarie (Elektrike -); Kositëse [makina]; Kositëse robotike; Makina kopshtare; 

Makina kopshtare për lulëzim; Makina për copëtimin e mbeturinave kopshtare; Makina 

shitëse   

8   Vegla dore dhe pajisje [me dorë]; Pranga të sheshta; Takëm për ushqim; Thika; Takëm 

për ushqim prej argjendi; Gërshërë; Brisk për rroje; Aparat për rroje; Gjëra të nevojshme 

për rroje; Pajisje për depilim; Grilat e flokëve për operim me dorë; Pajisje për stilimin e 

flokëve; Implemente higjenike dhe bukurie të bëra me dorë për njerëz dhe kafshë; Vegla 

për manikyr dhe pedikyr   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, survejimi, fotografimi, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

monitorimi, për shpëtimin e jetës dhe për mësim; Aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; Komponentë elektronik; Aparate dhe instrumente për 

regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të dhënave të tjera;  

Telefona; Celularë; Telefona të mençur; Media të regjistruara; Media që mund të 

shkarkohet; Programe kompjuterike; Programe për përpunimin e të dhënave; Media 

manovruese digjitale ose analoge për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave; Regjistra të 

parave; Pajisje llogaritëse; Aparate llogaritëse; Makina llogaritëse; Kompjuterë; Laptopë 

kompjuterë; Aparate për përpunimin e të dhënave; Sisteme për përpunimin e të dhënave; 

Pajisje periferike kompjuterike; Syze; Syze mbrojtese; Këpucë mbrojtëse [kundër aksidentit 

ose lëndimit]; Mbrojtje e kokës; Doreza për mbrojtje nga aksidentet; Rroba për mbrojtje 

nga lëmndimet; Kostume për zhytje; Maska të zhytësve; Aparate zjarrfikëse   

10   Aparatet dhe instrumentet kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; Artikuj 

ortopedikë; Aparate të masazhit; Pajisje dhe artikuj për foshnja   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Automjete; Aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; Automjete për përdorim në tokë; 

Biçikleta; Automjete elektrike; Automjete dhe pjesët strukturore të tyre; Karroca; Skuterë 

[automjete]; Karroca për fëmijë; Rimorkio; Automjete ujore; Anije; Rrota të automjeteve; 
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Ulëse të automjeteve; Mbulesa të vendosura për ulëse të automjeteve; Mbulesë për 

automjete; Fshirëse xhami; Tuba të brendshëm për goma pneumatike; Karroca për zorrë; 

Zinxhirë kundër rrëshqitjes; Goma; Veshje për riparimin e gomave; Rrota; Pompa për 

gomat e biçikletave; Thasë për biçikleta; Shporta të përshtatura për biçikleta; Shala të 

biçikletave; Zile të biçikletave; Pjesë dhe pajisje për automjete, të përfshira në Klasën 12   

13    Fishekzjarre    

14   Stoli; Ornamente [stoli]; Stoli kostumesh; Kuti argjendarie; Gurë të çmuar; Gurë 

gjysëm të çmuar; Pastë për stoli; Orë; Shirite për orë; Instrumente kronometrike; Figura të 

metaleve të çmuara; Kuti prej metaleve të çmuara   

15   Instrumente muzikore; Mbajtëse për muzikë; Mbajtëse për instrumente muzikore; 

Shkopinj të dirigjentëve; Pajisje muzikore    

16   Letër; Kartonë; Peshqir letre; Letër tualeti; Tabela prej letre; Enë letre; Letër shkrimi; 

Shenja letre ose kartoni; Ngjitëse prej letre ose kartoni; Etiketa letre; Rulon përpunumi; 

Banderola të letrës; Flamuj letre; Hark letre, përveç llojit të kinkalerive ose dekorimeve të 

flokëve; Etiketa; Shirita letre; Letër artizanale; Figura prej letrës maçe; Figura të bëra nga 

kartoni; Punime artistike të bëra prej letre; Piktura të kornizuara dhe të pakornizuara; 

Printime në natyrën e fotove; Vepra artistike të bëra nga kartoni; Vepra artistike të bëra nga 

letra maçe; Materiale artizanale prej letre; Shtroj tavoline prej letre; Mbajtës letre; 

Dekorime tavoline prej letre; Dekorime letre për festa; Material i shtypur; Material i 

shtypur për promovim; Botime promovuese; Afisha; Materiale për lidhjen e librave; 

Fotografi; Letër shkrimi; Rekuizita për zyrës, përveç mobiljeve; Ngjitës për qëllime shkrimi 

ose amvisërie; Materialet për vizatim; Materiale artistike; Brusha; Materiale mësimdhënëse 

dhe mësimore (përveç aparateve); Foli dhe qese plastike për mbështjellje dhe paketim; 

Materiale paketimi; Qese mbeturinash prej letre ose plastike; Materiale të filtrimit prej letre   

17   Materiali për vulosje; Material paketimi; Material izolues; tuba, përçues dhe gypa 

fleksibël [jo prej metali]; Film plastik, përveçse për mbështjellje; Shirita vetë-ngjitës, 

përveçse për shkrim dhe jo për qëllime mjekësore ose amvisërie    

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurë artificiale; Mbulesa mobiljesh prej lëkure; 

Qingël prej lëkure; Dantella lëkure; Rripa për pajisjet e ushtarëve; Kanaçe prej lëkure ose 

tabelë lëkure; kuti prej lëkure ose tabelë lëkure; Lëkura të kafshëve; Gëzof; Bagazh 

udhëtimi; Takëme për udhëtim [artikuj prej lëkure]; Etiketa të bagazheve; Çanta; Kuti për 

bartje; Thasë prej rrjete për blerje; Çanta të shpinës; Çantë shpine për shkollë; Fashë për 

mbajtjen e foshnjave; Çanta atasheu; Valixhe me rrota; Çanta Vanity, të papërshtatura; 

valixhe të vogla; Dosje për dokumente; Qese, zarfe, qese lëkure, për paketim; Kuleta; 

Kuleta kartoni [artikuj prej lëkure]; Kuleta të kartave të kreditit [kuleta]; Qese; Qese për 

çelësa; Ombrella; Çadra; Shkopinj për këmbë; Parzmore; Takëme kuajsh; Kollare për 

kafshë; Zinxhir për kafshët; Veshje për kafshë shtëpiake; Mbulesa për kafshët   

19   Materiale ndërtimi, që nuk janë prej metali; Tuba të papërpunuar, që nuk janë prej 

metali, për ndërtim; Ndërtesa, që nuk janë prej metali; Ndërtesa, të transportueshme, që nuk 

janë prej metali; Vepra artistike prej guri, betoni ose mermeri   

20   Mobilje; Pasqyra; Korniza për piktura; Korniza; Enë jo metalike [përveç kovave të 

pluhurit]; Dyshekë; Shtresat dhe mbulesa, përveç çarçafëve; jastëkë; artikuj shportarie; 

Punime artistike prej druri, dylli, llaçi ose plastike; Statuja prej druri, dylli, llaçi ose 

plastike; Shtretër për kafshë shtëpiake; Kolibe për kafshë shtëpiake; Jastëkë për kafshë 

shtëpiake; Shtëpi për shpendë; Shenja prej druri ose plastike; Tabaka, që nuk janë prej 

metali; Grila për dritare shtëpie [mobilje]; Grila rrotulluese; Mbajtëse perdesh, që nuk janë 
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prej materialit të tekstilit; Mbyllëse për enë, që nuk janë prej metali; Tapa për shishe, që 

nuik janë prej metali; Kapëse prej plastikës; Vida, që nuk janë prej metali; Dado, që nuk 

janë prej metali që; Paleta ngarkuese, që nuk janë prej metali; Shtylla për tendë, që nuk janë 

prej metali; Grepa, që nuk janë prej metali; Shufra, që nuk janë prej metali; Pjesë të vogla 

për dyer [jometalike]; Pajisje për dyer, që nuk janë prej metali; Zile të dyerve, që nuk janë 

prej metali, jo elektrike; Kuti letre, që nuk janë prej metali ose druri; Dubaj për foshnje; 

Dekorime plastike për produkte ushqimore; Priza [kunja], që nuk janë prej metali; Kashta e 

thurur, përveç hasrit; Bambu; Bastun prej palme kacavjerrëse; Breshkë, breshkë artificiale; 

Ornamente festive të plastikës; Pjesë qendrore të tabelës [zbukurime] të bëra prej druri; 

shkallë, që nuk janë prej metali; Numra jo-ndriçues të shtëpive, që nuk janë prej metali; 

Mbulesa veshjesh [magazinim]   

21   Pajisje shtëpiake ose kuzhine; Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë gatimi dhe 

mjete gatimi, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Enë për përdorim amvisërie ose 

kuzhinë; Kallëpe [pajisje  kuzhine]; pajisje gatimi, jo elektrike; Tigan; Qese izotermike; 

Pajisje kozmetike dhe tualeti; Pajisje tualeti; Çanta tualeti; Pajisje kozmetike; Vaskë për 

fëmijë; Aparate elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; Kurthe dëmtues; Kurthe për 

insekte; Korita për pirje për kafshë; Pjatë për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Doreza 

kopshtarie; Kuti për dritare; Mbajtës të luleve dhe bimëve [rregullim i luleve]; Vazo lulesh; 

Mbajtës të vazove të luleve; Shiringa për ujitje të luleve dhe bimëve; Kanaçe për ujitje; 

Pajisjet për ujitje; Krehra; Sfungjerë; Furça (përveç furçave për bojë); Material për 

përpunimin e furçave; Fshesa; artikuj për qëllime pastrimi; Kova; Xham i papërpunuar ose 

gjysmë i përpunuar (përveç qelqit të përdorur në ndërtimtari); Qelqe; Porcelan; Poçeri; 

Qeramikë për qëllime amvisërie; Enë balte; Poçeri; Punime artistike prej porcelani, 

qeramike, enë prej balte, terra-kotë ose qelqi    

22   Litarë; Spango; Rrjeta; Tenda; Letër katramat; Tenda prej tekstili; Tenda prej plastike; 

Vela; Thasë    

23   Tjerës dhe fije për përdorim në tekstil; Lamsh leshi    

24   Tekstil dhe zëvendësim për tekstil; Mallra tekstili, dhe zëvendësues për mallra tekstili; 

Takëm për amvisëri; Shtroja për shtrat; Thasë për fjetje; Shtroja pët tavolinë; Peshqir prej 

tekstili; Perde prej tekstili ose plastike   

25   Veshje; Rripa; Mbathje; Taka; Këllëfe për këpucë për qëllime joortopedike; Kapela    

26    Dantelë; Shirite; Bordurë; Qëndisje; Fjongo; Rripa [kinkaleri]; Hark kinkalerie; 

Dantelë këpucësh; Zbukurim për veshje; Kinkaleri [artikuj për rrobaqepës], përveç pejve; 

Pulla; Grepa dhe vrima; Gjilpëra; Aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj 

dekorativ tekstili; Lule artificiale; Rregullim i luleve artificiale; Bimë artificiale; Perime 

artificiale; Pemë artificiale; Kurorë Artificiale; Artikuj dekorativ për flokë; Rrotullues 

flokësh; Tokëz flokësh; Flokë të rrejshme; Parukë e vogël; Paruka   

27   Qilima; Hasër për dysheme; Hasër; Linoleum; Shtroja për dysheme; Varëse dekorative 

për mur, që nuk është prej tekstili; Tapeta; Tapiceri   

28   Lojëra; Lodra; Letra për lojë; Lodra; Aparate për video-lojëra; Pajisje për gjimnastikë; 

Artikuj sportiv; Dekorime për pemën e Krishtlindjes; Pemë artificiale e Krishtlindjes   

29   Mish; Produkte të mishit; Zëvendësim të mishit; Peshq; Produkte peshku; Shpendari; 

Produkte të shpendëve; Brumra; Produkte prej brumrave; Salcice; Meze; Guaca, jo të 

gjalla; Produkte të bëra nga guacat, jo të gjalla; Produkte prej ushqimit të detit; Insekte që 

hahen, jo të gjalla; Ekstrakte mishi, peshku, shpendësh, brumrash, guacash, perimesh dhe 

frutash; Fruta të konservuara; Perime, të konservuara; Fruta të ngrira; Perime të ngrira; 
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Fruta të thata; Perime, të thata; Fruta, të gatuara; Perime, të gatuara; Arra të përpunuara; 

Perime të përpunuara bishtajore; Perime bishtajore të konservuara; Sojë e përgatitur; 

Kërpudha, të konservuara; Kërpudha, të përgatitura; Kërpudha të thata ushqimore; Alga të 

përgatitura për ushqime për njerëz; Produkte të patateve; Xhele; Reçel; Komposto; 

Marmelatë; Pure e frutave; Gjalpë me bazë perimesh; Gjalpë që përbëhet kryesisht prej 

frutave; Gjalpe të bazuara në arrë; Vezë; Qumësht; Djathë; Produkte djathi; Zëvendësues të 

djathit; Gjalpë; Jogurt; Produkte qumështi; Zëvendësues të qumështit; Qumësht në pluhur; 

Tofu; Desert me fruta, arra, jogurt, gjizë dhe / ose kremë; Përzierje të arrave, Përzierje të 

arrave me fruta të thata; Vajra ushqimore; Yndyrna ushqimore; Konsum, supa; Preparate 

për të bërë supë; Bouillon, supë; Gjyveç; Ushqime me rostiçeri të bazuara në mish; 

Ushqime meze të lehtë bazuar në perime; Ushqime me rostiçeri me bazë patate; Ushqime 

meze të lehtë bazuar në bishtajore; Ushqime meze të lehtë bazuar në arra; Ushqime meze 

me bazë tofu; Ushqime meze me bazë qumështi; Ushqime meze me bazë djathi; Sallata që 

përbëhen kryesisht nga mishi, zëvendësuesit e mishit, peshku, shpendët, brumra, guaca, 

perime, bishtajoret, kërpudhat, fruta, arrat, djath, tofu, soja dhe / ose produkte të qumështit; 

Ushqim i përgatitur që përbëhet kryesisht nga mishi, zëvendësuesi i mishit, peshku, 

shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, djathi, tofu, soja dhe 

/ ose produktet e qumështit; Ushqim i ngrirë i përbërë kryesisht nga mishi, zëvendësuesi i 

mishit, peshku, shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, 

djathi, tofu, soja dhe / ose produktet e qumështit; Ushqime me kalori të ulët, përveçse për 

qëllime mjekësore, që përbëhen kryesisht nga mishi, zëvendësuesit e mishit, peshku, 

shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, djathi, tofu, soja dhe 

/ ose produktet e qumështit   

30   Kafe; Çaj; Kakao; Produkte të kakaos; Kafe artificiale; Kafe, Çaj, kakao ose pije me 

bazë çokollate; Preparate për të bërë pije me bazë kafeje; Preparate për të bërë pije me 

aromë çokollate; Preparate për të bërë pije me bazë kakao; Preparate për të bërë pije me 

bazë çaji; Oriz; Produkte makarona; Brumë; Peta; Produkte me petë; Tapiokë; Sago; Miell; 

Preparate prej drithërave; Drithëra; Musli; Produkte integrale; Bukë; Pasta;  Ëmbëlsira; 

Çokollatë; Produkte çokollate; Ëmbëlsirat me sheqer; Karamele ëmbëlsirash pa ilaçe; 

Çamçakëz; Budingje; Akullore; Sorbete [akulore]; Akullore të tjera ushqimore; Sheqer; 

Mjaltë; Melasë; Majë; Pluhur për pjekje; Niseshte për ushqim; Kripë; Mëlmesa; Mustardë; 

Erëza; Bimë të konservuara; Uthull; Salca; Mëlmesa të tjera; Majonezë; Keçap me domate; 

Akull [ujë i ngrirë]; Pica; Ushqime të përgatitura për pica; Sushi; Sanduiçe; Aromatizues, 

përveç vajrave esencial, për pije; Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esencial; Ushqim 

rostiçeri me bazë drithëra; Ushqim rostiçeri me bazë orizi; Produkte ushqimore rostiçerie të 

bëra nga mielli i misrit; Ushqimi i përgatitur që përbëhet kryesisht nga orizi, makaronat, 

petat, preparatet e drithërave, buka, pasta, ëmbëlsirat dhe / ose çokollata; Ushqim i ngrirë i 

përbërë kryesisht nga orizi, makaronat, petat, preparatet e drithërave, buka, pasta, 

ëmbëlsirat dhe / ose çokollata; Ushqime me kalori të ulët, përveçse për qëllime mjekësore, 

që përbëhen kryesisht nga orizi, makaronat, petat, preparatet e drithërave, buka, pasta, 

ëmbëlsirat dhe / ose çokollata   

31   Prodhime të papërpunuara dhe të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtarie 

dhe pylltarie; Farërat për mbjellje; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Arra [fruta]; Bimët 

e freskëta të kopshtit; Bimë; Bimë të thata; Lule; Llamba, Fidanë dhe fara për mbjellje; 

Farërat e korrjes; Ushqime për kafshët; Ushqimi i kafshëve me formula; Materiale të 

shtratit për kafshë   



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

680 

 

32   Birra; Pije të përziera që përmbajnë birrë; Ujëra [pije]; Ujë mineral [pije]; Ujë i gazuar; 

Pije joalkoolike; Limonata; Pije frutash; Lëngje; Lëngje perimesh [pije]; Smoothi; Shurupe 

për të bërë pije; Preparate joalkoolike për të bërë pije   

33   Pije alkoolike (përveç birrave); Verë; Spirits [pije]; Liker; Pije alkoolike të para-

përziera, përveç birrës; Kokteje; aperitivë; Preparate për të bërë pije alkoolike   

34   Duhan; Zëvendësuesit e duhanit; Cigare; Puro; Cigare elektronike; Avullues oral për 

duhanpirësit; Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për t’u përdorur në cigare elektronike; 

Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhanin; artikuj të duhanpirësve; Shkrepsa; 

Çakmak; Kuti të cigareve   

35   Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produkte ushqimore, pije alkoolike dhe jo-

alkoolike, preparate për fertilizim, ngjyra, veshje, lavanderi dhe preparate pastrimi, agjentë 

pastrimi për qëllime amvisërie, kozmetikë, vajra dhe yndyrna industriale, karburante, 

karburante motorike, ndriçues, drita; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ilaçet pa 

recetë dhe ilçe, ushqim për bebe, produkte për bebe, preparate për përkujdesje për 

shëndetin, preparate dietetike, artikuj sanitar, mallra metalike, pajisje metalike, makina dhe 

aparate për përpunimin e metaleve, drurit, plastikës, betonit, qelqit dhe gurit, vegla 

makinerie, artikuj për ndërtim dhe konstruksion, DIY dhe kopshtari, makina dhe aparate 

amvisërie, makina dhe aparate të kuzhinës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

pajisjet elektrike dhe elektronike, aparatet dhe instrumentet për shkencë, kërkime, 

navigacion, survejim, fotografi, kinematografi, audio vizion, optikë, peshim, matje, 

sinjalizim, zbulim, testim, inspektim, shpëtim të jetës dhe mësimdhënie, aparate dhe 

instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin 

e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike, pajisje dhe aparate të elektronikës, 

pajisjeve dhe aparateve të konsumatorit për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, 

pajisje për përpunimin e të dhënave, pajisje telekomunikuese, veshmbathje mbrojtëse, 

pajisje për zhytje, zjarrfikës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikuj ortopedikë, 

artikuj për qëllime masazhi, aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të 

avullit, gatim, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë, ambiente sanitare, automjete, biçikleta, 

anije, skuter, karroca, pajisje për biçikleta, pajisje automjetesh, pajisje varkash, 

fishekzjarre, stoli, zbukurime [stoli],instrumente horologjike dhe kronometrike, instrumente 

muzikorë, pajisje muzikore, artikuj letre dhe shkrimi, artikuj për zbukurim, pajisje 

shkollore, rekuizita për zyra, artikuj artizanalë, risi për ahengje, materiale paketimi, 

materiale të shtypura, vepra arti, figurina; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

nënshkrimin, paketimin dhe materialet izoluese, qese, petë, çanta, valixhe fleksibile 

transporti, mallra të vogla prej lëkure, bagazhe udhëtarësh, mallra udhëtimi, ombrella, 

bastune, shalle, materiale ndërtimi dhe konstruksioni, ndërtesa të transportueshme dhe 

pjesët e tyre, mobilje, orendi, kontejnerë (që nuk janë prej metali), produkte për kafshë, 

pajisje dhe kontejnerë për amvisëri dhe kuzhinë, pajisje për banjo, pajisje tualeti, enë gatimi 

dhe takëme për tavolinë, takëm, enë prej qelqi, enë prej balte; shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit e tekstilit, çarçaf amvisërie, çarçaf krevati, 

çarçaf tavoline, thasë gjumi, çarçaf për banjë, perde, grila  veneciane, veshmbathje, këpucë, 

kapele, kinkaleri, artikuj dekorativë për flokët, lule artificiale, bimë, pemë dhe fruta, qilima, 

shtroja për dysheme, perde të mureve dhe mbulesa muri, tapete, artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv, lodëra, lojëra, aparate për video lojra, lodra, dekorime për pemët e Krishtlindjes,  

foragjere për kafshë, shtresa për shtazë, bimë dhe lule, fara për mbjellje dhe farëra të 
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bimëve, prodhime bujqësore dhe pyjore, produkte të duhanit, artikuj të duhanpirësit, 

çakmakë, zëvendësues të duhanit, cigare elektronike, avullues oral për duhanpirësit; shitja 

me pakicë e kartave të parapaguara për blerjen e shërbimeve telekomunikuese; reklama; 

aranzhimi i reklamave; prokurimi i kontratave [për të tjerët]; aranzhimi i kontratave, për të 

tjerët, për ofrimin e shërbimeve; aranzhim i kontratave për shërbimet e telekomunikimit, i 

kontratave për shërbimet e komunikimit celular, i kontratave për ofrimin e zileve për 

telefona celularë dhe telefona të mençur, të kontratave për ofrimin e shërbimeve të riparimit 

dhe mirëmbajtjes, të kontratave për dërgimin e mallrave dhe të kontratave për furnizim me 

energji, energji elektrike ose gaz; aranzhim të abonimeve për gazetat; aranzhim të 

abonimeve për shërbimet e Internetit; aranzhim të abonimeve për shërbimet mediatike; 

aranzhim të abonimeve për botimet e të tjerëve; sigurim të informacionit për kontaktet 

tregtare dhe afariste; aranzhim të transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve në 

internet; informacion dhe këshilla komerciale për konsumatorët [dyqan këshillash për 

konsumatorët]; informacion dhe këshilla për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e 

produkteve dhe artikujve që do të blihen; hulumtim i konsumatorit; sigurim të 

informacionit në internet për produktet e konsumatorit, çështjet e mbrojtjes së 

konsumatorit, shërbimi ndaj klientit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu 

ofrohen në kontekstin e tregtisë në internet   

36   Shërbime të sigurimit; Shërbime të nënshkrimit të sigurimeve; Financa; Shërbimet e 

financave; punë me pasuri të patundshme; Shërbime të pasurive të patundshme; Sigurim 

dhe informacion financiar dhe shërbime konsulente; Aranzhim të financimit; Aranzhim të 

sigurimit   

38   Telekomunikim; Informacion në lidhje me telekomunikimin; Sigurim i forumeve në 

internet; Aranzhim i shërbimeve telefonike; Transmetimi i skedarëve dixhital; Dërgim të 

mesazhit; Aranzhim të aksesit në bazat e të dhënave në internet; Sigurim të qasjes në 

internet; Sigurim të lidhjeve të komunikimit elektronik; Aranzhim të shërbimeve të 

telekomunikimit    

39   Transport; mbështjellje dhe paketim të mallrave; magazinim të mallrave; Organizim të 

udhëtimeve; Shërbime të udhëtimit; Rezervim të shërbimeve të agjencisë për udhëtime; 

Konsulencë udhëtimi; Rezervim dhe prenotim të udhëtimit; Aranzhim të transportit; 

Aranzhim të transportit të udhëtarëve   

40   Shërbime laboratorike për fotografi; Aranzhim të shërbimeve laboratorike për 

fotografi; Aranzhim të shërbimeve në lidhje me redaktimin dhe zhvillimin dixhital të 

fotografive; Shtypja e fotografive dhe fotografive të ruajtura dixhitale; Shërbime riciklimi; 

Konsulencë në lidhje me riciklimin e mbeturinave dhe plehrave; Aranzhim të mbeturinave 

dhe materialit të riciklueshëm [transformim]; Shkatërrimi i mbeturinave dhe plehrave   

41   Arsim; Trajnim; Informacion mbi arsimin; Shërbime argëtuese; Shërbime të agjencisë 

së biletave [argëtuese]; Rezervimi i vendeve për evenimente argëtuese; Sigurim të 

informacionit në fushën e argëtimit; Aktivitete sportive; Aktivitetet kulturore; Sigurim i 

ambienteve për rekreacion; Informacione për rekreacion; Organizimi i garave [arsim ose 

argëtim]; Shërbimet e lojërave elektronike; sigurimi i videove në internet, që nuk mund të 

shkarkohen; sigurim të muzikës në internet, që nuk mund të shkarkohet   

42   Azhurnimi i programeve kompjuterike; konsulencë për programe kompjuterike; 

Konsulencë për sigurinë kompjuterike; Konsulencë për teknologjinë kompjuterike; 

Konsulencë në fushën e kursimit të energjisë; Konsulencë për teknologjinë e 

telekomunikimit; Shërbime konsulente në fushën e teknologjisë së informacionit; Shërbime 
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konsulente në lidhje me mbrojtjen e mjedisit jetësor   

43   Sigurim të ushqimit dhe pijeve; Katering; Furnizim të vakteve për konsum të 

menjëhershëm; Akomodim të përkohshëm; Aranzhim të akomodimit për pushime; 

Aranzhim të akomodimit në hotel   

44   Shërbime këshilluese dietike; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike 

dhe ushqyese; Konsulencë në fushën e kujdesit për trupin dhe bukurinë; Këshillim 

shëndetësor dhe shërbime informacioni; Shërbime konsulente në lidhje me përkujdesin 

shëndetësor; Konsulencë në lidhje me kujdesin higjienik dhe të bukurisë për kafshët; 

Këshilla për ushqimin e kafshëve; Konsulencë në lidhje me bujqësinë, kopshtarinë dhe 

pylltarinë   
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(511) 1   Preparate kimike për përdorim në industri; Kimikate të përdorura në kopshtari; 

Përbërës për shuarjen e zjarrit; Përbërës për parandalimin e zjarrit; Ngjitës për përdorim në 

industri; Stuko dhe mbushës të tjerë paste; Përzierje plehrash; pleh organik; plehra; 

Preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; Ëmbëlsues artificial   

2   Ngjyra; bojra; llaqe; Konservues kundër ndryshkut; Konservues kundër dëmtimit të 

drurit; Konservues për përdorim kundër korrozionit; Ngjyra; ngjyrues; Bojëra për shtypje; 

Bojëra për shënimin; Bojëra për gdhendje; Fiksues; Shtresa; Preparate për rrallimin e 

bojrave dhe shtresa; Metale në formë petë dhe pluhuri për piktorë, dekorues, shtypës dhe 

artistë   

3   Preparate për lavanderi; Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në 

lavanderi; Preparate për pastrim; Preparate për lustrim; Preparate për fërkim; Preparate për 

gërrim; Sapunë; Parfumeri; Vajra esencialë; Kozmetikë; Preparate për larje për përdorim 

personal; Shampo; Preparate për mbrojtje nga dielli; Locione për flokë; Pasta për dhëmbë   

4   Vajra industriale; Yndyra industriale; Vaj motori; Dyll; Lubrifikante; Preparate për 

thithjen e pluhurit; preparate për thithjen e pluhurit; preparate për lagjen e pluhurit; 

preparate që kanë të bëjnë me pluhurin; Karburante; Drita e motorit; ndriçues; kandela; 

Fitile   

5   Ilaçe farmaceutikë dhe natyrore; Preparate mjekësore; Produkte farmaceutike; Preparate 

farmaceutike; Preparate veterinare; Produkte veterinare; Preparate mjekësore shëndetësore; 

Mjete dezinfektikimi; Ushqime dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; Preparate 

dietike të adaptuara për përdorim mjekësor; Ëbëlsues artificialë të përshtatur për diabetikët; 
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ushqim për bebe; Shtesa ushqimore; Shtesa ushqimore për kafshët; Llaçe; Materiale për 

veshje; preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; Fungicide; Herbicide; Preparate për 

ajrosjen dhe pastrimin e ajrit; Preparate dhe mjete sanitare; Produkte higjienike për femra; 

Pelena prej letre   

6   Materiale ndërtimi dhe konstruksioni dhe elemente prej metali; Strukturat dhe ndërtesa 

të transportueshme prej metali; Sera metalike; Panele metalike; Shkallë dhe skela, prej 

metali; Gardhe prej metali; Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritareje prej metali; Rrjetë për 

insekteve prej metali;  Përpunim i grilave prej metali; Shufra prej metali; Vargje prej 

metali; Lidhje prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali; hekurishte; sende të vogla 

të pajisjeve metalike; Mentesha nga metali; Mbyllëse prej metali; Pajisje për dyer prej 

metali; Pajisje prej metali për mobilje; Tuba dhe gypa prej metali; Kasaforta; Montime 

metalike; Petë metalike; Kontejnerë prej metali; Kontejnerë paketimi prej metali; 

Kontejnerët prej metali [magazinim, transport]; Shenja prej metali; Instalime prej metali për 

parkimin e biçikletave; Numra të shtëpive prej metali; Punime artistike prej metali të 

zakonshëm; Bronza [vepra artistike]; Erëtregues të motit prej metali; materiale të 

papërpunuara dhe të përpunuara pjesërisht prej metali që nuk janë përshtatur për një qëllim 

specifik   

7   Makina për përpunimin e metalit, drurit, plastikës, betonit, qelqit dhe gurit; Vegla për 

makina; Makina për kurdijse; Makina shpimi; Sharra [makineri]; Prerëse [makina]; Makina 

për mprehje; Makina të saldimit; Pompa [makina]; Kompresorë; Makina për fryerje; 

Gjeneratorë; Aparate për ngritje; Aparate ngritëse; Vegla kuzhine [pajisje elektrike]; 

makina elektrike të kuzhinës; Makina të paketimit; Etiketa [makina]; Makina qepëse; 

Makina për hekurosje; Shtypëse për hekurosje; Makina dhe aparate elektrike për pastrim; 

Makina për larjen e enëve; Aparate për larje; Lavatriçe; Makina për pastrimin e dyshemesë; 

Fshesa elektrike; Thasë për fshesa elektrike; Pastrues robotik për qëllime amvisërie; 

Makina dhe aparate për bujqësi, kopshtari dhe pylltari; Makina të kopshtarisë (me motor-); 

Vegla kopshtarie (Elektrike -); Kositëse [makina]; Kositëse robotike; Makina kopshtare; 

Makina kopshtare për lulëzim; Makina për copëtimin e mbeturinave kopshtare; Makina 

shitëse   

8   Vegla dore dhe pajisje [me dorë]; Pranga të sheshta; Takëm për ushqim; Thika; Takëm 

për ushqim prej argjendi; Gërshërë; Brisk për rroje; Aparat për rroje; Gjëra të nevojshme 

për rroje; Pajisje për depilim; Grilat e flokëve për operim me dorë; Pajisje për stilimin e 

flokëve; Implemente higjenike dhe bukurie të bëra me dorë për njerëz dhe kafshë; Vegla 

për manikyr dhe pedikyr   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, survejimi, fotografimi, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

monitorimi, për shpëtimin e jetës dhe për mësim; Aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; Komponentë elektronik; Aparate dhe instrumente për 

regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të dhënave të tjera;  

Telefona; Celularë; Telefona të mençur; Media të regjistruara; Media që mund të 

shkarkohet; Programe kompjuterike; Programe për përpunimin e të dhënave; Media 

manovruese digjitale ose analoge për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave; Regjistra të 

parave; Pajisje llogaritëse; Aparate llogaritëse; Makina llogaritëse; Kompjuterë; Laptopë 

kompjuterë; Aparate për përpunimin e të dhënave; Sisteme për përpunimin e të dhënave; 

Pajisje periferike kompjuterike; Syze; Syze mbrojtese; Këpucë mbrojtëse [kundër aksidentit 
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ose lëndimit]; Mbrojtje e kokës; Doreza për mbrojtje nga aksidentet; Rroba për mbrojtje 

nga lëmndimet; Kostume për zhytje; Maska të zhytësve; Aparate zjarrfikëse   

10   Aparatet dhe instrumentet kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; Artikuj 

ortopedikë; Aparate të masazhit; Pajisje dhe artikuj për foshnja   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Automjete; Aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; Automjete për përdorim në tokë; 

Biçikleta; Automjete elektrike; Automjete dhe pjesët strukturore të tyre; Karroca; Skuterë 

[automjete]; Karroca për fëmijë; Rimorkio; Automjete ujore; Anije; Rrota të automjeteve; 

Ulëse të automjeteve; Mbulesa të vendosura për ulëse të automjeteve; Mbulesë për 

automjete; Fshirëse xhami; Tuba të brendshëm për goma pneumatike; Karroca për zorrë; 

Zinxhirë kundër rrëshqitjes; Goma; Veshje për riparimin e gomave; Rrota; Pompa për 

gomat e biçikletave; Thasë për biçikleta; Shporta të përshtatura për biçikleta; Shala të 

biçikletave; Zile të biçikletave; Pjesë dhe pajisje për automjete, të përfshira në Klasën 12   

13   Fishekzjarre   

14    Stoli; Ornamente [stoli]; Stoli kostumesh; Kuti argjendarie; Gurë të çmuar; Gurë 

gjysëm të çmuar; Pastë për stoli; Orë; Shirite për orë; Instrumente kronometrike; Figura të 

metaleve të çmuara; Kuti prej metaleve të çmuara   

15   Instrumente muzikore; Mbajtëse për muzikë; Mbajtëse për instrumente muzikore; 

Shkopinj të dirigjentëve; Pajisje muzikore    

16   Letër; Kartonë; Peshqir letre; Letër tualeti; Tabela prej letre; Enë letre; Letër shkrimi; 

Shenja letre ose kartoni; Ngjitëse prej letre ose kartoni; Etiketa letre; Rulon përpunumi; 

Banderola të letrës; Flamuj letre; Hark letre, përveç llojit të kinkalerive ose dekorimeve të 

flokëve; Etiketa; Shirita letre; Letër artizanale; Figura prej letrës maçe; Figura të bëra nga 

kartoni; Punime artistike të bëra prej letre; Piktura të kornizuara dhe të pakornizuara; 

Printime në natyrën e fotove; Vepra artistike të bëra nga kartoni; Vepra artistike të bëra nga 

letra maçe; Materiale artizanale prej letre; Shtroj tavoline prej letre; Mbajtës letre; 

Dekorime tavoline prej letre; Dekorime letre për festa; Material i shtypur; Material i 

shtypur për promovim; Botime promovuese; Afisha; Materiale për lidhjen e librave; 

Fotografi; Letër shkrimi; Rekuizita për zyrës, përveç mobiljeve; Ngjitës për qëllime shkrimi 

ose amvisërie; Materialet për vizatim; Materiale artistike; Brusha; Materiale mësimdhënëse 

dhe mësimore (përveç aparateve); Foli dhe qese plastike për mbështjellje dhe paketim; 

Materiale paketimi; Qese mbeturinash prej letre ose plastike; Materiale të filtrimit prej letre   

17   Materiali për vulosje; Material paketimi; Material izolues; tuba, përçues dhe gypa 

fleksibël [jo prej metali]; Film plastik, përveçse për mbështjellje; Shirita vetë-ngjitës, 

përveçse për shkrim dhe jo për qëllime mjekësore ose amvisërie    

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurë artificiale; Mbulesa mobiljesh prej lëkure; 

Qingël prej lëkure; Dantella lëkure; Rripa për pajisjet e ushtarëve; Kanaçe prej lëkure ose 

tabelë lëkure; kuti prej lëkure ose tabelë lëkure; Lëkura të kafshëve; Gëzof; Bagazh 

udhëtimi; Takëme për udhëtim [artikuj prej lëkure]; Etiketa të bagazheve; Çanta; Kuti për 

bartje; Thasë prej rrjete për blerje; Çanta të shpinës; Çantë shpine për shkollë; Fashë për 

mbajtjen e foshnjave; Çanta atasheu; Valixhe me rrota; Çanta Vanity, të papërshtatura; 

valixhe të vogla; Dosje për dokumente; Qese, zarfe, qese lëkure, për paketim; Kuleta; 

Kuleta kartoni [artikuj prej lëkure]; Kuleta të kartave të kreditit [kuleta]; Qese; Qese për 

çelësa; Ombrella; Çadra; Shkopinj për këmbë; Parzmore; Takëme kuajsh; Kollare për 

kafshë; Zinxhir për kafshët; Veshje për kafshë shtëpiake; Mbulesa për kafshët   
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19   Materiale ndërtimi, që nuk janë prej metali; Tuba të papërpunuar, që nuk janë prej 

metali, për ndërtim; Ndërtesa, që nuk janë prej metali; Ndërtesa, të transportueshme, që nuk 

janë prej metali; Vepra artistike prej guri, betoni ose mermeri   

20   Mobilje; Pasqyra; Korniza për piktura; Korniza; Enë jo metalike [përveç kovave të 

pluhurit]; Dyshekë; Shtresat dhe mbulesa, përveç çarçafëve; jastëkë; artikuj shportarie; 

Punime artistike prej druri, dylli, llaçi ose plastike; Statuja prej druri, dylli, llaçi ose 

plastike; Shtretër për kafshë shtëpiake; Kolibe për kafshë shtëpiake; Jastëkë për kafshë 

shtëpiake; Shtëpi për shpendë; Shenja prej druri ose plastike; Tabaka, që nuk janë prej 

metali; Grila për dritare shtëpie [mobilje]; Grila rrotulluese; Mbajtëse perdesh, që nuk janë 

prej materialit të tekstilit; Mbyllëse për enë, që nuk janë prej metali; Tapa për shishe, që 

nuik janë prej metali; Kapëse prej plastikës; Vida, që nuk janë prej metali; Dado, që nuk 

janë prej metali që; Paleta ngarkuese, që nuk janë prej metali; Shtylla për tendë, që nuk janë 

prej metali; Grepa, që nuk janë prej metali; Shufra, që nuk janë prej metali; Pjesë të vogla 

për dyer [jometalike]; Pajisje për dyer, që nuk janë prej metali; Zile të dyerve, që nuk janë 

prej metali, jo elektrike; Kuti letre, që nuk janë prej metali ose druri; Dubaj për foshnje; 

Dekorime plastike për produkte ushqimore; Priza [kunja], që nuk janë prej metali; Kashta e 

thurur, përveç hasrit; Bambu; Bastun prej palme kacavjerrëse; Breshkë, breshkë artificiale; 

Ornamente festive të plastikës; Pjesë qendrore të tabelës [zbukurime] të bëra prej druri; 

shkallë, që nuk janë prej metali; Numra jo-ndriçues të shtëpive, që nuk janë prej metali; 

Mbulesa veshjesh [magazinim]   

21   Pajisje shtëpiake ose kuzhine; Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë gatimi dhe 

mjete gatimi, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Enë për përdorim amvisërie ose 

kuzhinë; Kallëpe [pajisje  kuzhine]; pajisje gatimi, jo elektrike; Tigan; Qese izotermike; 

Pajisje kozmetike dhe tualeti; Pajisje tualeti; Çanta tualeti; Pajisje kozmetike; Vaskë për 

fëmijë; Aparate elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; Kurthe dëmtues; Kurthe për 

insekte; Korita për pirje për kafshë; Pjatë për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Doreza 

kopshtarie; Kuti për dritare; Mbajtës të luleve dhe bimëve [rregullim i luleve]; Vazo lulesh; 

Mbajtës të vazove të luleve; Shiringa për ujitje të luleve dhe bimëve; Kanaçe për ujitje; 

Pajisjet për ujitje; Krehra; Sfungjerë; Furça (përveç furçave për bojë); Material për 

përpunimin e furçave; Fshesa; artikuj për qëllime pastrimi; Kova; Xham i papërpunuar ose 

gjysmë i përpunuar (përveç qelqit të përdorur në ndërtimtari); Qelqe; Porcelan; Poçeri; 

Qeramikë për qëllime amvisërie; Enë balte; Poçeri; Punime artistike prej porcelani, 

qeramike, enë prej balte, terra-kotë ose qelqi    

22   Litarë; Spango; Rrjeta; Tenda; Letër katramat; Tenda prej tekstili; Tenda prej plastike; 

Vela; Thasë    

23   Tjerës dhe fije për përdorim në tekstil; Lamsh leshi    

24   Tekstil dhe zëvendësim për tekstil; Mallra tekstili, dhe zëvendësues për mallra tekstili; 

Takëm për amvisëri; Shtroja për shtrat; Thasë për fjetje; Shtroja pët tavolinë; Peshqir prej 

tekstili; Perde prej tekstili ose plastike   

25   Veshje; Rripa; Mbathje; Taka; Këllëfe për këpucë për qëllime joortopedike; Kapela    

26   Dantelë; Shirite; Bordurë; Qëndisje; Fjongo; Rripa [kinkaleri]; Hark kinkalerie; 

Dantelë këpucësh; Zbukurim për veshje; Kinkaleri [artikuj për rrobaqepës], përveç pejve; 

Pulla; Grepa dhe vrima; Gjilpëra; Aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj 

dekorativ tekstili; Lule artificiale; Rregullim i luleve artificiale; Bimë artificiale; Perime 

artificiale; Pemë artificiale; Kurorë Artificiale; Artikuj dekorativ për flokë; Rrotullues 

flokësh; Tokëz flokësh; Flokë të rrejshme; Parukë e vogël; Paruka 
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27   Qilima; Hasër për dysheme; Hasër; Linoleum; Shtroja për dysheme; Varëse dekorative 

për mur, që nuk është prej tekstili; Tapeta; Tapiceri   

28   Lojëra; Lodra; Letra për lojë; Lodra; Aparate për video-lojëra; Pajisje për gjimnastikë; 

Artikuj sportiv; Dekorime për pemën e Krishtlindjes; Pemë artificiale e Krishtlindjes   

29   Mish; Produkte të mishit; Zëvendësim të mishit; Peshq; Produkte peshku; Shpendari; 

Produkte të shpendëve; Brumra; Produkte prej brumrave; Salcice; Meze; Guaca, jo të 

gjalla; Produkte të bëra nga guacat, jo të gjalla; Produkte prej ushqimit të detit; Insekte që 

hahen, jo të gjalla; Ekstrakte mishi, peshku, shpendësh, brumrash, guacash, perimesh dhe 

frutash; Fruta të konservuara; Perime, të konservuara; Fruta të ngrira; Perime të ngrira; 

Fruta të thata; Perime, të thata; Fruta, të gatuara; Perime, të gatuara; Arra të përpunuara; 

Perime të përpunuara bishtajore; Perime bishtajore të konservuara; Sojë e përgatitur; 

Kërpudha, të konservuara; Kërpudha, të përgatitura; Kërpudha të thata ushqimore; Alga të 

përgatitura për ushqime për njerëz; Produkte të patateve; Xhele; Reçel; Komposto; 

Marmelatë; Pure e frutave; Gjalpë me bazë perimesh; Gjalpë që përbëhet kryesisht prej 

frutave; Gjalpe të bazuara në arrë; Vezë; Qumësht; Djathë; Produkte djathi; Zëvendësues të 

djathit; Gjalpë; Jogurt; Produkte qumështi; Zëvendësues të qumështit; Qumësht në pluhur; 

Tofu; Desert me fruta, arra, jogurt, gjizë dhe / ose kremë; Përzierje të arrave, Përzierje të 

arrave me fruta të thata; Vajra ushqimore; Yndyrna ushqimore; Konsum, supa; Preparate 

për të bërë supë; Bouillon, supë; Gjyveç; Ushqime me rostiçeri të bazuara në mish; 

Ushqime meze të lehtë bazuar në perime; Ushqime me rostiçeri me bazë patate; Ushqime 

meze të lehtë bazuar në bishtajore; Ushqime meze të lehtë bazuar në arra; Ushqime meze 

me bazë tofu; Ushqime meze me bazë qumështi; Ushqime meze me bazë djathi; Sallata që 

përbëhen kryesisht nga mishi, zëvendësuesit e mishit, peshku, shpendët, brumra, guaca, 

perime, bishtajoret, kërpudhat, fruta, arrat, djath, tofu, soja dhe / ose produkte të qumështit; 

Ushqim i përgatitur që përbëhet kryesisht nga mishi, zëvendësuesi i mishit, peshku, 

shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, djathi, tofu, soja dhe 

/ ose produktet e qumështit; Ushqim i ngrirë i përbërë kryesisht nga mishi, zëvendësuesi i 

mishit, peshku, shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, 

djathi, tofu, soja dhe / ose produktet e qumështit; Ushqime me kalori të ulët, përveçse për 

qëllime mjekësore, që përbëhen kryesisht nga mishi, zëvendësuesit e mishit, peshku, 

shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, djathi, tofu, soja dhe 

/ ose produktet e qumështit   

30   Kafe; Çaj; Kakao; Produkte të kakaos; Kafe artificiale; Kafe, Çaj, kakao ose pije me 

bazë çokollate; Preparate për të bërë pije me bazë kafeje; Preparate për të bërë pije me 

aromë çokollate; Preparate për të bërë pije me bazë kakao; Preparate për të bërë pije me 

bazë çaji; Oriz; Produkte makarona; Brumë; Peta; Produkte me petë; Tapiokë; Sago; Miell; 

Preparate prej drithërave; Drithëra; Musli; Produkte integrale; Bukë; Pasta;  Ëmbëlsira; 

Çokollatë; Produkte çokollate; Ëmbëlsirat me sheqer; Karamele ëmbëlsirash pa ilaçe; 

Çamçakëz; Budingje; Akullore; Sorbete [akulore]; Akullore të tjera ushqimore; Sheqer; 

Mjaltë; Melasë; Majë; Pluhur për pjekje; Niseshte për ushqim; Kripë; Mëlmesa; Mustardë; 

Erëza; Bimë të konservuara; Uthull; Salca; Mëlmesa të tjera; Majonezë; Keçap me domate; 

Akull [ujë i ngrirë]; Pica; Ushqime të përgatitura për pica; Sushi; Sanduiçe; Aromatizues, 

përveç vajrave esencial, për pije; Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esencial; Ushqim 

rostiçeri me bazë drithëra; Ushqim rostiçeri me bazë orizi; Produkte ushqimore rostiçerie të 

bëra nga mielli i misrit; Ushqimi i përgatitur që përbëhet kryesisht nga orizi, makaronat, 
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petat, preparatet e drithërave, buka, pasta, ëmbëlsirat dhe / ose çokollata; Ushqim i ngrirë i 

përbërë kryesisht nga orizi, makaronat, petat, preparatet e drithërave, buka, pasta, 

ëmbëlsirat dhe / ose çokollata; Ushqime me kalori të ulët, përveçse për qëllime mjekësore, 

që përbëhen kryesisht nga orizi, makaronat, petat, preparatet e drithërave, buka, pasta, 

ëmbëlsirat dhe / ose çokollata   

31   Prodhime të papërpunuara dhe të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtarie 

dhe pylltarie; Farërat për mbjellje; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Arra [fruta]; Bimët 

e freskëta të kopshtit; Bimë; Bimë të thata; Lule; Llamba, Fidanë dhe fara për mbjellje; 

Farërat e korrjes; Ushqime për kafshët; Ushqimi i kafshëve me formula; Materiale të 

shtratit për kafshë   

32   Birra; Pije të përziera që përmbajnë birrë; Ujëra [pije]; Ujë mineral [pije]; Ujë i gazuar; 

Pije joalkoolike; Limonata; Pije frutash; Lëngje; Lëngje perimesh [pije]; Smoothi; Shurupe 

për të bërë pije; Preparate joalkoolike për të bërë pije   

33   Pije alkoolike (përveç birrave); Verë; Spirits [pije]; Liker; Pije alkoolike të para-

përziera, përveç birrës; Kokteje; aperitivë; Preparate për të bërë pije alkoolike   

34   Duhan; Zëvendësuesit e duhanit; Cigare; Puro; Cigare elektronike; Avullues oral për 

duhanpirësit; Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për t’u përdorur në cigare elektronike; 

Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhanin; artikuj të duhanpirësve; Shkrepsa; 

Çakmak; Kuti të cigareve   

35   Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produkte ushqimore, pije alkoolike dhe jo-

alkoolike, preparate për fertilizim, ngjyra, veshje, lavanderi dhe preparate pastrimi, agjentë 

pastrimi për qëllime amvisërie, kozmetikë, vajra dhe yndyrna industriale, karburante, 

karburante motorike, ndriçues, drita; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ilaçet pa 

recetë dhe ilçe, ushqim për bebe, produkte për bebe, preparate për përkujdesje për 

shëndetin, preparate dietetike, artikuj sanitar, mallra metalike, pajisje metalike, makina dhe 

aparate për përpunimin e metaleve, drurit, plastikës, betonit, qelqit dhe gurit, vegla 

makinerie, artikuj për ndërtim dhe konstruksion, DIY dhe kopshtari, makina dhe aparate 

amvisërie, makina dhe aparate të kuzhinës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

pajisjet elektrike dhe elektronike, aparatet dhe instrumentet për shkencë, kërkime, 

navigacion, survejim, fotografi, kinematografi, audio vizion, optikë, peshim, matje, 

sinjalizim, zbulim, testim, inspektim, shpëtim të jetës dhe mësimdhënie, aparate dhe 

instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin 

e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike, pajisje dhe aparate të elektronikës, 

pajisjeve dhe aparateve të konsumatorit për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, 

pajisje për përpunimin e të dhënave, pajisje telekomunikuese, veshmbathje mbrojtëse, 

pajisje për zhytje, zjarrfikës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikuj ortopedikë, 

artikuj për qëllime masazhi, aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të 

avullit, gatim, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë, ambiente sanitare, automjete, biçikleta, 

anije, skuter, karroca, pajisje për biçikleta, pajisje automjetesh, pajisje varkash, 

fishekzjarre, stoli, zbukurime [stoli],instrumente horologjike dhe kronometrike, instrumente 

muzikorë, pajisje muzikore, artikuj letre dhe shkrimi, artikuj për zbukurim, pajisje 

shkollore, rekuizita për zyra, artikuj artizanalë, risi për ahengje, materiale paketimi, 

materiale të shtypura, vepra arti, figurina; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

nënshkrimin, paketimin dhe materialet izoluese, qese, petë, çanta, valixhe fleksibile 

transporti, mallra të vogla prej lëkure, bagazhe udhëtarësh, mallra udhëtimi, ombrella, 
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bastune, shalle, materiale ndërtimi dhe konstruksioni, ndërtesa të transportueshme dhe 

pjesët e tyre, mobilje, orendi, kontejnerë (që nuk janë prej metali), produkte për kafshë, 

pajisje dhe kontejnerë për amvisëri dhe kuzhinë, pajisje për banjo, pajisje tualeti, enë gatimi 

dhe takëme për tavolinë, takëm, enë prej qelqi, enë prej balte; shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit e tekstilit, çarçaf amvisërie, çarçaf krevati, 

çarçaf tavoline, thasë gjumi, çarçaf për banjë, perde, grila  veneciane, veshmbathje, këpucë, 

kapele, kinkaleri, artikuj dekorativë për flokët, lule artificiale, bimë, pemë dhe fruta, qilima, 

shtroja për dysheme, perde të mureve dhe mbulesa muri, tapete, artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv, lodëra, lojëra, aparate për video lojra, lodra, dekorime për pemët e Krishtlindjes,  

foragjere për kafshë, shtresa për shtazë, bimë dhe lule, fara për mbjellje dhe farëra të 

bimëve, prodhime bujqësore dhe pyjore, produkte të duhanit, artikuj të duhanpirësit, 

çakmakë, zëvendësues të duhanit, cigare elektronike, avullues oral për duhanpirësit; shitja 

me pakicë e kartave të parapaguara për blerjen e shërbimeve telekomunikuese; reklama; 

aranzhimi i reklamave; prokurimi i kontratave [për të tjerët]; aranzhimi i kontratave, për të 

tjerët, për ofrimin e shërbimeve; aranzhim i kontratave për shërbimet e telekomunikimit, i 

kontratave për shërbimet e komunikimit celular, i kontratave për ofrimin e zileve për 

telefona celularë dhe telefona të mençur, të kontratave për ofrimin e shërbimeve të riparimit 

dhe mirëmbajtjes, të kontratave për dërgimin e mallrave dhe të kontratave për furnizim me 

energji, energji elektrike ose gaz; aranzhim të abonimeve për gazetat; aranzhim të 

abonimeve për shërbimet e Internetit; aranzhim të abonimeve për shërbimet mediatike; 

aranzhim të abonimeve për botimet e të tjerëve; sigurim të informacionit për kontaktet 

tregtare dhe afariste; aranzhim të transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve në 

internet; informacion dhe këshilla komerciale për konsumatorët [dyqan këshillash për 

konsumatorët]; informacion dhe këshilla për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e 

produkteve dhe artikujve që do të blihen; hulumtim i konsumatorit; sigurim të 

informacionit në internet për produktet e konsumatorit, çështjet e mbrojtjes së 

konsumatorit, shërbimi ndaj klientit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu 

ofrohen në kontekstin e tregtisë në internet   

36   Shërbime të sigurimit; Shërbime të nënshkrimit të sigurimeve; Financa; Shërbimet e 

financave; punë me pasuri të patundshme; Shërbime të pasurive të patundshme; Sigurim 

dhe informacion financiar dhe shërbime konsulente; Aranzhim të financimit; Aranzhim të 

sigurimit   

38   Telekomunikim; Informacion në lidhje me telekomunikimin; Sigurim i forumeve në 

internet; Aranzhim i shërbimeve telefonike; Transmetimi i skedarëve dixhital; Dërgim të 

mesazhit; Aranzhim të aksesit në bazat e të dhënave në internet; Sigurim të qasjes në 

internet; Sigurim të lidhjeve të komunikimit elektronik; Aranzhim të shërbimeve të 

telekomunikimit    

39   Transport; mbështjellje dhe paketim të mallrave; magazinim të mallrave; Organizim të 

udhëtimeve; Shërbime të udhëtimit; Rezervim të shërbimeve të agjencisë për udhëtime; 

Konsulencë udhëtimi; Rezervim dhe prenotim të udhëtimit; Aranzhim të transportit; 

Aranzhim të transportit të udhëtarëve   

40   Shërbime laboratorike për fotografi; Aranzhim të shërbimeve laboratorike për 

fotografi; Aranzhim të shërbimeve në lidhje me redaktimin dhe zhvillimin dixhital të 

fotografive; Shtypja e fotografive dhe fotografive të ruajtura  
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dixhitale; Shërbime riciklimi; Konsulencë në lidhje me riciklimin e mbeturinave dhe 

plehrave; Aranzhim të mbeturinave dhe materialit të riciklueshëm [transformim]; 

Shkatërrimi i mbeturinave dhe plehrave   

41   Arsim; Trajnim; Informacion mbi arsimin; Shërbime argëtuese; Shërbime të agjencisë 

së biletave [argëtuese]; Rezervimi i vendeve për evenimente argëtuese; Sigurim të 

informacionit në fushën e argëtimit; Aktivitete sportive; Aktivitetet kulturore; Sigurim i 

ambienteve për rekreacion; Informacione për rekreacion; Organizimi i garave [arsim ose 

argëtim]; Shërbimet e lojërave elektronike; sigurimi i videove në internet, që nuk mund të 

shkarkohen; sigurim të muzikës në internet, që nuk mund të shkarkohet   

42   Azhurnimi i programeve kompjuterike; konsulencë për programe kompjuterike; 

Konsulencë për sigurinë kompjuterike; Konsulencë për teknologjinë kompjuterike; 

Konsulencë në fushën e kursimit të energjisë; Konsulencë për teknologjinë e 

telekomunikimit; Shërbime konsulente në fushën e teknologjisë së informacionit; Shërbime 

konsulente në lidhje me mbrojtjen e mjedisit jetësor   

43   Sigurim të ushqimit dhe pijeve; Katering; Furnizim të vakteve për konsum të 

menjëhershëm; Akomodim të përkohshëm; Aranzhim të akomodimit për pushime; 

Aranzhim të akomodimit në hotel   

44   Shërbime këshilluese dietike; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike 

dhe ushqyese; Konsulencë në fushën e kujdesit për trupin dhe bukurinë; Këshillim 

shëndetësor dhe shërbime informacioni; Shërbime konsulente në lidhje me përkujdesin 

shëndetësor; Konsulencë në lidhje me kujdesin higjienik dhe të bukurisë për kafshët; 

Këshilla për ushqimin e kafshëve; Konsulencë në lidhje me bujqësinë, kopshtarinë dhe 

pylltarinë   

 

 

 

(111)  27259 

(151)  09/03/2021 

(181)  14/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/262 

(591)  Hiri e errët, hiri e ndritshëme, hiri 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm 

, DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produkte ushqimore, pije alkoolike 

dhe jo-alkoolike, preparate për fertilizim, ngjyra, veshje, lavanderi dhe preparate pastrimi, 

agjentë pastrimi për qëllime amvisërie, kozmetikë, vajra dhe yndyrna industriale, 
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karburante, karburante motorike, ndriçues, drita; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

ilaçet pa recetë dhe ilçe, ushqim për bebe, produkte për bebe, preparate për përkujdesje për 

shëndetin, preparate dietetike, artikuj sanitar, mallra metalike, pajisje metalike, makina dhe 

aparate për përpunimin e metaleve, drurit, plastikës, betonit, qelqit dhe gurit, vegla 

makinerie, artikuj për ndërtim dhe konstruksion, DIY dhe kopshtari, makina dhe aparate 

amvisërie, makina dhe aparate të kuzhinës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

pajisjet elektrike dhe elektronike, aparatet dhe instrumentet për shkencë, kërkime, 

navigacion, survejim, fotografi, kinematografi, audio vizion, optikë, peshim, matje, 

sinjalizim, zbulim, testim, inspektim, shpëtim të jetës dhe mësimdhënie, aparate dhe 

instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin 

e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike, pajisje dhe aparate të elektronikës, 

pajisjeve dhe aparateve të konsumatorit për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, 

pajisje për përpunimin e të dhënave, pajisje telekomunikuese, veshmbathje mbrojtëse, 

pajisje për zhytje, zjarrfikës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikuj ortopedikë, 

artikuj për qëllime masazhi, aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të 

avullit, gatim, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë, ambiente sanitare, automjete, biçikleta, 

anije, skuter, karroca, pajisje për biçikleta, pajisje automjetesh, pajisje varkash, 

fishekzjarre, stoli, zbukurime [stoli],instrumente horologjike dhe kronometrike, instrumente 

muzikorë, pajisje muzikore, artikuj letre dhe shkrimi, artikuj për zbukurim, pajisje 

shkollore, rekuizita për zyra, artikuj artizanalë, risi për ahengje, materiale paketimi, 

materiale të shtypura, vepra arti, figurina; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

nënshkrimin, paketimin dhe materialet izoluese, qese, petë, çanta, valixhe fleksibile 

transporti, mallra të vogla prej lëkure, bagazhe udhëtarësh, mallra udhëtimi, ombrella, 

bastune, shalle, materiale ndërtimi dhe konstruksioni, ndërtesa të transportueshme dhe 

pjesët e tyre, mobilje, orendi, kontejnerë (që nuk janë prej metali), produkte për kafshë, 

pajisje dhe kontejnerë për amvisëri dhe kuzhinë, pajisje për banjo, pajisje tualeti,  

enë gatimi dhe takëme për tavolinë, takëm, enë prej qelqi, enë prej balte; shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit e tekstilit, çarçaf amvisërie, 

çarçaf krevati, çarçaf tavoline, thasë gjumi, çarçaf për banjë, perde, grila  veneciane, 

veshmbathje, këpucë, kapele, kinkaleri, artikuj dekorativë për flokët, lule artificiale, bimë, 

pemë dhe fruta, qilima, shtroja për dysheme, perde të mureve dhe mbulesa muri, tapete, 

artikuj gjimnastikor dhe sportiv, lodëra, lojëra, aparate për video lojra, lodra, dekorime për 

pemët e Krishtlindjes, foragjere për kafshë, shtresa për shtazë, bimë dhe lule, fara për 

mbjellje dhe farëra të bimëve, prodhime bujqësore dhe pyjore, produkte të duhanit, artikuj 

të duhanpirësit, çakmakë, zëvendësues të duhanit, cigare elektronike, avullues oral për 

duhanpirësit; shitja me pakicë e kartave të parapaguara për blerjen e shërbimeve 

telekomunikuese; reklama; aranzhimi i reklamave; prokurimi i kontratave [për të tjerët]; 

aranzhimi i kontratave, për të tjerët, për ofrimin e shërbimeve; aranzhim i kontratave për 

shërbimet e telekomunikimit, i kontratave për shërbimet e komunikimit celular, i kontratave 

për ofrimin e zileve për telefona celularë dhe telefona të mençur, të kontratave për ofrimin e 

shërbimeve të riparimit dhe mirëmbajtjes, të kontratave për dërgimin e mallrave dhe të 

kontratave për furnizim me energji, energji elektrike ose gaz; aranzhim të abonimeve për 

gazetat; aranzhim të abonimeve për shërbimet e Internetit; aranzhim të abonimeve për 

shërbimet mediatike; aranzhim të abonimeve për botimet e të tjerëve; sigurim të 

informacionit për kontaktet tregtare dhe afariste; aranzhim të transaksioneve tregtare, për të 
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tjerët, përmes dyqaneve në internet; informacion dhe këshilla komerciale për konsumatorët 

[dyqan këshillash për konsumatorët]; informacion dhe këshilla për konsumatorët në lidhje 

me zgjedhjen e produkteve dhe artikujve që do të blihen; hulumtim i konsumatorit; sigurim 

të informacionit në internet për produktet e konsumatorit, çështjet e mbrojtjes së 

konsumatorit, shërbimi ndaj klientit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu 

ofrohen në kontekstin e tregtisë në internet  

 

 

 

(111)  27242 

(151)  08/03/2021 

(181)  18/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/265 

(591)   E Verdhe e Qelur, E Bardhe, E Zeze 

(732)  Elektro One SH.P.K. Gjilan, Rr. 

Qarkore p.n, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej 

metali;konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni; 

kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali; 

gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; xehet   

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,transmetimi 

ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; 

makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet 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   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare   

 

 

 

(111)  27159 

(151)  02/03/2021 

(181)  18/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/266 

(591)  E Gjelbër, E Kuqe, E Verdhë, E Zezë 

(540)   
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(732)  ARSIM ZENUNI Rr.Naim Frashëri 

Nr.15, KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurimet;ceshtjet financiare; ceshtjet monetare; ceshtjet e patundshmerisë   

 

 

 

(111)  27154 

(151)  02/03/2021 

(181)  18/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/267 

(591)  Ngjyra e bardhë, ngjyra e kuqe, ngjyra 

e zezë 

(732)  OCTACOM SH.P.K. Rr. UCK, Arena 

Building, Prishtine 10 000, KS 

(740)  Erblina Sejdiu Rr. Ndue Perlleshi, 

Prishtinë 10 000 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat; Menaxhim biznesi; Shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit 

për projekte të ndërtimit; menaxhim biznesi dhe organizim të konsultave; asistencë të 

menaxhimit të biznesit; konsulta për organizata të bizneseve; Hulumtim biznesi   

36   Menaxhimi i shërbimeve të patundshmërive; Qiradhënia e patundshmërive; Investimet 

kapitale; menaxhimi i apartamenteve  

 qiradhënia e apartamenteve   

37   Konsulta për ndërtimtari; Ndërtimtari;Dhënia e informatave për ndërtimtari; 

Mbikëqyrja e ndërtimit të objekteve; Ndërtimi i dyqaneve; Ndërtimet nënujore; Instalimi 

dhe riparimi i aparaturave për kondicioner të ajrit; Instalimi i dyerve dhe dritareve; 

Instalimi i mjeteve të punës në punishten e ndërtimit   

42   Draftimi i projekteve të ndërtimtarisë; Shërbimet e inxhinierisë;Hulumtimi në fushën e 

ndërtimit të objekteve   

 

 

 

(111)  27153 

(151)  02/03/2021 

(181)  18/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/268 

(591)  E Bardhë, E kuqe, E zezë 

(732)  OCTACOM SH.P.K. Rr. UCK, Arena 

Building, Prishtine 10 000, KS 

(740)  Erblina Sejdiu Rr. Ndue Perlleshi, 

(540)   
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Prishtinë 10 000 

 
 

 
 

 

(511) 35   Reklamat; Menaxhim biznesi; Shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit 

për projekte të ndërtimit; menaxhim biznesi dhe organizim të konsultave; asistencë të 

menaxhimit të biznesit; konsulta për organizata të bizneseve; Hulumtim biznesi   

36   Menaxhimi i shërbimeve të patundshmërive; Qiradhënia e patundshmërive; Investimet 

kapitale;menaxhimi i apartamenteve  

 qiradhënia e apartamenteve   

37    Konsulta për ndërtimtari;Ndërtimtari; Dhënia e informatave për ndërtimtari; 

Mbikëqyrja e ndërtimit të objekteve; Ndërtimi i dyqaneve; Ndërtimet nënujore; Instalimi 

dhe riparimi i aparaturave për kondicioner të ajrit; Instalimi i dyerve dhe dritareve; 

Instalimi i mjeteve të punës në punishten e ndërtimit   

42   Draftimi i projekteve të ndërtimtarisë; Shërbimet e inxhinierisë; Hulumtimi në fushën e 

ndërtimit të objekteve   

 

 

 

(111)  27327 

(151)  15/03/2021 

(181)  18/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/269 

(591)  E bardhë, E kuqe 

(732)  OCTACOM SH.P.K. Rr. UCK, Arena 

Building, Prishtine 10 000, KS 

(740)  Erblina Sejdiu Rr. Ndue Perlleshi, 

Prishtinë 10 000 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat; Menaxhim biznesi; Shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit 

për projekte të ndërtimit; menaxhim biznesi dhe organizim të konsultave; asistencë të 

menaxhimit të biznesit; konsulta për organizata të bizneseve; Hulumtim biznesi   

36    Menaxhimi i shërbimeve të patundshmërive; Qiradhënia e patundshmërive; Investimet 

kapitale; menaxhimi i apartamenteve  

 qiradhënia e apartamenteve   

37   Konsulta për ndërtimtari; Ndërtimtari; Dhënia e informatave për ndërtimtari; 

Mbikëqyrja e ndërtimit të objekteve; Ndërtimi i dyqaneve; Ndërtimet nënujore;Instalimi 

dhe riparimi i aparaturave për kondicioner të ajrit; Instalimi i dyerve dhe dritareve; 

Instalimi i mjeteve të punës në punishten e ndërtimit   

42   Draftimi i projekteve të ndërtimtarisë; Shërbimet e inxhinierisë; Hulumtimi në fushën e 

ndërtimit të objekteve   
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(111)  27150 

(151)  02/03/2021 

(181)  18/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/270 

(732)  OCTACOM SH.P.K. Rr. UÇK, Arena 

Building, Prishtine 10 000, KS 

(740)  Erblina Sejdiu Rr. Ndue Perlleshi, 

Prishtinë 10 000 
 

 
 

(540)  OCTACOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 35    Reklamat; Menaxhim biznesi; Shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit 

për projekte të ndërtimit; menaxhim biznesi dhe organizim të konsultave; asistencë të 

menaxhimit të biznesit; konsulta për organizata të bizneseve; Hulumtim biznesi   

36   Menaxhimi i shërbimeve të patundshmërive;Qiradhënia e patundshmërive; Investimet 

kapitale; menaxhimi i apartamenteve  

qiradhënia e apartamenteve   

37   Konsulta për ndërtimtari; Ndërtimtari;Dhënia e informatave për ndërtimtari; 

Mbikëqyrja e ndërtimit të objekteve; Ndërtimi i dyqaneve;Ndërtimet nënujore; Instalimi 

dhe riparimi i aparaturave për kondicioner të ajrit; Instalimi i dyerve dhe dritareve; 

Instalimi i mjeteve të punës në punishten e ndërtimit   

42    Draftimi i projekteve të ndërtimtarisë;Shërbimet e inxhinierisë; Hulumtimi në fushën e 

ndërtimit të objekteve   

 

 

 

(111)  27267 

(151)  09/03/2021 

(181)  18/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/272 

(591)  kuqe, bardhë, verdhë, zezë 

(732)  BR International Holdings Inc. A 

company registered in the British Virgin 

Islands c/o/ P.O. Box 261031, Jebel Ali, 

Dubai, AE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan  dhe zavëndësues për duhan; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike  

dhe vaporizer (inhalues) për duhanpirës; artikuj për duhanpirës; shkrepëse   
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(111)  27268 

(151)  09/03/2021 

(181)  18/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/273 

(591)  zezë, bardhë, hirit 

(732)  BR International Holdings Inc. A 

company registered in the British Virgin 

Islands c/o/ P.O. Box 261031, Jebel Ali, 

Dubai, AE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan  dhe zavëndësues për duhan; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike  

dhe vaporizer (inhalues) për duhanpirës; artikuj për duhanpirës; sjkrepëse   

 

 

 

(111)  27252 

(151)  08/03/2021 

(181)  18/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/274 

(732)  Pfanner Holding AG Alte Landstrasse 

10, 6923 LAUTERACH , AT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  PFANNER 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike ( përveç birrave)   

 

 

 

(111)  27301 

(151)  11/03/2021 

(181)  18/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/275 

(732)  BGP Products Operations GmbH 

Turmstrasse 24 6312 Steinhausen, CH 

(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) 5   Barna; preparate mjekësore; preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për 

trajtimin e simptomave të menopauzës dhe postmenopauzës; hormonet për përdorim 

mjekësor; preparatet higjienike për përdorim mjekësor; ushqime dietike dhe substanca të 

adaptuara për përdorim mjekësor; shtesa dietike për konsum te njerëzit; leukoplast   

 

 

 

(111)  27732 

(151)  21/05/2021 

(181)  18/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/278 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DIMENSIONS 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan,i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; perfshirë 

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

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë ltër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të duhanit, 

këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparaturi xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, 

shkrepëse, shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike 

dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-

përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në 

cigare elektronike; paisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare elektronike si 

zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e nikotinës me 

përmbajtje aerosol; paisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të gojës, 

produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare elektronike; 
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pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për shuarjen e 

cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura, si dhe shkopinjve të duhanit të ndezur; 

kutija elektronike për mbushjen e cigareve   

 

 

 

(111)  27451 

(151)  31/03/2021 

(181)  19/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/280 

(591)  E kuqe e mbyllur, E kuqe, E bardhë 

(732)  Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn, 10,000 

Prishtinë, KS 

(740)  Ekrem Ilazi rr.Ismet Asllani, Torinë 

 
 

(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; Cakes   

 

 

 

(111)  27516 

(151)  13/04/2021 

(181)  19/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/282 

(591)  kuqe, bardhe 

(732)  HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

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

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

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikalje të cilat përdoren në industri dhe shkencë, ngjitës i cili përdoret në 

industri; rreshira artificiale të papërpunuara; preparate për kalitje (saldim) dhe ngjitje;  

lëndë të parë për preparate për larje dhe pastrim; nisheste dhe preparate nishesteje për 

destinime teknike; preparate kimike për apsorbimin e lagështisë; granulate dhe tableta 

lidhëse për absorbuesit e lagështisë   

3   Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, sapuna, paste dhëmbësh, losion për flokë, 

preparate kozmetike për kujdesjen ndaj flokëve dhe stilizimin e flokëve, preparate për 

mbytjen dhe për valëzim permanent të flokëve; preparate për zbardhim dhe substance tjera 

për përdorim në lavanteri; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe abrasive; nisheste, 

agensa për larjen e enëve, agensa për pastrimin dhe kujdesin e  dyshemeve; lecka të 

impregnuara me agensa për pastrim   

5   Preparate farmaceutike për qellime mjekësore dhe të kujdesit shëndetësor, produkte 
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higjenike për qellime mjekësore; substanca dietike të adaptuara për perdorim në mjekësi; 

suplementa dietal për qellime mjekësore; preparate vitaminash; fasha, material për 

fashatim; material për ndalim të dhëmbëve, dyll dental; dezinfektantë; preparate për 

freskimin e ajrit; agensa për dezodorimin e ajrit në ambiente, agensa për dezodorim, jo për 

perdorim te qenjet njerëzaore dhe kafshët; agensa për neutralizimin dhe pastrimin e 

ambienteve me ajr; preparate kimike për pastrimin dhe rifreskimin e ajrit në ambiente; 

preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; fungicide, herbicide   

16   Ngjitës për perdorim në amvisni; ngjitës për perdorim në zyrë (shkresëri); shirita 

vetëngjitës për perdorim në shkresëri, në shkrime, në vizatim dhe modelim; materiale 

instruktimi dhe mësimdhënje (përjashto aparatet) në formë gjërave të printuara; shënime 

(vërejtje) ngjitëse; etiketa vetëngjitëse; balta (plastelina) modelimi; pasta modelimi; 

rekuizita zyreje (perpos mobiljeri); agensa korrektues dhe paisje për korrigjim të destinuara 

për të shkruarit, vizatim dhe markim   

17   Shirita izoluse, komponime të materialeve ngjitëse izlouese, komponime ngjitëse 

adhesive; traka adhesive; shirita, breze dhe filma; breza adhesive të ndryshëm nga ata që 

perdoren në shkresëri dhe që nuk përdoren për qellime shtëpiake; shirita vetëngjitës të 

ndryshme nga ato që perdoren në shkresëri dhe jo për destinime shtëpiake; shirita adhesive 

për destinime industriale; rrëshirë sintetike (produkte gjysëm të përpunuara); material 

izoluese elektrike; material izoluese akustike; produkte izoluses elektrike nga goma; shirita 

adhesive të ndryshëm nga ata që perpdoren në shkresëri dhe që nuk janë për perdorim në 

mjekësi dhe përdorim shtëpiak; komponime ngjitëse për izolim të këndeve (silicone- 

sealant and caulking); materiale izoluese; materiale të cilat nuk e përqojnë nxehtësinë për të 

mbajtur ngrohjen; material mbushëse nga goma apo plastika; material paketuese (jastëk, 

mbushës) nga goma apo plastika; izolatorë përques termal; materiale ngjitëse jometalike të 

enkapsuluara; paketues për gjysmëpërques; komponime mbrojtëse nga moti (weather 

stripping compositions); material lidhese; komponime lidhëse (ngjitës) për ngjitje; 

komponime kimike për riparimin e rrjedhjeve; filtra për zgjerimin e vazhdimeve; material 

izoluse per ndertimtari; material izoluese të punuara nga shkuma e poliuretanit; suva 

izoluse; shirita izoluse; llak izoluse; membrane izoluse të rezistueshme nga uji; paketime, 

materiele ndalimi dhe izolimi, ngjitës izolues; ngjitësa silikoni; dyll izoluse, izolues dhe 

filtëra; membrana (jo-metalike) izoluese; membrane dhe materiale sintetike gjysmë të 

përpunuara filtrimi   

19   Materiale jometalike ndërtimi; membrane kulmi, membrane tavanesh të varura të 

bitumenizuara, mbështjellje të bitumenizuara për mbulimin e kulmeve; suva; suva cementi; 

llaç, beton, cement, asfallt, katran, bitumen, material shumështresor për dysheme (mallë), 

rrëshirë, mbështjelësa (material ndërtimor), cement mbështjeës të rezistueshëm nga zjarri, 

material për finalizim, komponime nivelizimi   

 

 

 

(111)  27156 

(151)  02/03/2021 

(181)  19/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/283 

(591)  E Gjelbër dhe e Kaltër e mbyllur 

(732)  N.T.SH. “Italmed”  Lagjia 

(540)   
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Kalabria:Rr.Rexhep Krasniqi P.n., KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   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   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje   

 

 

 

(111)  27253 

(151)  08/03/2021 

(181)  19/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/285 

(732)  Kiko S.p.A. Via Giorgio e Guido 

Paglia 1/D 24122 Bergamo BG, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  KIKO 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë; kreme, losione, gjelatinë dhe balsam (yndyrë) për përdorim në 

kozmetikë; preparate për kujdesin dhe trajtimin e flokut; dezodorante për përdorim 

personal; kripë për pastrim; mjete për pastrimin e dhëmbëve [pasta, gjelatinë, lëngje]; 

sapun; parfume; vaj eterik; produkte për pastrimin dhe kujdesin e trupit; të gjitha produktet 

e lartëpërmendura të cilat  nuk kanë të bëjnë me produkte për foshnje  ose fëmijë më të 

rinjë se 11 vjet..   

8   Gërshër; limë; dana për kapje; sete për manikyr dhe pedikyr; pajisje për manikyr; pajisje 

për pedikyr; mbështjellës të qepallave; separator (ndarës) të qepallave; pajisje për nxerrjen 

e thonjëve; llak për thonjë; mekanizma për prerjen e thonjëve, elektrike ose jo elektrike; 

makina rroje;  të gjitha produktet e lartëpërmendura të cilat nuk kanë të bëjnë me produkte 

për foshnje ose fëmijë me të rinjë se 11 vjet   

16   Mprehëse pë lapsa kozmetik; faculeta të letrës të cilat nuk janë të lagura për heqjen e 

makiazhit (tualetit); të gjitha produktet e lartëpërmendura të cilat nuk kanë të bejnë më 
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mallrat për foshnje  ose fëmijë me të rinjë se 11 vjet   

18   Neseser (çanta) toaleti (te zbrazura); çanta kozmetike të cilat shiten të zbrazura;  

neseser (çanta), të zbrazura; çanta kozmetike (të zbrazura); çanta kozmetike të zbrazura; 

çantë në formë letre (plikoje); valigje; kuleta; çanta ditore; çanta krahu; të gjitha produktet e 

lartëpërmendura të cilat nuk kanë të bejnë më mallrat për foshnje ose fëmijë me të rinjë se 

11 vjet   

20   Pasqyra për makiazhë (toalet); të gjitha produktet e lartëpërmendura të cilat nuk kanë të 

bëjnë me mallrat për foshnje ose fëmijë me të rinjë se 11 vjet   

21   Pajisje kozmetike; aplikues për vendosjën e makiazhit (toaletit); shpatulla kozmetike të 

zbrazura (boshe); pikatore për qëllime kozmetike; brusha kozmetike; brusha për rroje; 

shpuza për fytyrë për vendosjën e makiazhit (toaletit); shpuza tualeti; pudra; shkopi për 

vendosjën e makiazhit (toaletit); brusha për thonjë; brusha për vetulla;  krehër për qepalla; 

brusha tualeti; krehër; spërkatës aromash; pudra kozmetike; kuti për sapuna; shpërndarës 

për sapun; neseser (çanta) për kozmetikë; çanta kozmetike me pajisje; neseser (çantë) për 

pajisje kozmetike; ndarëse shkumë për gishta (ndarëse) për pedikyr; enë për  të gjitha 

mallrat e lartpërmendura që nuk kanë të bëjnë me mallrat për foshnje ose fëmijë nën 11 

vjeç   

35   Shërbimet e publikimit dhe promovimit të shitjeve; shërbimet e marketingut; 

administrimi më lojalitetin e konsumatorëve, skema nxitëse ose promovuese; shitja më 

pakicë, duke përfshirë shërbimet e shitjes on-line (drejtëperdrejtë), lidhur me kozmetikën; 

krema, losione, gjelatinë dhe  balsame (yndyra) për përdorime kozmetike; preparate për 

kujdesin dhe trajtimin e flokut; dezodorante për përdorim përsonal; kripë për pastrim 

(dush); mjete për pastrimin e dhëmbëve (pasta, gjelatinë, lëng); sapun; parfume; vajëra 

eterike; shërbimet e shitjës me pakicë duke përfshirë shitjen  online (drejtëpërdrejtë)   lidhur 

me gërsheret; limave; danave kapëse; seteve për manikyr dhe pedikyr; pajisjeve për 

manikyr; pajisjeve për pedikyr; mbështjellëse të qepallave; ndarësve të qepallave; pajisjeve 

për nxerrjen e thonjeve; lustra të thonjëve; pajisjeve (mjeteve) për prerjen e thonjëve, 

elektrike dhe jo elektrike; makina rroje; shitjeve me pakicë, duke përfshirë shërbimet  on- 

line  lidhur me prerëset për lapsa kozmetik; facoleta nga letra të cilat nuk janë të njoma 

(lagura) për heqjen e shminkës- makiazhit; shitja me pakicë, duke përfshirë shërbime on- 

line  lidhur me neseser (çanta të zbrazura-boshe) tualeti; çantave kozmetike të cilat shiten te 

zbrazura (bosh); neseser, bosh; çanta të zbazura (bosh) kozmetike; çanta bosh kozmetike; 

çantave në formë plikoje (letre); valigje; kuleta; çanta ditore; çanta krahu; shitja me pakicë, 

duke përfshirë shërbimet  online  lidhur më pasqyret për makiazh (shminkim); neseser për 

kozmetikë; shërbimet e shitjes me pakicë, duke përfshirë shërbimet online lidhur me 

pajisjet kozmetike, aplikate për vendosjen e makiazhit (shminkes); shpatulla kozmetike; 

pikatore boshe për qëllime kozmetike; brusha kozmetike;  brusha rroje; shpuza fytyre për 

vendosjën e shminkës- makiazhit; shpuza tualeti; pudra; shkopa për vendosjën e makiazhit- 

shminkës; brusha për thonjë; brusha për vetulla; kreher për qepalla; brusha tualeti; krehër; 

spërkatës aromash; pudër kozmetike; kuti për sapuna; shpërndarës për sapun; çanta 

kozmetike me pajisje; neseser (çanta) për pajisje kozmetike; enë për ruajtje; ndarëse 

shkume për gishta (ndarëse) për pedikyr; të gjitha mallrat e lartpërmendura që nuk kanë të 

bëjnë me mallrat për foshnje ose fëmijë nën 11 vjeç   
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(111)  27264 

(151)  09/03/2021 

(181)  19/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/286 

(591)  kalter, bardhë,kuqe dhe portokalli 

(732)  Kraft Foods Sverige Intellectual 

Property AB Smedbyvaegen 8 

19486 Upplands-Vaesby, SE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 

konservuara, thara dhe ziera; gjelatinë, gjeme, marmeladë, fruta të ziera; vezë, qumësht dhe 

produkte të qumështit, jogurt; vaj dhe yndyrë për ushqim; pure domatesh dhe lëng nga 

domatet; patatina dhe grimësira me bazë patateje, perime ose fruta; fruta të arrave, pjekur, 

tharë, kriposur, me melmesa dhe me shtesa erëzash   

30   Kafe, zëvendësues të kafes, çaj dhe kakao, duke përfshirë pije nga të njëjtat (nga to); 

sheqer dhe ëmbëltues (natyral); miell dhe artikuj ushqimorë nga drithërat, drithëra për 

mëngjes, brumëra dhe produkte tjera nga brumi, pica, petulla ruse (piroshka), pite, buk, 

pjekurina dhe ëmbëlsira, duke përfshirë çokolata dhe embëlsira; akullore, akullore nga 

jogurti, jogurt i ngrirë dhe akull; krip, mustardë, keçap (salcë domatesh), uthull, salca 

(melmesa), melmesa, grimësira në formë kupave (kokoshkave) dhe patatinave nga misri, si 

dhe produktet për zamër me bazë misri, orizi, elbi, thekëre ose pjekurina   

 

 

 

(111)  27261 

(151)  09/03/2021 

(181)  19/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/287 

(732)  International Foodstuffs Co LLC.  P.O 

Box No. 4115, Sharjah, AE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  TAKE 5 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokolata, ëmbëlsira, bombone, biskota (të gjitha llojet), kuleç të ëmbël, brumëra, 

makarona, peta të prera, peta të prera të gatëshme, shpageta, peta të prera për supa, tharëm 

buke, pluhur për pjekurina dhe shtesa tjera për produkte bukëpjekësish, salca për sallata, 

majonez, uthull, keçap dhe salca  

(shtesa ushqimi), produkte nga brumi të cilat janë të gatshme për pjekje, brum i ngrirë, bukë 

e hollë Indiane e ngrirë (parata), akullore, ëmbëlsira të ngrira të cilat nuk janë qumështore, 

ëmbëlsira frutash të ngrira, ëmbëlsira të akullta, kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, 
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zëvendësues të kafes, bukë, pjekurina, melasa, krip, mustardë, miell nga drithërat, melmesa, 

pije zamer-vakti (me bazë drithërash dhe bimësh), salca (lyerje) nga mishi, çajëra bimore, 

mjaltë 

   

 

 

(111)  27262 

(151)  09/03/2021 

(181)  19/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/288 

(732)  ERGO Group AG ERGO-Platz 1 

40477 Düsseldorf, DE  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ERGO  

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamime; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksionet e zyrës   

36   Sigurim; çështje financiare; çështjet monetare; çështjet lidhur me pasuritë e 

paluajtshme   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, përfshirë kërkimin shkencor dhe projektimin 

lidhur me to; analiza industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; 

shërbimet e kontrollit të kualitetit dhe autenticitetit; projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve 

kompjuterike dhe programeve kompjuterike   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; shërbime të higjienës dhe  

bukurisë për njerëzit ose kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarisë dhe pylltarisë   

45   Shërbime ligjore   

 

 

 

(111)  27335 

(151)  16/03/2021 

(181)  19/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/289 

(591)  E Gjelbërt, e Kaltërt, E Zezë, E 

Bardhë 

(732)  Kolegji Europian i Kosovës Gustav 

Mayer, nr.19, Prishtinë, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim;Menaxhim Biznesi;Administrim Biznesi;Funksione zyre;Hulumtim i 

tregut;Marketing në kornizë të softuerëve për publikim;Shërbime të Marrëdhënieve me 

Media;Negocimi i kontratave biznesore për palë të treta;Organizimi i panaireve me qëllim 

komercial dhe promovimi;Reklamim paguaj për klikim;Promovim i shërbimeve dhe 

produkteve përmes sponsorimit të aktiviteteve sportive;Marrëdhënie me 

publikun;Reklamim në radio;Marketing i targetuar;Shërbime telemarketingu;Reklamim në 
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television;Promovim i shitjes për të tjerët;Reklamim online në rrjet kompjuterik;Dizajnim i 

materialeve promovuese;Reklamim direkt përmes emailit;konsulencë lidhur me 

komunikimin e strategjive reklamuese;Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në 

relacion me publikun;Asistencë administrative në kthim të telefonatave për 

tenderë;shërbime administrative për rilokimin e bizneseve, menaxhimi i bizneseve dhe 

konsulenca organizative;shërbime mbi menaxhimin e projekteve biznesor në fushën e 

ndërtimeve;hulumtim biznesi;shërbime lobimi për qëllime biznesore;negocimi dhe 

përmbyllja e negociatave për palë të treta;negocimi i kontratave biznesore për të 

tjerët;dhënia me qera e paisjeve dhe maqinave të zyrës;dhënia me qera e pasijeve në 

ambiente të përbashkëta;shërbime fotokopjesh;shërbime të shitjes me shumicë për 

farmaceutikë, vetenari dhe preparate sanitare dhe furnizime medicionale;dhënia me qera e 

vendin maqinave   

38   Dhënia e qasjes në database;komunikimi përmes telefonit;dërgimi i 

mesazheve;komunikimi në radio;shërbime telekonferencash;Marrje me qira e kohës në 

rrjeti global kompjuterik, hyrje në database, transmetim kabllor televiziv, komunikime me 

anë të telefonit, komunikim me telefon cellular, komunikime nepermjet terminaleve 

kompjuterike, komunikime me ane te fibrave te rrjeteve optike, transmetik I mesazheve dhe 

imazheve (me ndihmen e kompjuterit), informacion rreth telekomunikacionit, dergimi I 

mesazhit, shërbime njoftimi (radio, telefon ose mjete tjera të komunikimit elektronik), 

transmetim në radio, transmetim me satelit, transmetim i mesazheve elektronike,transmetim 

i fileve elektronike, shërbime sipas kerkeses per video, shërbime videokonferencë, ofrim 

online I forumeve, transferimi i mesazheve elektronike, transmisioni I file digjital   

41   Edukimi, testime edukative, testime edukative për kandidatë për kualifikim të 

navigimit me drone, publikimi elektronik në desktop, shërbime të klubeve të shëndetit 

[shëndet & ushtrime fitnesi], Dhënia e informatave në fushën e edukimit;dhënia e 

informatave në fushën e entertainment;dhënia e informatave lidhur me aktivitetet 

rekreative;shërbime të layout përveq marketingut, shërbime interpretimi gjuhësorë, 

shërbime teknike ndriqimi për evente;Shërbime të klubeve të natës, shkolla për infermiere, 

fotografi, edukim fizik, prezantim I performancave live, Shërbime të agjensioneve të 

biletave, Dhënia em qera e video kamerave, shërbime këshilluese [ edukim ose këshilla 

trajnimi], riaftësim profesional;shkrimi I teksteve;Shërbime të parkut argëtues, organizimi i 

kontesteve të bukurisë, ofrimi i tiketave për organizime të ndryshme, organizimi dhe 

realizimi i koncerteve, organizimi dhe realizimi i konferencave, organizimi dhe realizimi I 

kongreseve, organizimi i aktviteteve kulturore, edukative dhe argetuese, shërbime argëtimi, 

informata mbi eventet argëtuese, organizimi i guidave turistike, organizimi i kampeve 

turistike, organizim i mbrëmjeve argëtuese, organizimi i garave (edukative apo argëtuese), 

organizimi i panaireve kulturore apo edukative, organizimi i garave sportive   

42   Dizajnimi i vizitkartave; calibrim; cloud computing; programimi me kompjuter; dhënia 

em qera e kompjuterëve; konsulencë për siguri kompjuterike; konsulencë për softuer 

kopjuterik; Dizajnimi i softuerëve kompjuterik; analizimi i sistemeve kompjuterike; 

konsulencë në teknologjinë kompjuterike; shërbime për mbrojtjen e kompjuterit nga 

viruset; dhënia me qera e softuerëve kompjuterik; konsulencë në dizajnim dhe zhvillim të 

harduerëve kompjuterik; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë, konvertimi I 

programeve dhe informatave në konvertime fizike; konvertimi I programeve dhe të 

dhënave jo fizike; hulumtime kozmetike; krijimi dhe dizajnimi i uebsite bazuar në index 

infromatat e të tjerëve [shërbime të teknologjisë informative]; krijimi dhe mirëmbajtja e 
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websites për të tjerë; shërbime të enkriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të interierit; zhvillimi I platformave kompjuterike; digjitalizimi 

i dokumenteve; dizajnimi I fustaneve; duplifikimi I programeve kompjuterike; ruajtja e të 

dhënave kompjuterike; monitorimi elektronik I aktiviteteve të kredit kartelave me qëllim 

identifikimin e vjedhjeve në internet; auditim i energjisë; inxhinieria; shërbime eksploruese 

në fushën e naftës, gas dhe industrive tjera minerare; hulumtime gjeologjike; analizim tregu 

gjeologjik; dizajnim i artit grafik; dizajni grafik i materialeve promovuese; analizim i 

dorëshkrimit; hostimi i uebsitave kompjuterik [web sites], Dizajn Industrial; konsulencë të 

teknologjisë informative; dhenia e informacioneve lidhur me teknologjinë kompjuterike 

dhe programimit përmes uebsite; instalimi i softuerëve kompjuterik; hulumtime mjekësore; 

informata meterologjike; monitorimi i sistemeve kompjuterike nga largësia; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për detektim të qasjes së paautorizuar; monitorimi I sistemeve 

kompjuterike me qëllim identifikimi të thyrjes; ruajtja e të dhënave në lokacion tjetër; 

dizajnim i paketave; platforma si shërbim; kontroll i kualitetit; rikthim I të dhënave në 

kompjuterë; hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtimi në fushën 

e ndërtimit; hulutmimi në fushën e mbrojtjes së ambientit; hulumtimi në fushën e fizikës; 

hulumtimi në fushën e teknologjisë së telekomunikacionit; Kërkime Shkencore; shërbime të 

laboratorit shkencor; dhënia e motorëve kërkimor për internet; host në server; softuerë si 

shërbim; zhvillimi i softuerëve në kornizë të softuerëve publikues; stilimi [dizajni 

industrial], hulutim tregu; zhvillimi I studimeve të projekteve teknike; shkrim teknik; 

konsulencë teknologjike; konsulencë në teknologjinë informative; testim i tekstilit; hapja e 

telefonëve mobil; ripërtrirja e softuerëve kompjuterik; shërbime identifikimi për përdorues 

duke përdorur teknologji të hyrjes për aplikacione/softuerë online; shërbime të identifikimit 

të përdoruesve që përdorin teknologji për shërbime e-commerce; analizim i ujit; dhënia me 

qera e web serverëve; konsulencë në dizajnim të uebsite   

 

 

 

(111)  27471 

(151)  31/03/2021 

(181)  02/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/290 

(591)  E zezë, e bardhë 

(732)  Kolegji Europian i Kosovës Gustav 

Mayer, nr.19, Prishtinë, KS 

 
 

(540)  xpuna.com 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim;Menaxhim Biznesi;Administrim Biznesi;Funksione zyre;Hulumtim i 

tregut;Marketing në kornizë të softuerëve për publikim;Shërbime të Marrëdhënieve me 

Media;Negocimi i kontratave biznesore për palë të treta;Organizimi i panaireve me qëllim 

komercial dhe promovimi;Reklamim paguaj për klikim;Promovim i shërbimeve dhe 

produkteve përmes sponsorimit të aktiviteteve sportive;Marrëdhënie me 

publikun;Reklamim në radio;Marketing i targetuar;Shërbime telemarketingu;Reklamim në 

television;Promovim i shitjes për të tjerët;Reklamim online në rrjet kompjuterik;Dizajnim i 

materialeve promovuese;Reklamim direkt përmes emailit;konsulencë lidhur me 

komunikimin e strategjive reklamuese;Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në 

relacion me publikun;Asistencë administrative në kthim të telefonatave për 
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tenderë;shërbime administrative për rilokimin e bizneseve, menaxhimi i bizneseve dhe 

konsulenca organizative;shërbime mbi menaxhimin e projekteve biznesor në fushën e 

ndërtimeve;hulumtim biznesi;shërbime lobimi për qëllime biznesore;negocimi dhe 

përmbyllja e negociatave për palë të treta;negocimi i kontratave biznesore për të 

tjerët;dhënia me qera e paisjeve dhe maqinave të zyrës;dhënia me qera e pasijeve në 

ambiente të përbashkëta;shërbime fotokopjesh;shërbime të shitjes me shumicë për 

farmaceutikë, vetenari dhe preparate sanitare dhe furnizime medicionale;dhënia me qera e 

vendin maqinave   

38   dhënia e qasjes në database;komunikimi përmes telefonit;dërgimi i 

mesazheve;komunikimi në radio;shërbime telekonferencash;Marrje me qira e kohës në 

rrjeti global kompjuterik, hyrje në database, transmetim kabllor televiziv, komunikime me 

anë të telefonit, komunikim me telefon cellular, komunikime nepermjet terminaleve 

kompjuterike, komunikime me ane te fibrave te rrjeteve optike, transmetik I mesazheve dhe 

imazheve (me ndihmen e kompjuterit), informacion rreth telekomunikacionit, dergimi I 

mesazhit, shërbime njoftimi (radio, telefon ose mjete tjera të komunikimit elektronik), 

transmetim në radio, transmetim me satelit, transmetim i mesazheve elektronike,transmetim 

i fileve elektronike, shërbime sipas kerkeses per video, shërbime videokonferencë, ofrim 

online I forumeve, transferimi i mesazheve elektronike, transmisioni I file digjital   

41   Edukimi, testime edukative, testime edukative për kandidatë për kualifikim të 

navigimit me drone, publikimi elektronik në desktop, shërbime të klubeve të shëndetit 

[shëndet & ushtrime fitnesi], Dhënia e informatave në fushën e edukimit;dhënia e 

informatave në fushën e entertainment;dhënia e informatave lidhur me aktivitetet 

rekreative;shërbime të layout përveq marketingut, shërbime interpretimi gjuhësorë, 

shërbime teknike ndriqimi për evente;Shërbime të klubeve të natës, shkolla për infermiere, 

fotografi, edukim fizik, prezantim I performancave live, Shërbime të agjensioneve të 

biletave, Dhënia em qera e video kamerave, shërbime këshilluese [ edukim ose këshilla 

trajnimi], riaftësim profesional;shkrimi I teksteve;Shërbime të parkut argëtues, organizimi i 

kontesteve të bukurisë, ofrimi i tiketave për organizime të ndryshme, organizimi dhe 

realizimi i koncerteve, organizimi dhe realizimi i konferencave, organizimi dhe realizimi I 

kongreseve, organizimi i aktviteteve kulturore, edukative dhe argetuese, shërbime argëtimi, 

informata mbi eventet argëtuese, organizimi i guidave turistike, organizimi i kampeve 

turistike, organizim i mbrëmjeve argëtuese, organizimi i garave (edukative apo argëtuese), 

organizimi i panaireve kulturore apo edukative, organizimi i garave sportive   

42   Dizajnimi i vizitkartave; calibrim; cloud computing; programimi me kompjuter; dhënia 

em qera e kompjuterëve; konsulencë për siguri kompjuterike; konsulencë për softuer 

kopjuterik; Dizajnimi i softuerëve kompjuterik; analizimi i sistemeve kompjuterike; 

konsulencë në teknologjinë kompjuterike; shërbime për mbrojtjen e kompjuterit nga 

viruset; dhënia me qera e softuerëve kompjuterik; konsulencë në dizajnim dhe zhvillim të 

harduerëve kompjuterik; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë, konvertimi I 

programeve dhe informatave në konvertime fizike; konvertimi I programeve dhe të 

dhënave jo fizike; hulumtime kozmetike; krijimi dhe dizajnimi i uebsite bazuar në index 

infromatat e të tjerëve [shërbime të teknologjisë informative]; krijimi dhe mirëmbajtja e 

websites për të tjerë; shërbime të enkriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të interierit; zhvillimi I platformave kompjuterike; digjitalizimi 

i dokumenteve; dizajnimi I fustaneve; duplifikimi I programeve kompjuterike; ruajtja e të 

dhënave kompjuterike; monitorimi elektronik I aktiviteteve të kredit kartelave me qëllim 
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identifikimin e vjedhjeve në internet; auditim i energjisë; inxhinieria; shërbime eksploruese 

në fushën e naftës, gas dhe industrive tjera minerare; hulumtime gjeologjike; analizim tregu 

gjeologjik; dizajnim i artit grafik; dizajni grafik i materialeve promovuese; analizim i 

dorëshkrimit; hostimi i uebsitave kompjuterik [web sites], Dizajn Industrial; konsulencë të 

teknologjisë informative; dhenia e informacioneve lidhur me teknologjinë kompjuterike 

dhe programimit përmes uebsite; instalimi i softuerëve kompjuterik; hulumtime mjekësore; 

informata meterologjike; monitorimi i sistemeve kompjuterike nga largësia; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për detektim të qasjes së paautorizuar; monitorimi I sistemeve 

kompjuterike me qëllim identifikimi të thyrjes; ruajtja e të dhënave në lokacion tjetër; 

dizajnim i paketave; platforma si shërbim; kontroll i kualitetit; rikthim I të dhënave në 

kompjuterë; hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtimi në fushën 

e ndërtimit; hulutmimi në fushën e mbrojtjes së ambientit; hulumtimi në fushën e fizikës; 

hulumtimi në fushën e teknologjisë së telekomunikacionit; Kërkime Shkencore; shërbime të 

laboratorit shkencor; dhënia e motorëve kërkimor për internet; host në server; softuerë si 

shërbim; zhvillimi i softuerëve në kornizë të softuerëve publikues; stilimi [dizajni 

industrial], hulutim tregu; zhvillimi I studimeve të projekteve teknike; shkrim teknik; 

konsulencë teknologjike; konsulencë në teknologjinë informative; testim i tekstilit; hapja e 

telefonëve mobil; ripërtrirja e softuerëve kompjuterik; shërbime identifikimi për përdorues 

duke përdorur teknologji të hyrjes për aplikacione/softuerë online; shërbime të identifikimit 

të përdoruesve që përdorin teknologji për shërbime e-commerce; analizim i ujit; dhënia me 

qera e web serverëve; konsulencë në dizajnim të uebsite   

 

 

 

(111)  27386 

(151)  23/03/2021 

(181)  19/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/291 

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

(300)  018115290  27/08/2019  EU 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë për përdorim në flokë, Shampo, Preparate dhe trajtuesit flokëve   

 

 

 

(111)  27333 

(151)  16/03/2021 

(181)  20/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/292 

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

(732)  BELLA BULGARIA AD Sofia, 1113  

(540)   
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101 Tsarigradsko Shose Blvd, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Perime të konservuara; perime, të gatuara; perime, të thara; perime, të ngrira; vaj 

ulliri për gatim; vaj dhe yndyra kokosi (për ushqim); vaj nga fara e lirit për qëllime gatimi; 

yndyra ushqimore; margarinë; gjalpë; vaj kolze për ushqim; vaj nga fara (thelbi) e palmës 

për ushqim; vaj palme për ushqim; vajra për ushqim; vaj luledielli për ushqim; yndyra-që 

përmbajtje përzierjesh  për feta buke; substanca yndyrore për prodhimin e yndyrave 

ushqimore; vaj susami për ushqim; vaj susami për ushqim; vaj misri për ushqim; vaj misri 

për ushqim; piq e hiq (fërgesa)   

30   Miell i pasuruar (vakt); miell misri (për ushqim); cereale (drithra) ushqim me bazë 

drithi; shufra drithi (cerealesh); miell patatesh; rule (kuleç) buke; mbushje brumi me bazë – 

mielli; simite; kreker (peksimadhe); majonezë; nisheste për ushqim; ëmbëlsira orizi; 

ushqim drithrash me bazë-orizi; ushqim drithrash me bazë-orizi; pâtés en croûte (torte të 

mbushura); krepa; pelmeni (brume të mbushura me mish); pite; byrek për vakt; pica; tartë 

(torte me pemë); puding; miell gruri; sanduiçe; ëmbëlsira; brum paste; muesili (fara); brum 

(i rahur); përzierje për okonomiyki (krepa të kripura japoneze); brum; fermente për pasta; 

rul  i mbushur buke; pasta të freskëta; pasta të ngrira të mbushura me perime; pasta të 

ngrira të mbushura me mish; pasta të mushura; brume të mbushura; pasta të ngrira të 

mbushura me mish dhe perime; pasta të ngrira; strudla; pite pa mish; torte frutash; pasta të 

fryra; baza pice; kore picash; pica të ngrira; kanape; brum që përmban maja i mbushje që 

përmbajnë fruta; brum që përmban maja i mbushje që përmbajnë perime; brum që përmban 

maja i mbushje që përmbajnë mish; kokra (fara) të përpunuara, nisheste dhe mallrat e bëra 

nga ato, përgatitje furre dhe maja; potsticker (brume të mbuhsura); pasta truffle 

(këpurdhash); pasta të mbushura; pasta të thara; torte për pashkë; pite vakti; buk në formë 

shufrash; bukë kërcëlluese; mallra furtarie; kroisant; gjëra ushqimore të bëra nga cerealet 

(drithrat); përgatitje të bëra nga cerealet (drithrat); fruta me sheqer; mallows (shkumë si 

ëmbëlsirë)      

 

 

 

(111)  27168 

(151)  02/03/2021 

(181)  20/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/293 

(591)  Ngjyre Ari 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

708 

 

(732)  ARMİNE GİYİM SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ NİŞANCA 

MAH. OTAKÇILAR CAD. NO.59 K.3 

EYÜPSULTAN İSTANBUL , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Të bërit bashk, për dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm, posaçërisht, veshjeve 

(veshjeve të jashtme dhe të brendshme), veshjeve të thurura (veshjeve), xhinseve, veshjeve 

nga lëkura, veshjeve që janë imitim i lëkurës, tutave, këmishave, xhaketave (veshje), denim 

xhaketave, pantallonave, fundeve, blusave, kostumeve për banjë, veshje të plazhi, veshjeve 

të brendshme, dorzave (veshje), çorapeve, këpucëve, pjesëve të epërme të çizmeve, 

papuçeve, këpucëve për sport, shtesave nga hekuri për këpucë, tabanëve për mbathje, 

thembrave për çizme dhe këpucë, çorapeve (femrash), pjesëve të sipërme për këpucë, 

mbulesave të kokës për veshje, kësulave, beretave, kapelave, kravatave, kravatave flutur, 

shalleve, shamive të kokës, shamive, kollareve (veshje), kufjeve (veshje), bandanëve (shall 

qafe), manshetave (veshje), rripave, sutjenëve për veshje (llastik) duke ju mundësuar 

konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto shërbime mund të jepen nëpërmjet 

shitoreve të shitjes me pakicë, shitjes me shumicë, në kuptim të mediave elektronike ose 

nëpërmjet porosisë me katalog   

 

 

 

(111)  27254 

(151)  08/03/2021 

(181)  20/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/294 

(591)  Vjollce e mbylltë, vjollce , e bardhë 

(732)  HERMOSA SH.P.K. Rr. Mic Sokoli, 

Gjakovë, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunet; Deodorantet për përdorim personal; Aromat; Vajrat esenciale;  

Produktet kozmetike për rrojë dhe pas rrojës; Produktet kozmetike për banjë dhe dush; 

Preparatet kozmetike për kujdes të flokëve; Preparatet kozmetike për kujdes të lëkurës së 

fytyrës dhe trupit; Produktet kozmetike për rrezitje dielli për fytyrë dhe trup; Produktet 

kozmetike për kujdes të duarve dhe këmbëve; Produktet kozmetike për grim; Aromat për 

dhomë (spreje, temjan, lule të thara dhe erëza dhe dru aromatik); Shtojca ushqyese për 

qëllime kozmetike, për kujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit, për kujdes të flokëve dhe për 

kujdes të thonjve; Preparatet kozmetike për kujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit, për 

kujdes të flokëve, për kujdes të thonjve 
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35   Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë me anë të porosisë apo dyqaneve të  

autorizuara apo internetit apo dhe nga shtëpia; Promocioni i shitjes së produkteve 

kozmetike me anë të porosisë apo dyqaneve të autorizuara apo internetit apo dhe nga 

shtëpia; Prezentimi i produkteve kozmetike në mediat komunikuese për qellime të shitjes; 

Publiciteti me anë të postës; Publiciteti me anë të komunikimit me radio, televizion, 

internet (Intranet dhe Ekstranet), displej, postë elektronike, vitrina reklamuese, postime, 

katalogje, broshura reklamuese; Publiciteti online në rrjet kompjuterik; Përafrimi, për 

perfitimin e të gjithëve, të disa produkteve kozmetike, për t'iu mundësuar klienteve 

shikimin dhe blerjen e të mirave në dyqanet e autorizuara për shitje me pakicë, apo në 

katalogjet e përgjithshme të mallrave ose me anë të publicitetit me postim direkt, apo me 

shitje nga shtëpia, ose në website (internet) apo në televizion apo edhe ne cdo formë tjetër 

të mediumit elektronik; Shërbimet e shitjes në lidhje me produktet kozmetike; Asistimi në 

menaxhimin e biznesit në lidhje me dyqanet e autorizuara; Promocioni i shitjes me anë të 

zhvillimit të lojalitetit klientelist me anë të kartave për zbritje për klientet   

44   Kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit, sallonet e parukerisë, sallonet e  

bukurisë; Sallonet per manikyr, masazh, konsulencë për kujdes të bukurisë së lëkurës, 

konsulencë për grim, konsulencë për ushqim dhe konsulencë për parfumeri; Shërbimet e 

kujdesit shëndetësor dhe palestrës, Shërbimet e aromaterapisë, talasoterapisë, 

balneoterapisë, kromaterapisë dhe terapisë së shëndoshë 

   

 

 

(111)  27248 

(151)  08/03/2021 

(181)  20/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/295 

(732)  HERMOSA SH.P.K. Rr. Mic Sokoli, 

Gjakovë, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  HERMOSA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunet; Deodorantet për përdorim personal; Aromat; Vajrat esenciale;  

Produktet kozmetike për rrojë dhe pas rrojës; Produktet kozmetike për banjë dhe dush; 

Preparatet kozmetike për kujdes të flokëve; Preparatet kozmetike për kujdes të lëkurës së 

fytyrës dhe trupit; Produktet kozmetike për rrezitje dielli për fytyrë dhe trup; Produktet 

kozmetike për kujdes të duarve dhe këmbëve; Produktet kozmetike për grim; Aromat për 

dhomë (spreje, temjan, lule të thara dhe erëza dhe dru aromatik); Shtojca ushqyese për 

qëllime kozmetike, për kujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit, për kujdes të flokëve dhe për 

kujdes të thonjve; Preparatet kozmetike për kujdes të lëkurës së fytyrës dhe trupit, për 

kujdes të flokëve, për kujdes të thonjve   

35   Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë me anë të porosisë apo dyqaneve të  

autorizuara apo internetit apo dhe nga shtëpia; Promocioni i shitjes së produkteve 

kozmetike me anë të porosisë apo dyqaneve të autorizuara apo internetit apo dhe nga 

shtëpia; Prezentimi i produkteve kozmetike në mediat komunikuese për qellime të shitjes; 

Publiciteti me anë të postës; Publiciteti me anë të komunikimit me radio, televizion, 

internet (Intranet dhe Ekstranet), displej, postë elektronike, vitrina reklamuese, postime, 
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katalogje, broshura reklamuese; Publiciteti online në rrjet kompjuterik; Përafrimi, për 

perfitimin e të gjithëve, të disa produkteve kozmetike, për t'iu mundësuar klienteve 

shikimin dhe blerjen e të mirave në dyqanet e autorizuara për shitje me pakicë, apo në 

katalogjet e përgjithshme të mallrave ose me anë të publicitetit me postim direkt, apo me 

shitje nga shtëpia, ose në website (internet) apo në televizion apo edhe ne cdo formë tjetër 

të mediumit elektronik; Shërbimet e shitjes në lidhje me produktet kozmetike; Asistimi në 

menaxhimin e biznesit në lidhje me dyqanet e autorizuara; Promocioni i shitjes me anë të 

zhvillimit të lojalitetit klientelist me anë të kartave për zbritje për klientet   

44   Kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit, sallonet e parukerisë, sallonet e  

bukurisë; Sallonet per manikyr, masazh, konsulencë për kujdes të bukurisë së lëkurës, 

konsulencë për grim, konsulencë për ushqim dhe konsulencë për parfumeri; Shërbimet e 

kujdesit shëndetësor dhe palestrës, Shërbimet e aromaterapisë, talasoterapisë, 

balneoterapisë, kromaterapisë dhe terapisë së shëndoshë 

   

 

 

(111)  27323 

(151)  15/03/2021 

(181)  20/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/296 

(591)  Bardhë dhe zi 

(732)  Zellstoff Pöls AG, Dr. Luigi Angeli-

Straße 9, 8761 Pöls, AT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër artizanale me cilësi të lartë, rezistente ndaj pikave të ujit, të zbardhur me 

pulpë të fibrave të gjata të sulfatit, veçanërisht për përdorim në prodhimin e qeseve të 

blerjeve dhe paketimeve fleksibël, letër ambalazhimi dhe letër për përdorim  në mjekësi   

 

 

 

(111)  27289 

(151)  10/03/2021 

(181)  20/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/298 

(732)   JNJ Enterprises, LLC 69 Defco Park 

Road, North Haven, CT 06473 , US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  MICHTER’S 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike, përveç birrave;preparate alkoolike për bërjen e pijeve;uiski   
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(111)  27309 

(151)  15/03/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/299 

(732)  RENKSAN PAZARLAMA DIS. 

TIC.LTD.STI Goztepe Mahallesi Saray, 

Sokak no. 16 MAHMUTBEY /Bagicilar- 

IST, TR 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, 

 Prishtinë 

 
 

(540)  BELUX 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; parfume; vajra esencialë; kozmetikë; losione për fytyrë, flokët dhe trupin; 

shkumë banje; shampon; kondicionerë të flokëve; kremë; xhelë; qumësht kozmetikë; pudër 

pluhur produkte tualeti; preparate pas rruarjes; përgatitjet për make-up; përgatitjet për 

mbrojtjen; nga rrezatimi diellor; dezodorantë për përdorim personal; përgatitjet dhe 

preparatet për trajtimin dhe kujdesin e fytyrës dhe trupit, gojes; substanca për përdorim në 

lavanderi; përgatitje për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes, të gjitha të përfshira në 

klasën 3   

5   Preparate sanitare per higjiene personale, deodorant per njerez dhe shtaze,preparate per 

mirembajtje personake ne banjë.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   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në 

klasat 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 mobileve); 

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat 

tipografike; blloqet tipografike,modele stampuese,këllepe stampimi 

17   Kauçuku, gutta-percha (polimer natyror), goma, azbesti, mika (mineral 

natyror) ose cilatdo mallra të përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lëndët plastike të presuara të përdorura në fabrikim 

materialet për ambalazhim, bllokim  dhe izolim; gypat e elastik që nuk janë prej metali   

21   Instrumente dhe pajisje jo-elektrike pastrimi të përdorura me dorë, furça, përveç 

furçave të bojës, çipa çeliku për pastrim, sfungjerët për pastrim, lesh çeliku për pastrim, 

leckat e tekstilit për pastrim, doreza për larje enësh, pajisje lustruese jo elektrike për pajisje 

në amvisëri, fshesa për qilima; furça dhëmbësh, furça elektrike dhëmbësh, fije dhëmbësh 

furça rroje, furça flokësh, krehër; pajisje elektro shtëpiake ose kuzhine jo elektrike, të 

përfshira në këtë klasë, (përveç pirunëve, thikave, lugëve); dërrasë për hekurosje dhe 

mbulesave të formësuara për to, raftet e tharjes sërrobave, mbajtëse të tharjes së rrobave; 

kafaze për kafshët shtëpiake, akuariume shtëpie, pajisje shtëpie për kafshët dhe kultivimin e 

bimëve; zbukurime dhe produkte dekorative prej qelqi, porcelani, enë prej balte ose argjire, 

të përfshira në këtë klasë, përkatësisht edhe statuja, figurina dhe vazo prej qelqi, porcelani; 
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enë prej balte ose argjire; kurthe miu, kurthe insektesh, pajisje elektrike për tërheqjen dhe 

eliminimin e mizave dhe insekteve, kapëse të mizave, parfume flakërore, spërkatëse e 

parfumeve, avulluese e parfumeve; pajisjet elektrike ose jo elektrike për heqjen e 

makiazhit, pluhur makiazhi, kuti tualeti; grykë për gypa për spërkatje, grykë për gypa për 

ujitje, pajisje për ujitje, pajisje për ujitje në  kopsht; qelq i papërpunuar ose gjysëm i 

përpunuar, përveç qelqit të ndërtimtarisë, mozaikë prej qelqi, pluhur qelqi për dekorim, 

përveç qelqi që përdoret në ndërtimtari, leshi i qelqit përveç për izolim ose përdorim tekstili   

35   Tregeti me pakice dhe shumicë të preparateve zbardhuese, pastruese, parfumerisë, 

kozmetikës, toaletit: aromat, dezodorantët për përdorim personal dhe kafshëve, sapunë, 

preparate të kujdesit dentar, lecka gërryese, lecka  grithëse, letër grithëse, ,pasta gërryese, 

preparate për lustrim për lëkurë, vinyl, metal dhe dru; instrumente dhe pajisje jo elektrikë 

për pastrim, furça, përveç furçave të bojës, qipe çeliku për pastrim, sfungjerë për pastrim, 

lesh çeliku për pastrim,leckë tekstili për pastrim, doreza për larje enësh , pajisje lustruese jo 

elektrike për amvisëri,fshesa për qilima, furça dhëmbësh, furça dhëmbësh elektrik, fije 

dhëmbësh, furça rroje, furçaflokësh, krehër, pajisje elektrike shtëpiake ose kuzhina, të 

përfshira në këtë klasë, (përveç pirunit, thikave, lugëve), enë dhe tigane, dërrasa për 

hekurosje dhe mbulesat  për to, raftet e tharjes përrroba, varëse rrobash për tharjen e 

rrobave, kafazet për kafshët shtëpiake, akuarium shtëpie,pajisje  shtëpie për kafshë dhe 

kultivim bimësh, zbukurime dhe produkte  dekorative prej qelqi, porcelani, enë prej balte 

ose argjiri, të përfshira në këtë klasë, përkatësisht statuja, figurina dhe vazo, të gjitha prej 

qelqi, porcelani, enë prej balte ose argjire, kurthe të miut , kurthe 

insektesh, pajisje elektrike për tërheqjen dhe eliminimin e mizave dhe insekteve, kapëseve 

të mizave, flakadane  të parfumeve, spërkatëse të parfumeve, avulluesve të parfumeve, 

aparateve elektrikë ose jo elektrikë që heqin makiazhet, pudra pluhuri, kuti tualeti, grykë 

për gypa spërkatës , grykë për gypa për ujitje, pajisje për ujitje, gypa për ujitje në kopsht, 

qelq të papërpunuara ose gjysëm të punuar, përveç qelqit për ndërtimtari, mozaikë qelqi 

dhe qelq pluhur për dekorim,përveç për ndërtimtari; lesh prej qelqi të ndryshëm nga 

materialet izolimi ose materialit të tekstilit, shërbime klientëve që u mundëson qëtë shohin 

dhe blejnë me lehtësi ato produkte nga dyqanet me shumicë dhe pakicë, shërbimet e 

klienteve per blerje në dyqanet me shumicë dhe pakicë si dhe shërbime të blerjes nga një 

katalog i përgjithshëm i mallrave me porosi ose me anë të telekomunikimit 

   

 

 

 

(111)  27751 

(151)  24/05/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/301 

(732)  DEC Technologies B.V. Ir. 

Hanlostraat 18-22 NL-7547 RD Enschede 

, NL 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DEC FLEXIBLE TECHNOLOGIES 
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(511) 6   Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe gypa të valëzuar  prej metali , të gjitha për 

transportimin e ajrit, pjesë dhe fitingu i tyre   

11   Aparatet për ngrohje , për trajtimit të ajrit dhe ventilimit si dhe pjesët dhe aksesorët e 

tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë, veçanërisht kanale  të ajrit për ngrohje, për ftohje, 

për ventilimit dhe për trajtimin e ajrit si dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; valvul rregulluese 

[të ngrohjes]; filtra për kondicionimin; tub oxhaku; ventilator oxhakut   

17   Tuba fleksibël dhe gypa të valëzuar, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit si 

dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; materiale izoluese për kanalet e ajrit   

19   Tuba të ngurtë, jo prej metali, për transportimin e ajrit, si dhe pjesë dhe fitingu i tyre   

 

 

 

(111)  27731 

(151)  21/05/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/302 

(732)  DEC Technologies B.V. Ir. 

Hanlostraat 18-22 NL-7547 RD Enschede 

, NL 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)             DEC TECHNOLOGIES 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe gypa të valëzuar  prej metali , të gjitha për 

transportimin e ajrit, pjesë dhe fitingu i tyre   

11   Aparatet për ngrohje , për trajtimit të ajrit dhe ventilimit si dhe pjesët dhe aksesorët e 

tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë, veçanërisht kanale  të ajrit për ngrohje, për ftohje, 

për ventilimit dhe për trajtimin e ajrit si dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; valvul rregulluese 

[të ngrohjes]; filtra për kondicionimin; tub oxhaku; ventilator oxhakut   

17   Tuba fleksibël dhe gypa të valëzuar, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit si 

dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; materiale izoluese për kanalet e ajrit   

19   Tuba të ngurtë, jo prej metali, për transportimin e ajrit, si dhe pjesë dhe fitingu i tyre   

 

 

 

(111)  27749 

(151)  24/05/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/303 

(591)  E kaltër, e bardhë 

(732)  DEC Technologies B.V. Ir. 

Hanlostraat 18-22 NL-7547 RD Enschede 

, NL 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)   
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(511) 6   Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe gypa të valëzuar  prej metali , të gjitha për 

transportimin e ajrit, pjesë dhe fitingu i tyre   

11   Aparatet për ngrohje , për trajtimit të ajrit dhe ventilimit si dhe pjesët dhe aksesorët e 

tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë, veçanërisht kanale  të ajrit për ngrohje, për ftohje, 

për ventilimit dhe për trajtimin e ajrit si dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; valvul rregulluese 

[të ngrohjes]; filtra për kondicionimin; tub oxhaku; ventilator oxhakut   

17   Tuba fleksibël dhe gypa të valëzuar, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit si 

dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; materiale izoluese për kanalet e ajrit   

19   Tuba të ngurtë, jo prej metali, për transportimin e ajrit, si dhe pjesë dhe fitingu i tyre   

 

 

 

(111)  27781 

(151)  27/05/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/304 

(591)  Eklatër , e bardhë 

(732)  DEC Technologies B.V. Ir. 

Hanlostraat 18-22 NL-7547 RD Enschede 

, NL 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe gypa të valëzuar  prej metali , të gjitha për 

transportimin e ajrit, pjesë dhe fitingu i tyre   

11   Aparatet për ngrohje , për trajtimit të ajrit dhe ventilimit si dhe pjesët dhe aksesorët e 

tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë, veçanërisht kanale  të ajrit për ngrohje, për ftohje, 

për ventilimit dhe për trajtimin e ajrit si dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; valvul rregulluese 

[të ngrohjes]; filtra për kondicionimin; tub oxhaku; ventilator oxhakut   

17   Tuba fleksibël dhe gypa të valëzuar, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit si 

dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; materiale izoluese për kanalet e ajrit   

19   Tuba të ngurtë, jo prej metali, për transportimin e ajrit, si dhe pjesë dhe fitingu i tyre   

 

 

 

(111)  27747 

(151)  24/05/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/305 

(591)  Eklatër , e bardhë 

(732)  DEC Technologies B.V. Ir. 

Hanlostraat 18-22 NL-7547 RD Enschede 

, NL 

(540)   
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Tuba fleksibël dhe të ngurtë dhe gypa të valëzuar  prej metali , të gjitha për 

transportimin e ajrit, pjesë dhe fitingu i tyre   

11   Aparatet për ngrohje , për trajtimit të ajrit dhe ventilimit si dhe pjesët dhe aksesorët e 

tyre për aq sa përfshihen në këtë klasë, veçanërisht kanale  të ajrit për ngrohje, për ftohje, 

për ventilimit dhe për trajtimin e ajrit si dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; valvul rregulluese 

[të ngrohjes]; filtra për kondicionimin; tub oxhaku; ventilator oxhakut   

17   Tuba fleksibël dhe gypa të valëzuar, jo prej metali, të gjitha për transportin e ajrit si 

dhe pjesët dhe aksesorët e tyre; materiale izoluese për kanalet e ajrit   

19   Tuba të ngurtë, jo prej metali, për transportimin e ajrit, si dhe pjesë dhe fitingu i tyre   

 

 

 

(111)  27558 

(151)  27/04/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/306 

(591)  kuqe, kaltërt 

(732)  MARSA YAĞ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Ramazanoğlu Mah. Mahmut Bayram 

Cad.No:9  Şeyhli Pendik/ İSTANBUL, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjyetie; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te 

konzervuara, të ngrira, të thata dhe të ziera; xhelatinë, xhemëra, komposte; vezë; qumështë, 

djath, buter, jogurt dhe produkte tjera nga qumështi; vajra dhe yndyrëra për ushqime   

 

 

 

(111)  27577 

(151)  28/04/2021 

(181)  21/02/2030 

(540)  LELY  
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(210)  KS/M/ 2020/307 

(732)  “LELY” SH.P.K. Tranziti P.N., KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet 

e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

40   Trajtimi i materialeve    

 

 

 

(111)  27578 

(151)  28/04/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/308 

(591)  E Bardhë, Hiri e mbyllur, Katërt e 

mbyllur dhe e Gjelbër 

(732)  “LELY” SH.P.K. Tranziti P.N., KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet 

e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

40   Trajtimi i materialeve    

 

 

 

(111)  27571 

(151)  27/04/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/309 

(732)  “METALely” SH.P.K. Tranziti P.N., 

KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(540)  METALELY 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet 

e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat 
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prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

40   Trajtimi i materialeve    

 

 

 

(111)  27573 

(151)  27/04/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/310 

(591)  E Bardhë, Hiri e mbyllur, Katërt e 

mbyllur dhe e Gjelbër 

(732)  “METALely” SH.P.K. Tranziti P.N., 

KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(540)  
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet 

e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

40   Trajtimi i materialeve    

 

 

 

(111)  27541 

(151)  20/04/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/311 

(732)  Keller Williams Realty, Inc.,  1221 

South Mopac Expressway, Suite 400,  

Austin, TX 78746, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  KW 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Franshiza, kryesisht dhënien e ndihmës teknike në themelimin dhe/apo operimin 

e ndërmjtësimit të pasurive të paluajtshme”   

36   “Ndërmjetësimin në pasuritë e paluajtshme”   
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(111)  27539 

(151)  20/04/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/312 

(732)  Keller Williams Realty, Inc.,  1221 

South Mopac Expressway, Suite 400,  

Austin, TX 78746, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Franshiza, kryesisht dhënien e ndihmës teknike në themelimin dhe/apo operimin 

e ndërmjtësimit të pasurive të paluajtshme”   

36   “Ndërmjetësimin në pasuritë e paluajtshme”   

 

 

 

(111)  27538 

(151)  20/04/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/313 

(732)  Keller Williams Realty, Inc.,  1221 

South Mopac Expressway, Suite 400,  

Austin, TX 78746, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  KELLER WILLIAMS 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   “Franshiza, kryesisht dhënien e ndihmës teknike në themelimin dhe/apo operimin 

e ndërmjtësimit të pasurive të paluajtshme”   

36   “Ndërmjetësimin në pasuritë e paluajtshme”   

 

 

 

(111)  27641 

(151)  12/05/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/314 

(591)  Zeze, kuqe, e verdhe 

(732)  48GRUP GIDA KOZMETİK 

TURİZM İNŞAAT MADENCİLİK 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Cumhuriyet Mahallesi Gürpınar Yolu 

Caddesi Beykent Sanayi Sitesi No:4A / 375 

(540)   
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Büyükçekmece, TR 

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

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

 

 

(511) 30    Kafe; pije me bazë kafeje; pije kafeje me qumësht; aromatizues të kafesë; kafe 

artificiale; pluhur per pjekje; bukë; përgatitje aromatike për ushqim; cokollate; pije me bazë 

çokollate; rriska me bazë çokollate; pije çokollate me qumësht; shkume çokollate; rriska 

çokollate që përmbane arra; kakao; pije me bazë kakao; pije kakao me qumësht; çaj; pije 

me bazë çaji; cheeseburgers (sandvic); biskota; korn flakes; miell; jogurt i ngrire (embelsira 

te ngrira); mjalte; akullore; kube akulli; caj i ftohte; akull, natyral ose artificial; hallva; 

makarona; makaronat (pastiqeri); pete; ushqim me baze tershere; shtresa tershere; qull 

tershere; petulla; pasta; pastat; salcë makaronash; pica; kokoshka; miell patateje; sandvic; 

miell palme; uji i detit për gatim; shpageta; aroma; sheqer; tako; tarte; agjentë trashësie për 

gatimin e produkteve ushqimore; salce domatesh; pallaqinka; vanile (zëvendësuesi i 

vaniljes); përgatitjet vegjetale për t’u përdorur si zëvendësues të kafesë; pite; shurup agave 

(ëmbëlsues natyral); biber i zi; ëmbëlsira; aditivë të glutenit për qëllime kuzhine; byrek; 

puding   

32   Birra; kokteje me bazë birre; ujë minerale dhe të gazuar; ujë te tryezës; ujë sode; 

limonadat; pije joalkoolike; pije jo-alkoolike të aromatizuara me kafe; pije joalkoolike të 

aromatizuara me çaj; pije joalkoolike me lëng frutash; ekstrakte frutash jo alkoolike; 

përgatitje jo-alkoolike për të bërë pije; kokteje, jo alkoolike; lëngje frutash; nektarë frutash, 

jo-alkoolikë; lëngje perimesh (pije); pije energjetike; pije izotonike; pije të pasura me 

proteina per sport   

 

 

 

(111)  27433 

(151)  30/03/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/315 

(300)  302019027805.0/28  10/12/2019  DE 

(732)  Opel Automobile GmbH 

Bahnhofsplatz 65423 Ruesselsheim, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  MANTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjetet motorike, pjesët dhe pjesët rezervë të tyre, të përfshira në këtë klasë   

 

 

 

(111)  27537 

(151)  20/04/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/317 

(540)   
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(732)  Sun Pharmaceutical Industries Limited 

Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), Mumbai – 400063 

, IN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   „Preparate dhe produkte farmaceutike dhe mjekësore“   

35   „Shërbime të marketingut, shitjes dhe distribuimit në dobi të distributorëve/ 

aksionistëve/shitësve me shumicë/shitësit me pakicë të barnave dhe produkteve 

farmaceutike; aparate kirurgjikale dhe instrumente; aparate shkencore dhe instrumente; 

aparate mjekësore dhe instrumente“   

 

 

 

(111)  27536 

(151)  20/04/2021 

(181)  21/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/318 

(591)  E bardhë, e zezë                                   

(732)  Sun Pharmaceutical Industries Limited 

Sun House, 201 B/1, Western Express 

Highway, Goregaon (E), Mumbai – 400063, 

INDIA, IN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1 

35   Shërbime të marketingut, shitjes dhe distribuimit në dobi të distributorëve/ 

aksionistëve/shitësve me shumicë/shitësit me pakicë të barnave dhe produkteve 

farmaceutike; aparate kirurgjikale dhe instrumente; aparate shkencore dhe instrumente; 

aparate mjekësore dhe instrumente“. 
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(111)  27785 

(151)  27/05/2021 

(181)  24/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/319 

(732)  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)  ALBSAT 

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  27783 

(151)  27/05/2021 

(181)  24/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/320 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 
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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.   

 

 

 

(111)  27183 

(151)  03/03/2021 

(181)  24/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/321 

(591)  E Bardhë, Hiri, e  Kuqe, e Verdhë, 

Kaltërt, Kaltërt e mbyllur, Portokalli dhe e 

Gjelbër 

(732)  “GALVACOAT” SH.P.K. Tranziti, 

P.n., KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet 

e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

40   Trajtimi i materialeve    

 

 

 

(111)  27209 

(151)  04/03/2021 

(181)  24/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/322 

(591)  E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e 

Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri dhe 

Portokalli 

(540)  GALVACOAT 
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(732)  “GALVACOAT” SH.P.K. Tranziti, 

P.n., KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet 

e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

40   Trajtimi i materialeve    

 

 

 

(111)  27182 

(151)  02/03/2021 

(181)  24/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/323 

(591)  E Bardhë, Hiri e mbyllur, Katërt e 

mbyllur dhe e Gjelbër 

(732)  “GALVA-ZINK” SH.P.K. Tranzitore, 

KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet 

e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

40   Trajtimi i materialeve    

 

 

 

(111)  27185 

(151)  03/03/2021 

(181)  24/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/324 

(591)  E Bardhë, e Kuqe, e Gjelbër, e 

Verdhë, e Zezë, e Kaltër, Vjollce, Hiri dhe 

Portokalli 

(732)  “GALVA-ZINK” SH.P.K. Tranzitore, 

KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

(540)  GALVAZINK 
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P+12, Prishtinë 

 
 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; metali ndërtimor prej metali; konstruksionet 

e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni;kabllot joelektrike dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet; artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta;mallra metalesh të thjeshta që nuk janë të përfshira në klasat e tjera; xehet   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

40   Trajtimi i materialeve    

 

 

 

(111)  27189 

(151)  03/03/2021 

(181)  24/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/325 

(732)  Biogen MA Inc.  225 Binney Street  

Cambridge, Massachusetts 02142, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  VUMERITY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike;produkte farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve 

neurologjike, neurodegjenerative dhe neuromuskulore;preparate farmaceutike për trajtimin 

e sklerozës së shumëfishtë   

 

 

 

(111)  27192 

(151)  03/03/2021 

(181)  24/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/326 

(732)  ACCOR 82 rue Henri Farman 

92130 Issy-les-Moulineaux, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 35    “Menaxhim biznesi; administrim biznesi; ndihmë rreth menaxhimit të biznesit 

dhe shërbimeve administrative; menaxhim komercial dhe zhvillimin e ndihmesës; 

menaxhim biznesi dhe këshillime organizative; funksionim zyreje; reklamime; ekspert 

efikas dhe informata biznesi; menaxhim biznesi dhe këshilla organizimi; ndihmë 

administrative në menaxhimin e thirjeve për tendera; sondazhe të opinioneve; kërkesa 
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biznesi; hulumtime biznesi; shërbime të ekspertizës afariste; parashikimet ekonomike; 

hulumtim tregu; projekte (ndihmë rreth menaxhimit të biznesit); kontabilitet; agjencione 

punësimi; kërkimet e të dhënave të bizneseve në dosjet kompjuterike për të tjerët; 

mbledhjen dhe sistematizimin e të dhënave në dosjet qëndrore; menaxhimin e 

kompjuterizuar të dosjeve; krijimin e një librarie të fotografive, kryesisht përmbledhje, 

përpilim dhe vendosjen e imazheve në mënyrë sistematike në dosjet qëndrore; reklamimin 

në lidhje me organzimin dhe menaxhimin e themelimit të hoteleve; përhapjen e reklamave 

dhe cështjeve reklamuese; publikimin e teksteve reklamuese; dhënien me qira të hapsirave 

reklamuese; hulumtim tregu; promovimin e shitjeve për të tjerët; këshilldhënje në lëminë e 

marketingut, reklamimit dhe komunikimeve të korporatve; agjencione komunikimi 

(marrëdhënje me publik), agjencioni I informatave komerciale; dhënien me qira të 

makinave dhe pajisjeve; organizimin e panaireve për qëllime komerciale apo reklamuese; 

organizimin e ekspozitave per qëllime komerciale; dhënien me qira të materialeve 

reklamuese; shërbimet me pakicë të veshjeve, dritave, çantave të udhëtimit nga lëkura, 

kuletave të xhepit nga lëkura, çantave nga lëkura, mbajtëseve të çelsave nga lëkura, 

ombrellave, xhamave, peshqirave të banjos, robdëshambërve, topave të gollfit, pjesëve të 

kompjuterëve, artikuj sendesh, dyshekave, krevateve, çarçafëve dhe këllëfeve; menaxhimin 

e biznesit të hoteleve; ndihmë dhe këshillim për menaxhimine biznesit në biznesin e 

menaxhmentit dhe organizimit, në lëminë e mbrojtjes së ambientit dhe zhvillimeve të 

qëndrueshme; studime, informacione dhe këshilla në lëminë e përmirësimit dhe përpilimit 

të kushteve të punës, kryesisht këshilldhënien në lidhje me menaxhimin e personelit dhe 

menaxhimin e burimeve njerëzore;  funksionimin e zyrës për themelimin, promovimin, 

avancimin, mko-ordinimin dhe mbikqyrjen e shërbimeve komunitare dhe për promovimin 

dhe lehtësimin kulturor, integrimin në punë dhe ndihmën e përbashkët humanitare; 

menaxhimin e punëve të patundshmërive  dhe bizneseve të patundshmërive, përfshirë 

menaxhimin e hoteleve, moteleve, komplekseve të hoteleve, apartamenteve dhe hotelev të 

banueshme; këshilldhënien biznesore dhe ofrimin e informatave të biznesit, promovimin e 

biznesit në të gjitha format dhe në të gjitha llojet e mediave, përfshirë përmes një rrjeti 

tkompjuterik të komunikimit (internet apo në intranet), dhe në veçanti duke ofruar kartela të 

përdoruesve të privilegjuar; organizimin dhe menaxhimin e operimit të konsumatorëve 

besnikë të bizneseve në veçanti duke ofruar karta për përdoruesit e privilegjuar; 

organizimin dhe menaxhimin e operimit të konsumatorëve besnikë të bizneseve në veçanti 

me anë të kartave të besnikërisë; blerjet së bashku të shërbimeve të programeve të 

menaxhimit dhe programeve të tjera të zbritjes; udhëheqjen dhe administrimin e 

programeve të anëtarësimit që mundësojnë pjesëmarrësit të kenë qasje  në një varg 

mallërash, shërbimet dhe benefitet e ofruara nga furnizuesit e anëtarësuar; ofrimin, 

udhëheqjen dhe menaxhimin e programeve të anëtarësimit, programet e anëtarësimit në 

klube dhe udhëheqjen e programeve të besnikërisë së klientëve; shërbimet e besnikërisë së 

konsumatorëve për qëllime komerciale, promovuese dhe/apo reklamimi, kryesisht 

programet e rregullta të udhëtarëve; shërbimet e konsultave biznesore në lëminë e udhëtimit 

dhe planifikimit të udhëtimeve; ofrimin e informatave të krahasimit të ratave të fluturimeve 

dhe hotelve; menaxhim biznesi dhe këshilldhënie organizative në lidhje me franshizat; 

marketing dhe komunikim (marketing); këshilla dhe ndihmë në menaxhim dhe organizim të 

punëve biznesore për brenda rrjetev të franshizës; shërbimet e një franzhise, kryeishst 

operimet biznesore dhe industriale dhe ndihmë menaxhuese; operimet komerciale të 

hoteleve, komplekseve, moteleve, shtëpive të pushimeve, restauranteve, kafiterive, 
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dhomave te çajit, bareve (përpos klubeve); organizimin e garave për qëllime komerciale 

apo reklamuese dhe për motivimin e puntorëve; shërbimet e portierit për të plotësuar 

nevojat e njerëzve, kryesisht shërbimet e ndërmjetësimit  të klientëve me shërbimet e 

ofruara; implementimin në-vend të shërbimeve të portierit të kompanisë, përmes telefonit 

apo internetit, kryesisht shërbimet e ndërmjetësimit komercial, informatat administrative 

dhe asistimin në formalitetet administrative për të tjerët; asistimin në arritjen e realizimit të 

formaliteteve administrative për punën e instaluar dhe për nënshkrimin e kontratave të 

furnizimit, sidomos për gaz, ujë, elektricitet, sigurim telefonë dhe internet; menaxhim 

administrativ për zyret dhe për hapsirat e punës individuale apo kolektive; ofrimin kolektiv 

dhe të përbashkët të pajisjeve të hapsirave të punës (aparatura zyreje dhe pajisje); aparatura 

zyreje dhe pajisje që ipen me qira; shërbimet e ndërmjetësimit komercial; shërbimet e 

caktimit të takimeve [funsionim zyreje]’ shërbimet e ri-lokimit për biznese; ndihmën 

administrative të personelit; zgjedhjen e faqeve të internetit   

36   “Punët e patundshmërisë; menaxhimin e patundshmërisë; administrimin e 

patundshmërisë; menaxhimin e ndërtesave, apartamenteve dhe pronave të banimit; 

menaxhimin e apartamenteve shtëpi; menaxhimin e apartamenteve; menaxhimin financiar 

dhe të patundshmërive shtëpiak dhe akomodimit, si hotelet, motelet, komplekset e hoteleve, 

apartamentet, hotele banuese, shtëpitë turistike dhe vende të tjera për banim për pushim dhe 

relaksim; sherbiet e agjencionit te patundshmerive, kryesisht, shitjen dhe dhënien me qira të 

akomodimeve, apartamenteve, studiove, dhomave të hotelit, komplekseve hoteliere, 

hoteleve dhe vendeve të tjera të banimit për pushime dhe relaksim si akomodim I 

perhershem; dhënien me qira dhe menaxhimin e akomodimeve për të tjerët; dhënien me 

qira të pronave të patundshmërive me pronësi të përbashkët; organizimin dhe ndarjen e 

pronësisë të shkëmbimeve të pronave të patundshmërive, kryesisht menaxhimin e pronësive 

të përbashkëta të pronave të patundshmërive; shërbimet e pronave të patundshmërive të 

bazuara në pushimet me pronësitë e përbashkëta; menaxhimin dhe shërbimet e dhënie me 

qira të pronave të patundshmërive me kohë te ndarë; këshilldhënje dhe asistencë në lëminë 

e patundshmërive; dhënien me qira dhe përgaditjen e pronësive komerciale, zyreve, 

hapisrave për zyre dhe hapsirave të punës kolektive dhe individuale; dhënien me qira dhe 

përgaditjen e hapsirave të përbashkëta të punës apo të hapsirave të punës që do të ndahen; 

dhënien me qira të pasjijeve të zyrës; dhënien me qira të patundshmërive; menaxhimin e 

patundshmërive, pronave komerciale, zyreve dhe hapsirave të punës kolektive dhe 

individuale; shërbimet menaxhuese në lidhje me premisat e zyreve; dhënien me qira të 

hapsirave për zyre; dhënien me qira të zyreve dhe instalimeve të punës bashkëpunuese; 

ofrimin e bashkëpunimit të hapsirave të punës të pajisuar me zyre private, pajisje zyreje, 

shërbime poste, qendër printimi, zyre recepsioni, kuzhinë, dhmë takimesh, haduer 

telekomunikimi dhe infrastruktura të tjera zyreje   

39    “Aranzhimine udhëtimeve; udhërrëfyes dhe udhëzime për turista; shërbimet turistike 

dhe të agjensioneve të udhëtimeve, kryesisht rezervimin e qëndrimeve dhe tureve (përpos 

hoteleve dhe rezervimeve të shtëpive konvikt); rezervimin e ulëseve për turizëm (kryesisht 

për eskurzione, gupeve me udhëzues, grupeve për vizitat e qyteteve, lundrimeve, grupeve të 

udhëtimeve vizitë, qëndrimeve të turistëve përpos banimit), transport dhe udhëtim; 

aranzhimin e shitjeve të biletave për turizëm (kryesisht në lidhje me eskurzionet, gupeve 

me udhëzues, grupeve për vizitat e qyteteve, lundrimeve, grupeve të udhëtimeve vizitë, 

qëndrimeve të turistëve përpos banimit), transport dhe udhëtim; transportin e udhëtarëve; 

transportin me veturë; transportin ajror; transportin hekurudhor; transportin me anije; 
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shëbrimet me shoferë; shërbimet taxi; shërbimet e lëvizjes me vetura; aranzhimin e 

lundrimeve; transportin me anije kënaqësie; aranzhimin e vizitave dhe eskurzioneve; 

dhënien me qira të automjeteve dhe veturave, aeroplaneve dhe anijeve; rezervimin e 

ulëseve për udhëtime; infromimin rreth qendrimit, udhetimit, turizmit dhe informatave 

gjeografike, përfshirë hartat dhe oraret e udhëtimeve; aranzhimin e qëndrimeve; sherbimet 

e dergesave ne shtepi apo zyre; aktivitete logjistike per te tjeret, kryesisht, paketimin, 

transportin, tranzitin dhe magazinimin e mallerave; sherbimet e kurierit [mesazhe apo 

mallera];  ndihmën në rast të prishjes së automjeteve (rimorkim); shërbimet riparuese 

(rimorkim)   

43   “Shërbime hoteliere, shërbimet e restoraneve (ofrimin e ushqimit dhe pijeve); 

akomodim të përkohshëm; Shërbime hoteli, kafiterie, dhomash çaji, bare (me përjashtim të 

klubeve); shërbimet e agjencioneve të udhëtimi, kryesisht rezervimin e dhomave të hotelit 

dhe akomodim të përkohshëm për udhëtarët; shërbimet e agjencioneve të udhëtimit, 

kryesisht rezervimin e restoraneve dhe ushqimeve; ofrimin e informatave në lidhje me 

hotelet, akomodimete përkohshme dhe restoranet; shërbimet e shërbëtorëve; rezervimet, 

huazimin dhe dhënien me qira të dhomave, sallave dhe hapsirave për konferenca dhe 

takime; rezervimin, huazimin dhe dhënien me qira të dhomave, sallave dhe hapsirave për 

seminare, bankete, kokteje dhe gostive; konsutlimin dhe këshillimin (jo-biznesor) në lëminë 

e hoteleve dhe restoraneve; ofrimin e zyreve të përkoshme profesionale; dhënien me qira të 

dhomave të takimeve apo konferencave dhe hapsirave të tjera të përbashkëta; dhënien me 

qira të karrigeve, tavolinave, mobiljeve të brendshme, fontanave të pijeve, aparateve të 

ndriçimit, takëmeve dhe mobiljeve për konferenca; ofrimin e qendrave të komuniteteve për 

mbledhjen shoqërore dhe takimet; ofrimin e hapsirave për konferenca, ekspozita dhe 

takime; dhënien me qira të hapsirave dhe dhomave për evente profesionale dhe shoqërore; 

shërbimet e përkujdesit ndaj fëmijëve [çerdhe]; përgaditjen e ushqimeve për të u dërguar në 

shtëpi; shërbimet e akomodimit të përkoshëm apo të përheshëm për të moshuarit dhe 

njerëzit në nevojë, kryesisht shërbimet e shtëpive të pleqve; përkujdes i fëmijë; përkujdesin 

ditor të fëmijëve [çerdhe]; shërbimet e përkujdesit ndaj fëmijëve në mënyrë individuale apo 

kolektive [çerdhe]”   

 

 

 

(111)  27193 

(151)  03/03/2021 

(181)  24/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/327 

(591)  E kuqe Pantone 485, e kalter Pantone 

293                     

(732)  Exxon Mobil Corporation, a 

corporation organized  existing under the 

laws of the State of New Jersey, U.S.A., with 

offices at 5959 Las Colinas Boulevard, 

Irving, Texas 75039-2298, US 

(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   “Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, 

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

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

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

ose reprodukcionin e zërit ose imazheve; mbajtës I të dhënave magnetike, disqe inqizuese; 

kompakt disqe; DVD dhe media tjera inqizuese; mekanizma që funksionojnë me monedha; 

regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për procesimin e të 

dhënave; kompjuter; softuer kompjuterik; aparate për shuarjen e zjarrit; programe 

kompjuterike (softuerë që mund të shkarkohen); softuerë që mund të shkarkohen të natyrës 

se aplikacioneve mobil”   

 

 

 

(111)  27544 

(151)  20/04/2021 

(181)  25/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/328 

(732)  Vans, Inc. 1588 South Coast Drive 

Costa Mesa, California 92626, US 

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

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Të mbathura, të mbathur sportive, patika (atlete), çizme, sandale, çizme për 

rrëshqitje në drrasë, fanella (maica), këmisha, fanella pa mëngë, puloverë, duksa, gjempera, 

pantallona, xhinsa, dollakë, pjesët e poshtëme të trenerkave, pantallona të shkurta, 

pantallona të zgjatura për larje, fustana, funda, xhaketa, jelek, veshje për skijim, veshje për 

skijim në drrasë, rroba për not, xhaketa për shi, pantallona për shi, çarape, rroba të 

brendshme, rripa, dorëza, dorëza me një gisht, shallë, geta (qafa këpucësht pa lidhëse), 

mbrojtësa për veshë, mbulesa koke, sheshira, kapela, qeleshe (kapela leshi), bandane (breza 

apo shamija qe lidhen rreth koke apo qafe).   

 

 

 

(111)  27161 

(151)  02/03/2021 

(181)  25/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/329 

(732)  VERSALIS S.P.A. PIAZZA 

(540)  HOOP 
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BOLDRINI 1 20097 SAN DONATO 

MILANESE, MILANO, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

(511) 1   Alkene; acetate; alkohol; amide; bashkdyzime aromatike; naften; frakcione; 

vajëra; vajëra të përziera; niseshte; karbonate; keton; bashkdyzime klorinizimi; eter; glikoli; 

poliol; plastifikatorë; rrëshira; hollues që përdoren në sektorët e industrisë për naftë, 

miniera, leter, tekstil, përpunim metali, hekuri dhe çeliku, në sektorin e energjisë elektrike, 

elektronike, farmacisë, industrisë ushqimore, dhe artit të fotografisë dhe grafikes, industrisë 

së plastikës, goma, bitumen dhe asfalt, për ngjyra, bojëra dhe llaqe, detergjent, sapuna, 

kozmetikë, lëkure, produkte qelqi dhe për industri tjera; plehëra për tokë (natyrale dhe 

artificiale);  preparate për shuarjen e zjarrit; antifriz; shtrenguese; mjete për errësim; 

preparate për kalitje dhe saldim; kemikalie për ruajtje-konservim të zarzavateve; materijale 

për errësim; material plastike dhe rrëshira artificiale për formartizim në formë pluhuri, 

paste dhe  granulave-kokrrave; supstanca ngjitese për përdorim në industri;  poliester i 

zgjanuar (për formatizim); rrëshira polietileni të pa përpunuara; lyerese nga rreshira e akrilit 

të cilat përdoren në prodhimin e laminatit, lëndëve nga qelqi dhe plastika e hedhur; termo 

izolues për fluturake; folje plastike për përdorim të përgjithëshem industrial në prodhimin e 

produkteve të thara (terura); plastika në formë blloku, pllake ose  dhe / shkopi për 

përpunimin e formave gjysëm të gatëshme (formeve) për përdorim në prodhimtari   

17   Plastika  në formen e ekstruduar për përdorim në prodhimtari; materijale për paketim; 

materijale për mbyllje; material izoluese; gypa elastike, jo metalike; gypa elestke, gypa dhe 

pjesë të tyre, duke përfshirë pistona, të cilët nuk janë nga metali; mbyllese, lekoplaste dhe 

kit; materijale dhe produkte për hidroizolim  nga uji dhe lagështira; produkte dhe materiale 

për izolim dhe pengim (akustike); produkte dhe material për termo izolim (akustik); 

produkte dhe material për izolim elektrik; produkte dhe material për izolim zëri; produkte 

dhe material për mbrojtje nga zjarri dhe pengim zjarri; poliestere; material plastike, gjysëm 

të përpunuara; elastomer, rreshirë sintetike, gjysëm e përpunuar; material e për riparimon 

dhe ripërtrirjen e gomave; kallëpe nga eboniti; material për mbushje dhe paketim, 

shurdhues të vibracioneve; membranë  gjysëm të përpunuara  dhe material sintetike për 

filtrim; shirita ngjitës, lidhëse, shirita dhe folie; polimere, elastomer në formë blloku për 

përdorim në prodhimtari; polimere elastomeri në formë pllake për përdorim në prodhimtari; 

material izolues i punuar nga  shkuma e polietilenit; gutaperka, goma elastike, balata dhe 

zavendësuesit e tyre  të fituar nga plastika  dhe rrëshira sintetike, në formë teli, blloku, 

pllake, folie, paneli, blloku, gypi, shufre, shiriti, pjesëve të thara; produkte të punuara nga 

këto materiale, siç janë: gypa fleksibil me ose pa lyerje; folie të shtypura,  ngjyrosura, të 

lyera me llak, bojëra, të mveshura  me lyerje metalike; llaminate plastike për saldime 

termike; shtëpiza të formuara nën vakum; folje për formatizim (dhenje forme) të baterive 

(tupana) dhe  çepave për shishe; shirita metalik dhe  shirita jo metalik, rrezistuese uji dhe të 

shtypura, të cilat përdoren për  mbështjellje, njohje, shtrënguese termike dhe kabllo 

izoluese; mbyllëse për gypa; tuba nga pëlhura e thurur  dhe konopi, kapak, shtresa, unaza 

mbyllëse për kuti dhe të ngjashme; pjesë të vogla plastike, siç janë: mbyllëse dhe  lidhëse, 

paketime, kanale për kabllo; materijale për mbyllje, ndërprerje dhe  izolim   

40   përpunimi i materialeve të ricikluara plastike   
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(111)  27160 

(151)  02/03/2021 

(181)  25/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/330 

(732)  VERSALIS S.P.A. PIAZZA 

BOLDRINI 1 20097 SAN DONATO 

MILANESE, MILANO, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Alkene; acetate; alkohol; amide; bashkdyzime aromatike; naften; frakcione; 

vajëra; vajëra të përziera; niseshte; karbonate; keton; bashkdyzime klorinizimi; eter; glikoli; 

poliol; plastifikatorë; rrëshira; hollues që përdoren në sektorët e industrisë për naftë, 

miniera, leter, tekstil, përpunim metali, hekuri dhe çeliku, në sektorin e energjisë elektrike, 

elektronike, farmacisë, industrisë ushqimore, dhe artit të fotografisë dhe grafikes, industrisë 

së plastikës, goma, bitumen dhe asfalt, për ngjyra, bojëra dhe llaqe, detergjent, sapuna, 

kozmetikë, lëkure, produkte qelqi dhe për industri tjera; plehëra për tokë (natyrale dhe 

artificiale);  preparate për shuarjen e zjarrit; antifriz; shtrenguese; mjete për errësim; 

preparate për kalitje dhe saldim; kemikalie për ruajtje-konservim të zarzavateve; materijale 

për errësim; material plastike dhe rrëshira artificiale për formartizim në formë pluhuri, 

paste dhe  granulave-kokrrave; supstanca ngjitese për përdorim në industri;  poliester i 

zgjanuar (për formatizim); rrëshira polietileni të pa përpunuara; lyerese nga rreshira e akrilit 

të cilat përdoren në prodhimin e laminatit, lëndëve nga qelqi dhe plastika e hedhur; termo 

izolues për fluturake; folje plastike për përdorim të përgjithëshem industrial në prodhimin e 

produkteve të thara (terura); plastika në formë blloku, pllake ose  dhe / shkopi për 

përpunimin e formave gjysëm të gatëshme (formeve) për përdorim në prodhimtari   

17   Plastika  në formen e ekstruduar për përdorim në prodhimtari; materijale për paketim; 

materijale për mbyllje; material izoluese; gypa elastike, jo metalike; gypa elestke, gypa dhe 

pjesë të tyre, duke përfshirë pistona, të cilët nuk janë nga metali; mbyllese, lekoplaste dhe 

kit; materijale dhe produkte për hidroizolim  nga uji dhe lagështira; produkte dhe materiale 

për izolim dhe pengim (akustike); produkte dhe material për termo izolim (akustik); 

produkte dhe material për izolim elektrik; produkte dhe material për izolim zëri; produkte 

dhe material për mbrojtje nga zjarri dhe pengim zjarri; poliestere; material plastike, gjysëm 

të përpunuara; elastomer, rreshirë sintetike, gjysëm e përpunuar; material e për riparimon 

dhe ripërtrirjen e gomave; kallëpe nga eboniti; material për mbushje dhe paketim, 

shurdhues të vibracioneve; membranë  gjysëm të përpunuara  dhe material sintetike për 

filtrim; shirita ngjitës, lidhëse, shirita dhe folie; polimere, elastomer në formë blloku për 
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përdorim në prodhimtari; polimere elastomeri në formë pllake për përdorim në prodhimtari; 

material izolues i punuar nga  shkuma e polietilenit; gutaperka, goma elastike, balata dhe 

zavendësuesit e tyre  të fituar nga plastika  dhe rrëshira sintetike, në formë teli, blloku, 

pllake, folie, paneli, blloku, gypi, shufre, shiriti, pjesëve të thara; produkte të punuara nga 

këto materiale, siç janë: gypa fleksibil me ose pa lyerje; folie të shtypura,  ngjyrosura, të 

lyera me llak, bojëra, të mveshura  me lyerje metalike; llaminate plastike për saldime 

termike; shtëpiza të formuara nën vakum; folje për formatizim (dhenje forme) të baterive 

(tupana) dhe  çepave për shishe; shirita metalik dhe  shirita jo metalik, rrezistuese uji dhe të 

shtypura, të cilat përdoren për  mbështjellje, njohje, shtrënguese termike dhe kabllo 

izoluese; mbyllëse për gypa; tuba nga pëlhura e thurur  dhe konopi, kapak, shtresa, unaza 

mbyllëse për kuti dhe të ngjashme; pjesë të vogla plastike, siç janë: mbyllëse dhe  lidhëse, 

paketime, kanale për kabllo; materijale për mbyllje, ndërprerje dhe  izolim   

40   përpunimi i materialeve të ricikluara plastike  

 

 

 

(111)  27646 

(151)  12/05/2021 

(181)  25/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/331 

(300)  UK00003429583  18/07/2020  UK 

(732)  SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-

GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KR 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)  POWERPHONE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Telefonat e mençur   

 

 

 

(111)  27517 

(151)  13/04/2021 

(181)  25/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/332 

(732)  ANONYMI TOYRISTIKI KAI 

EMPORIKI ETAIREIA AKTIB  

KARS (ACTIVE CARS) A.E. 7 km Peanias 

Markopoulou Av. GR-194 00 GR-P.O box 

450 Koropi, Attica, GR 

(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) 39   Transporti, rregullimi i udhëtimit, qiradhënja e makinave dhe automjeteve   

 

 

 

(111)  27163 

(151)  02/03/2021 

(181)  25/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/333 

(591)  E kuqe, e zezë 

(732)  VITRINOR VITRIFICADOS DEL 

NORTE, S.A.L. Barrio de Rioseco, S/N 

39788 Guriezo (CANTABRIA), ES 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Enë Kuzhine ose shtepiake dhe pjata; Enë  e gatimi dhe takëm enësh, përveç 

pirunëve, thikave dhe lugëve; Krehër dhe sfungjerë; Furça; Material për prodhimin e 

furçave; Artikuj pastrami; Xham i pa punuar ose gjysëm - i punuar (përveç xhamave për 

përdorim në ndërtesa); Artikuj prej qelqi, porcelani dhe prej dheu; Enë gatimi prej alumini; 

Komplete I tenxhereve për gatim; Tigan- i thellë; Autoklava, jo-elektrike, për gatim; Ibrik 

kafeje, jo-elektrik; Tigan salcash  prej dheu; Tenxhere gatimi; Tigan fergimi; Woks(tigan i 

thellë)   

 

 

 

(111)  27162 

(151)  02/03/2021 

(181)  25/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/334 

(591)   E zezë,  e kuqe dhe e bardhë 

(732)  VITRINOR VITRIFICADOS DEL 

NORTE, S.A.L. Barrio de Rioseco, S/N 

39788 Guriezo (CANTABRIA), ES 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Produkte kuzhine shtëpiake për përdorim shtëpiak të prodhuar me smalt çeliku 

dhe alumini, të tilla si tigan fergimi, tenxhere, enë tave, ibrik çaji,  Woks(tigan i thellë)   
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(111)  27740 

(151)  21/05/2021 

(181)  25/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/335 

(300)  1402859  26/09/2019  BX 

(732)  SOREMARTEC S.A. 16 Route de 

Trèves, L - 2633, Senningerberg, LU 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CRISPETY, CRUNCHETY, 

PEANUT BUTTERY 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pasta dhe ëmbëlsira;Çokollatë;Akullore, Sorbets (akullore me lëng    frutash) 

 dhe Akuj të tjerë ushqimor;Ëmbëlsira çokollate;Pije me bazë kakao;të gjitha mallrat e 

lartpërmendura me përmbajtje nga gjalpi prej kikiriku.   

 

 

 

(111)  28330 

(151)  12/07/2021 

(181)  26/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/336 

(591)  E zezë, e bardhë, e gjelbërt 

(732)  Besnik Vishi Adresa; Rruga Gursel 

Bajram Sylejmani, Ferizaj, KS 

 
 

(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 

   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   
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(111)  27518 

(151)  13/04/2021 

(181)  26/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/337 

(591)  Ari, bardh 

(732)  Mehmet Eyyüp AMAN Mahmutbey 

Mah. Taşocağı Yolu Cad. Ağaoğlu 212 My 

Office Kat:23/387, Bağcılar-İstanbul 

TURKEY 34218, TR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, pasta dhe makarona; tapioka dhe sago; 

miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; buka, brumërat dhe ëmbëlsira; çokollata; akullore, 

sherbet dhe akuj të tjerë ushqimor; sheqer, mjaltë, shurupi nga melasa; maja, pluhur pjekje; 

kripa, salca, erëza, barishte të konservuara; uthull, salca dhe mëlmesa të tjera; akull (ujë i 

ngrirë); krep, wafel, petulla   

35   Reklamim; menaxhimin  biznesi; administrimin biznesi; funksione zyre,  shërbimet e 

importit eksportit dhe shërbimet me shumicë dhe pakicë me: kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale; oriz, pasta dhe makarona; tapioka dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra nga 

drithërat; buka, brumërat dhe ëmbëlsira; çokollata; akullore, sherbet dhe akuj të tjerë 

ushqimor; sheqer, mjaltë, shurupi nga melasa; maja, pluhur pjekje; kripa, salca, erëza, 

barishte të konservuara; uthull, salca dhe mëlmesa të tjera; akull (ujë i ngrirë); krep, wafel, 

petulla.   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.    

 

 

 

(111)  27319 

(151)  15/03/2021 

(181)  27/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/338 

(591)  E kuqe, e bardhë 

(732)  SUN IMPEX Rruga e Kavajes, Pallati 

Nr.3, Hyrja nr.1, Tirane, AL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; Shërbime restoranti; Kafene; 

Ushqime dhe pije për katering; Shërbime restoranti me vete-shërbim; Shërbime të 

kafeterisë; Shërbime të ushqimeve të lehta dhe të shpejta (Snack-bar); Sherbime hotelerie; 

Strehim i përkohshëm   

 

 

 

(111)  27165 

(151)  02/03/2021 

(181)  27/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/339 

(732)  AFT Pharmaceuticals Limited Level 

1, 129 Hurstmere Road Takapuna Auckland 

0622, NZ 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  Maxigesic 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike; medikamente anlgjezike 

  

 

 

 

(111)  27164 

(151)  02/03/2021 

(181)  27/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/340 

(732)  AFT Pharmaceuticals Limited Level 

1, 129 Hurstmere Road Takapuna Auckland 

0622, NZ 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  AFT Pharmaceuticals 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Farmaceutik; medikamente   

 

 

 

(111)  27172 

(151)  02/03/2021 

(181)  27/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/345 

(732)  JEANNE LANVIN 15, rue du 

Faubourg Saint Honoré 75008 Paris, FR 

(540)  LANVIN 
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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   Produkte nga qelqi, syze [optikë], xham për syze, korniza për syze, fotrolla për 

syze, syze të diellit, syze sportive, lente kontakti   

 

 

 

(111)  27255 

(151)  08/03/2021 

(181)  27/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/346 

(591)  Bardh, zi 

(732)  N.V. Organon naamloze vennootschap 

(nv)  Kloosterstraat 6 Oss Netherlands 5349, 

NL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike qe blihen pa 

recetë te mjekut (parafarmaci)   

9   Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit 

mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën   

10   Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente   

42   Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e 

informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime 

mjekësore   

44   Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, 

shëndetit dhe mirëqenies   

 

 

 

(111)  27158 

(151)  02/03/2021 

(181)  27/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/347 

(591)  Bardhë dhe zi 

(732)  N.V. Organon naamloze vennootschap 

(nv) Kloosterstraat 6 Oss Netherlands 

(540)   
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5349AB, NL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike qe blihen pa 

recetë te mjekut (parafarmaci)   

9   Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit 

mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën   

10   Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente   

42   Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e 

informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime 

mjekësore   

44   Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, 

shëndetit dhe mirëqenies   

 

 

 

(111)  27157 

(151)  02/03/2021 

(181)  27/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/348 

(591)  Bardhë, zi 

(732)  N.V. Organon naamloze vennootschap 

(nv)  Kloosterstraat 6 Oss Netherlands 

5349AB, NL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike qe blihen pa 

recetë te mjekut (parafarmaci)   

9   Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit 
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mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën   

10   Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente   

42   Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e 

informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime 

mjekësore   

44   Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, 

shëndetit dhe mirëqenies   

 

 

 

(111)  27256 

(151)  08/03/2021 

(181)  27/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/349 

(591)  Vjollce, e kaltër e lehtë, e kaltër e 

errët, e gjelbër, e bardh 

(732)  N.V. Organon naamloze vennootschap 

(nv) Kloosterstraat 6 Oss Netherlands 

5349AB, NL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike qe blihen pa 

recetë te mjekut (parafarmaci)   

9   Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit 

mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën   

10   Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente   

42   Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e 

informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime 

mjekësore   

44   Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, 

shëndetit dhe mirëqenies   

 

 

 

(111)  27257 

(151)  08/03/2021 

(181)  27/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/350 

(591)  Vjollce, zi, bardhë 

(732)  N.V. Organon naamloze vennootschap 

(nv) Kloosterstraat 6 Oss Netherlands 

(540)   
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5349AB, NL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike qe blihen pa 

recetë te mjekut (parafarmaci)   

9   Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit 

mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën   

10   Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente   

42   Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e 

informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime 

mjekësore   

44   Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, 

shëndetit dhe mirëqenies   

 

 

 

(111)  27258 

(151)  08/03/2021 

(181)  27/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/351 

(591)  Vjollce, bardhë 

(732)  N.V. Organon naamloze vennootschap 

(nv)  Kloosterstraat 6 Oss Netherlands 

5349AB, NL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe përgatitjet dhe produktet farmaceutike qe blihen pa 

recetë te mjekut (parafarmaci)   

9   Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për sigurimin e informacionit 
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mbi farmaceutikët, ilaçet, pajisjet mjekësore, shëndetin dhe mirëqeniën   

10   Aparatet kirurgjikale dhe mjekësore, pajisje dhe instrumente   

42   Sigurimi i programeve online, të pa shkarkueshme për sigurimin dhe menaxhimin e 

informacionit per shëndetin dhe kujdesin shëndetësor; hulumtime shkencore për qëllime 

mjekësore   

44   Sigurimi i informacionit në fushat e farmaceutikëve, ilaçeve, pajisjeve mjekësore, 

shëndetit dhe mirëqenies   

 

 

 

(111)  27531 

(151)  19/04/2021 

(181)  27/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/352 

(732)  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)  HERBAL SMOOTHIE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pasta dhëmbësh, larëse të gojës   

 

 

 

(111)  27525 

(151)  15/04/2021 

(181)  27/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/353 

(591)  E portokallt, e verdhë, e kuqe 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI                 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   “Preparate fertilizimi; Pleh organik; Tokë e lartë; Tokë për rritje; Ushqyes për 

bimë; Preparate për forcim të bimëve; Lëngje për rritjen e bimëve; Tokë e për rritjen-e 

bimëve në mënyrë artificiale; Kemikate për mbrojtjen e bimëve [të ndryshme nga 

fungicide, substancave për zhdukjen e barërave të këqinj, herbicide, insekticide, 

paraziticide), Alkohol, Bikarbonat natriumi”   

3   “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për dysheme; 
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Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru për 

fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e 

dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj 

nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate 

pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial; 

Kozmetikë; Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Aromatik (vajë esencial); 

Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për 

përdorim njerëzor; Preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim 

sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për përkujdesjen 

e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal; 

Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo pastrues; Letra 

të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal; Shami letre përthithëse (shami letre 

për fytyrë)”   

4   “Qirinjë; Qirinjë për absorbimin e tymit; Qirinjë të parfumosur; Qirinjë tavoline; Qirinjë 

dhe shkopinjë për ndricim; Vaj për lubrifikim; Vaj lubrifikimi në formë të vajit hidraulik; 

Vajë për marsh; Substanca kundër mbylljes (vajëra); Vajë yndyre lubrifikues; Vaj me 

përmbajtje të shtojcave që e pranadalojnë ndryshkun; Vajëra lubrifikues me përmbajtje të 

shtojcave të cilat e mbrojnë metalin nga gërryerja e fërkimit, dhe lëndëve djegëse; 

Karburante; Avullimin e përzierjeve të karburanteve; Biokarburante”   

5   “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim medicinal; 

Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; Aromatizues 

ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; 

Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura për qëllime 

medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit ; Letër (mbrojtës ng amolët); Qafore 

antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo kafshëve; 

Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; Dezinfektues për 

përdorim higjenik; Fibra (Dietale); Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; pastrues 

goje; Pantollona; absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena për beba; 

Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura antikbakteriale; 

Shtojca dietare nga peletet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insecticide]’ Solucion për 

lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; Kollare antiparazit për kafshë”   

6   “Letër alumini”   

8   “Mbulesë e flakshme tavioline (takëm) e bërë nga plastika; Takëm i biodegradueshëm; 

Lugë për çaj; Takëm; Garuzhdë (vegël dore); Gërshëra të shpendëve”   

9   “Qeliza elektrike, qeliza elektrike qe rimbushen; Bateri, elektrik, bateri elektrike që 

mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Mbushës për bateri; Furnizues rryme për 

bateri; Adapter elektrikë; Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; 

Kordon zgjatës për energji elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë; 

Syze, korniza për size, suze dielli, lense kontakti”   

10   “Doreza nga qimet e kalit për qëllime masazhi, prezervativë, aparate, pajisje dhe artikuj 

jo-medicinale për foshnja si biberonë, biberon [thithkë], unazë dhëmbi; shiringa jo-klinike, 

shtroja krevati jo-klinik për mospërmbajtje, termometër jo-medicinal për për përdorim 

medicinal”   

11   “Aparate ndriçimi; poç llambe”   

16    “Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos 
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aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente 

shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-

kimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim 

argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng 

aletra; Bileta; Kartolina që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; 

Bllok shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta 

gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; 

Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra 

për një përdorim; Facoleta absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë, 

Peshqirët e letrës, Peshqirët e fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse 

letrash; Libra për shkrim dhe vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; 

Materiale plastike për paketim; Çanta letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për 

paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese 

mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli (fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine 

për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për 

përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; Akuarel”   

20   “Jastakë; Dyshekë; Shtretër; Mbështetëse; Dyshek sfungjeri për kamping; Rrogoz që 

ndërrohet; Rrogoz për fjetje për kamping [dyshekë]; Dyshekë; Rrogoz për dremitje [jastak 

apo dyshek]”   

21   “Furca për larjen e enëve: Leckë për pastrimin e dyshemesë; Legen [vazo]; 

Mbështetëse për brushat e rrojes; Brusha për rruajtje; Pluhur komzetikë kompakt; Doreza 

për përdorim shtëpiak; Konteiner për përdorim shtëpiak apo kuzhinë; Doreza për polirim; 

Doreza për banjo (kryesisht për higjienë personale); Doreza për pastrimin e veturave; 

Pajisje dhe rroba për pastrimin e veturave; Lecka për pastrimin e veturës; Sfungjer; 

Sfungjerë të parfumosur; Sfungjerë toaleti; Sfungjerë fytyre për vënien e makiazhit; Lesh 

xhami për pastrim; Mbajtës për sfungjerë; Krehër; Leckë pastrimi; Vata gërryese për 

përdorim kuzhine; Luge ushqimi; Fshesë; Kovë; Furca; Varëse rrobash për tharje; Brusha 

dhëmbësh; Kunjë për varje të rrobave; Mbajtës sapuni; Bombolë me vrimë nxjerrëse për 

sapun; Pajisje toaleti; Pajisje shtëpiake; Avullues parfumesh; Lëkurë nga dhia e egër për 

pastrim (chamois); Kuti toaleti; Brusha për pastrimin e rezervareve dhe konteinerëve; 

Sfungjerë për përdorim shtëpiak; Brushë për flokë; Materiale [rroba] për lustrim; Rroba për 

lyerje; Enë për kozmetikë; Lëkurë për lustrim; Leckë për marrjen e pluhurit; Doreza për 

lustrim; Lecka për dysheme; Shandanë; Makine automatike nga e cila nxjirren pecetat; 

Rafte për peshiqrë; Mbajtës peshqiri; Veshje Shportë për pluhur; Leckë pastrimi; Sfungjer 

pastrimi; Pufkë pluhuri; Brusha për larjen e enëve; Thes-pluhur; Brusha për buzë; Kuti për 

brushat e dhëmbëve; Brusha për pastrim; Fshesë me pupla; Gërryes shpine; Shkopinjë për 

aplikimin e makiazhit; Brusha për rroba; Brusha kozmetike; Containers for pot pourri;  

Brushë për sy (maskarë); Materiale [pëlhurë] për lustrim; Leckë kove me anësore të 

përfshira; Pajisje spreji (nebulizer) për përdorim shtëpiak; Parfum dhome që shperndahet 

(kuti); Pëlhura për këpucë; Burshë për thonjë; pllaka tavoline për një përdori; Gota të bëra 

nga plastika; Pjata tavoline për një përdorim; Kuti të vogla letre për një përdorim që 

përdoren gjatë pjekjes; Kapak për një përdorim për kutitë për përdoim shtëpiak; Takëm, 

vazo; Kapakë tenxhere; Tigan për zierje për përdorim në furrat me mikrovalë; Tenxhere për 

zierje dhe tigan [jo-elektrik]; Enë gatimi [jo lodra]; Kuti për ruajtjen e suhqimeve; Set i 

tiganeve të gatimit; Set i tenxhereve të gatimit; Lugë e madhe për kafe; Lugë për përzierje 

[pajisje kuzhine]”      



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

743 

 

24   “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled 

(skoceze) për krevat, Çarçafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira nga tekstili, Peshqira 

banjo (peshqira), Mbulesë për krevat, Batanije krevati, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që 

vishen; Peshqirë nga tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku; 

Mbështjellëse; Mbulesa dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e 

tavolinave; Perde nga tekstili apo plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë 

ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; Rogoz, jo nga letra; Faculeta nga tekstilu; Pëlhurë; 

Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga 

tekstili; Material pëlhure të endure”   

25   “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, pantollona, 

farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto deri te beli, 

xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, pantollona të 

shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të shkurtër, 

kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, pantollona 

sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper (pullover), 

xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të ngushta; kollare 

dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela grash, kapelë që 

vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; Shami koke, 

shami, shallë; Pixhama, veshje nate, këmishë nate, veshje e rehatshme për shtëpi, Të 

brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), brekë, Jelek i shkurtër (që vishet 

përfundi), Shtrëngues, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Korset, Veshje për 

ngushtim, Jelek grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme [rroba të brendshme]; 

Bikini; Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; këpuçë, Sandale, Çizme, 

Shapka, Papuqe grash dhe Mbathje sportive”   

28   “Lojëra dhe gjëra për të luajtur; mallëra dhe pajisje sportive; Zbukurimet për pemën e 

vitit të ri; Aparate të video lojërave; Velë e sipërme; Biçikleta, lodra që lëshojnë-balona; 

Letra loje; Shtëpi kukullash; Gjëra për të luajtur për fëmijë; tabela të lojërave; Lojëra 

unazë; Lojëra ndërtimi; Kontrollues [lojëra]; Domino; Lojëra shahu; Lojëra parolur; Lojëra 

portative me shfaqjen e kristalit të lëngshëm; pajisje skelesh model [lojëra]; Topa për lojë; 

Topa për lojëra; Puzzle; Pjesë që rrotullohen [lojëra]; Vetura lodër; Vetura lodra që 

kontrollohen-me telekomandë; Veshje për kukulla”   

29   “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish (në përgjithësi, pa 

ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga perimet e freskëta 

për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime të prera; Perime 

të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; Qumsht tërshëre; 

Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht bajamesh; 

Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, të thara 

apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; vajëra; vaj 

ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i 

konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem, 

produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të 

qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo 

djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; 

Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo 

gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra 

ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra 
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ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme  për konsumin me proteina të perimesh; 

Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve; 

Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve”   

30   “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota 

të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të 

mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus); 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të 

ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa, 

Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe 

mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada; 

Miell nga perimet; Miell, Ekstrakt çaj; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis 

për përdoim ushqimor; Zam blete”   

31   “Fruta dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë 

natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra 

ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë 

[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve”   

32   “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me 

aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; 

Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje 

(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë 

molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga 

perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-

orizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë 

e përgaditur (me bazë të pemëve apo perimeve)”   

33   “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë”   

35    “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda 

permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin 

dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe 

ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të 

akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e 

tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të ajrit dhe lavanderisë dhe 

produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me 

produktet e higjienës personale, kozmetikës, parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë, 

porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike 

nga distanca në lidhje me preparatet sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe të 

përkujdesjes personale; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe 

të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me cirinjë 

dhe karburantet, gjëra ushqimore, preparate dietale dhe produkte për beba; Shitje me pakicë 
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apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për 

ruajtjen e ushqimit, kryesisht letër alumini për ruajtjen e ushqimit, kuti për ruajtje për 

ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet 

e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me takëmin një përdorimsh 

apo jo-njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe materiale për telefoni; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me kompjuterë, llaptop dhe 

pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe 

të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet 

elektrike, llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), shami letre, pecetë 

tavoline ng aletra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me mushamat nga 

letra, letër toaleti, peceta letre, pergamenë letre; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me çantat e letrës, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat, 

artikuj të letrës absorbuese; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me letrat 

e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me krevata, jastëka, dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine 

dhe orendi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me furça, krehje, 

sfungjerë dhe pastrues për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme dhe jo një-

përdorimshme; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikuj tekstili, 

furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne, 

kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me gjërat ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra ushqimore 

të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit 

me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues 

natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me gjërat 

ushqimore organike, produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral (pije), pije; Shitje 

me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve 

përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me birra, pije alkoolike, verëra”   

39   “Transportimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e mallërave; Shpërndarjen e karburanteve; 

Dërgimin e karburanteve”   



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

746 

 

41    “Shërbimet e publikimit;; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e 

mësimdhënies; ofrimin e edukimin; ofrimin e mësimeve online; aranzhimin dhe mbajtjen e 

mësimeve; shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve për qëllime 

kulture dhe zbavitje; video dhe audio produkcione; intervistime për qëllime zbavitje; 

programe televizive dhe radio”   

42   “Shërbime kompjuterike, në veçanti zhvillimi i programeve, programimi dhe zbatimi i 

softverit, zhvillimi i harduerit, pritja dhe programe kompjuterike si shërbim dhe marrja me 

qira e programeve, marrja me qira e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve, konsulencë në 

fushën e kompjuterëve, konsulencës dhe shërbimeve të informacionit, sigurinë e 

kompjuterave, mbrojtjen dhe restaurimi, kopjimi i të dhënave dhe shërbimet e konvertimit, 

shërbimet e kodimit të të dhënave, analiza dhe diagnostifikimi i kompjuterit, kërkimi, 

zhvillimi dhe zbatimi i kompjuterit; zhvillimi dhe implementimi i sistemeve kompjuterike; 

shërbime për menaxhimin e projektit kompjuterik; minierat e të dhënave; ujëra dixhitale; 

shërbime të programimit kompjuterik, shërbime të sigurisë së rrjetit kompjuterik, hyrje në 

kompjuter dhe transaksione të kompjuterizuara, shërbime këshilluese teknologjike në lidhje 

me programet kompjuterike; shërbime teknologjike në lidhje me kompjuterët; shërbime të 

rrjetit kompjuterik; azhurnimi i bankave të të dhënave të sistemeve kompjuterike; shërbime 

të migrimit të të dhënave; azhurnimi i faqeve të internetit për të tjerët; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë; shërbime shkencore dhe teknologjike; 

duke testuar; kontrollin dhe çertifikimin e cilësisë; shërbimet e projektimit, marrja me qira, 

marrja me qira dhe marrja me qira e aparateve për shërbimet e lartpërmendura të përfshira 

në këtë klasë, konsulencë dhe informacione në lidhje me të, të përfshira në këtë klasë   

43   “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane, 

picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve”   

44   “Shërbimet medicinale; shërbimet veterinarike; përkujdesje higjenike dhe bukurie për 

njerëz apo kafshë; Shërbimet bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie; aranzhimin e luleve”   

 

 

 

(111)  27520 

(151)  13/04/2021 

(181)  27/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/354 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI                 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  CONAD SPAZIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   “Preparate fertilizimi; Pleh organik; Tokë e lartë; Tokë për rritje; Ushqyes për 

bimë; Preparate për forcim të bimëve; Lëngje për rritjen e bimëve; Tokë e për rritjen-e 

bimëve në mënyrë artificiale; Kemikate për mbrojtjen e bimëve [të ndryshme nga 

fungicide, substancave për zhdukjen e barërave të këqinj, herbicide, insekticide, 
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paraziticide), Alkohol, Bikarbonat natriumi”   

3   “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për dysheme; 

Dyll për lustrim; Preparate për bluarje; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru për 

fërkim; Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e 

dyshemesë; Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj 

nga terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate 

pastrami, përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial; 

Kozmetikë; Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Aromatik (vajë esencial); 

Shkopinj bambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për 

përdorim njerëzor; Preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim 

sanitarie personale apo deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për përkujdesjen 

e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim medicinal; 

Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo pastrues; Letra 

të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal; Shami letre përthithëse (shami letre 

për fytyrë)”   

4   “Qirinjë; Qirinjë për absorbimin e tymit; Qirinjë të parfumosur; Qirinjë tavoline; Qirinjë 

dhe shkopinjë për ndricim; Vaj për lubrifikim; Vaj lubrifikimi në formë të vajit hidraulik; 

Vajë për marsh; Substanca kundër mbylljes (vajëra); Vajë yndyre lubrifikues; Vaj me 

përmbajtje të shtojcave që e pranadalojnë ndryshkun; Vajëra lubrifikues me përmbajtje të 

shtojcave të cilat e mbrojnë metalin nga gërryerja e fërkimit, dhe lëndëve djegëse; 

Karburante; Avullimin e përzierjeve të karburanteve; Biokarburante”   

5   “Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim medicinal; 

Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; Aromatizues 

ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; 

Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura për qëllime 

medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit ; Letër (mbrojtës ng amolët); Qafore 

antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo kafshëve; 

Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; Dezinfektues për 

përdorim higjenik; Fibra (Dietale); Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; pastrues 

goje; Pantollona; absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena për beba; 

Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura antikbakteriale; 

Shtojca dietare nga peletet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insecticide]’ Solucion për 

lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore; Kollare antiparazit për kafshë”   

6   “Letër alumini”   

8   “Mbulesë e flakshme tavioline (takëm) e bërë nga plastika; Takëm i biodegradueshëm; 

Lugë për çaj; Takëm; Garuzhdë (vegël dore); Gërshëra të shpendëve”   

9   “Qeliza elektrike, qeliza elektrike qe rimbushen; Bateri, elektrik, bateri elektrike që 

mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Mbushës për bateri; Furnizues rryme për 

bateri; Adapter elektrikë; Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; 

Kordon zgjatës për energji elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë; 

Syze, korniza për size, suze dielli, lense kontakti”   

10   “Doreza nga qimet e kalit për qëllime masazhi, prezervativë, aparate, pajisje dhe artikuj 

jo-medicinale për foshnja si biberonë, biberon [thithkë], unazë dhëmbi; shiringa jo-klinike, 

shtroja krevati jo-klinik për mospërmbajtje, termometër jo-medicinal për për përdorim 

medicinal”   

11   “Aparate ndriçimi; poç llambe” 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

748 

 

 

   

16   “Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos 

aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente 

shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-

kimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim 

argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng 

aletra; Bileta; Kartolina që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; 

Bllok shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta 

gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; 

Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra 

për një përdorim; Facoleta absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë, 

Peshqirët e letrës, Peshqirët e fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse 

letrash; Libra për shkrim dhe vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; 

Materiale plastike për paketim; Çanta letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për 

paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese 

mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli (fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine 

për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për 

përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; Akuarel”   

20   “Jastakë; Dyshekë; Shtretër; Mbështetëse; Dyshek sfungjeri për kamping; Rrogoz që 

ndërrohet; Rrogoz për fjetje për kamping [dyshekë]; Dyshekë; Rrogoz për dremitje [jastak 

apo dyshek]”   

21    “Furca për larjen e enëve: Leckë për pastrimin e dyshemesë; Legen [vazo]; 

Mbështetëse për brushat e rrojes; Brusha për rruajtje; Pluhur komzetikë kompakt; Doreza 

për përdorim shtëpiak; Konteiner për përdorim shtëpiak apo kuzhinë; Doreza për polirim; 

Doreza për banjo (kryesisht për higjienë personale); Doreza për pastrimin e veturave; 

Pajisje dhe rroba për pastrimin e veturave; Lecka për pastrimin e veturës; Sfungjer; 

Sfungjerë të parfumosur; Sfungjerë toaleti; Sfungjerë fytyre për vënien e makiazhit; Lesh 

xhami për pastrim; Mbajtës për sfungjerë; Krehër; Leckë pastrimi; Vata gërryese për 

përdorim kuzhine; Luge ushqimi; Fshesë; Kovë; Furca; Varëse rrobash për tharje; Brusha 

dhëmbësh; Kunjë për varje të rrobave; Mbajtës sapuni; Bombolë me vrimë nxjerrëse për 

sapun; Pajisje toaleti; Pajisje shtëpiake; Avullues parfumesh; Lëkurë nga dhia e egër për 

pastrim (chamois); Kuti toaleti; Brusha për pastrimin e rezervareve dhe konteinerëve; 

Sfungjerë për përdorim shtëpiak; Brushë për flokë; Materiale [rroba] për lustrim; Rroba për 

lyerje; Enë për kozmetikë; Lëkurë për lustrim; Leckë për marrjen e pluhurit; Doreza për 

lustrim; Lecka për dysheme; Shandanë; Makine automatike nga e cila nxjirren pecetat; 

Rafte për peshiqrë; Mbajtës peshqiri; Veshje Shportë për pluhur; Leckë pastrimi; Sfungjer 

pastrimi; Pufkë pluhuri; Brusha për larjen e enëve; Thes-pluhur; Brusha për buzë; Kuti për 

brushat e dhëmbëve; Brusha për pastrim; Fshesë me pupla; Gërryes shpine; Shkopinjë për 

aplikimin e makiazhit; Brusha për rroba; Brusha kozmetike; Containers for pot pourri;  

Brushë për sy (maskarë); Materiale [pëlhurë] për lustrim; Leckë kove me anësore të 

përfshira; Pajisje spreji (nebulizer) për përdorim shtëpiak; Parfum dhome që shperndahet 

(kuti); Pëlhura për këpucë; Burshë për thonjë; pllaka tavoline për një përdori; Gota të bëra 

nga plastika; Pjata tavoline për një përdorim; Kuti të vogla letre për një përdorim që 

përdoren gjatë pjekjes; Kapak për një përdorim për kutitë për përdoim shtëpiak; Takëm, 
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vazo; Kapakë tenxhere; Tigan për zierje për përdorim në furrat me mikrovalë; Tenxhere për 

zierje dhe tigan [jo-elektrik]; Enë gatimi [jo lodra]; Kuti për ruajtjen e suhqimeve; Set i 

tiganeve të gatimit; Set i tenxhereve të gatimit; Lugë e madhe për kafe; Lugë për përzierje 

[pajisje kuzhine]”      

24   “Tekstil, pëlhurë për mobilim; Mbulesa për krevat, mbulesa tavoline; Pëlhurë pled 

(skoceze) për krevat, Çarçafë krevati, Mbështjellës jastaku, Peshqira nga tekstili, Peshqira 

banjo (peshqira), Mbulesë për krevat, Batanije krevati, Jorgana të poshtëm, Peshqirë që 

vishen; Peshqirë nga tekstili; Pëlhurë tavoline, jo nga letra; Mbështjellëse jastaku; 

Mbështjellëse; Mbulesa dysheku; lecka vaji; Lecka vaji për përdorim si mburojë e 

tavolinave; Perde nga tekstili apo plastika; Perde dushi nga tekstili apo plastika; Pëlhurë 

ngjitës për tu përdorur nga nxehtësia; Rogoz, jo nga letra; Faculeta nga tekstilu; Pëlhurë; 

Peshirq për tharjen e enëve; Peceta nga tekstili; Çarçafë kreveti; Mbulesa për mobilje nga 

tekstili; Material pëlhure të endure”   

25   “Rroba për meshkuj, femra dhe fëmijë, kryesisht xhaketa (veshje), jelek, pantollona, 

farmerka, pallto, pallto të shkurtëra, mantel, veshje me rezistim ndaj ujit, pallto deri te beli, 

xhaketa të rënda, mbrojtëse nga era, këmisha, bluza, fustana të shkurtër, pantollona të 

shkurtër, pantollona Bermuda, fustana solemn, fustana, Fanella me krahë të shkurtër, 

kostume, këmisha xhakete, pjesë të larta, këmisha pollo, këmisha sportive, pantollona 

sportivë, pantollona të shkurtër sportiv, pantollona sportivë, triko, xhamper (pullover), 

xhamper i gjatë (kardigans); Çorape, Çorape sportive, Çorape, Çorape të ngushta; kollare 

dhe fjongo; Rryp beli, Brez; Kapela, kaçketa, Xhamper me kapelë, kapela grash, kapelë që 

vihet anash kokës (beretë), material për lidhje në kokë; Dorëza [veshje]; Shami koke, 

shami, shallë; Pixhama, veshje nate, këmishë nate, veshje e rehatshme për shtëpi, Të 

brendshme, Brekë të shkurtëra, Brekë të gjata (boxers), brekë, Jelek i shkurtër (që vishet 

përfundi), Shtrëngues, Jelek të sipërm, Sutjen, Pantollona me shirita, Korset, Veshje për 

ngushtim, Jelek grash [të brendshme femrash], Këmishë e brendshme [rroba të brendshme]; 

Bikini; Mbështjellës për plazhë, Fustane plazhi, Kostum dielli; këpuçë, Sandale, Çizme, 

Shapka, Papuqe grash dhe Mbathje sportive”   

28   “Lojëra dhe gjëra për të luajtur; mallëra dhe pajisje sportive; Zbukurimet për pemën e 

vitit të ri; Aparate të video lojërave; Velë e sipërme; Biçikleta, lodra që lëshojnë-balona; 

Letra loje; Shtëpi kukullash; Gjëra për të luajtur për fëmijë; tabela të lojërave; Lojëra 

unazë; Lojëra ndërtimi; Kontrollues [lojëra]; Domino; Lojëra shahu; Lojëra parolur; Lojëra 

portative me shfaqjen e kristalit të lëngshëm; pajisje skelesh model [lojëra]; Topa për lojë; 

Topa për lojëra; Puzzle; Pjesë që rrotullohen [lojëra]; Vetura lodër; Vetura lodra që 

kontrollohen-me telekomandë; Veshje për kukulla”   

29   “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish (në përgjithësi, pa 

ndonjë dallim); Mish i delës; fara, të përgaditura; Përgadesa të bëra nga perimet e freskëta 

për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, ekstrakte mishi; Perime të prera; Perime 

të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht zëvendësues qumshti]; Qumsht tërshëre; 

Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht bajamesh; 

Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, të thara 

apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; vajëra; vaj 

ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i 

konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Qumsht, djath, krem, 

produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të 

qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më baqzë qumshti apo 
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djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; 

Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo 

gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, djathir, mishit të konzervuar; Gjëra 

ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e shishme me bazë-patatesh; Gjëra 

ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme  për konsumin me proteina të perimesh; 

Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me bazë të proteinave të perimeve; 

Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve”   

30   “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota 

të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të 

mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus); 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të 

ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa, 

Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe 

mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada; 

Miell nga perimet; Miell, Ekstrakt çaj; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis 

për përdoim ushqimor; Zam blete”   

31   “Fruta dhe perime të freskëra; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte dhe drithëra 

bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, bimë 

natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; Gjëra 

ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë 

[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve”   

32   “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me 

aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; 

Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje 

(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë 

molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga 

perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-

orizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë 

e përgaditur (me bazë të pemëve apo perimeve)”   

33   “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dge liker; Verë”   

35    “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda 

permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin 

dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe 

ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të 

akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e 

tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të ajrit dhe lavanderisë dhe 

produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me 

produktet e higjienës personale, kozmetikës, parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë, 

porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike 
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nga distanca në lidhje me preparatet sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe të 

përkujdesjes personale; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe 

të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me cirinjë 

dhe karburantet, gjëra ushqimore, preparate dietale dhe produkte për beba; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për 

ruajtjen e ushqimit, kryesisht letër alumini për ruajtjen e ushqimit, kuti për ruajtje për 

ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet 

e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me takëmin një përdorimsh 

apo jo-njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe materiale për telefoni; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me kompjuterë, llaptop dhe 

pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe 

të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet 

elektrike, llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), shami letre, pecetë 

tavoline ng aletra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me mushamat nga 

letra, letër toaleti, peceta letre, pergamenë letre; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me çantat e letrës, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat, 

artikuj të letrës absorbuese; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me letrat 

e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me krevata, jastëka, dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine 

dhe orendi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me furça, krehje, 

sfungjerë dhe pastrues për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme dhe jo një-

përdorimshme; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikuj tekstili, 

furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne, 

kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me gjërat ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra ushqimore 

të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit 

me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues 

natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me gjërat 

ushqimore organike, produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral (pije), pije; Shitje 
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me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve 

përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me birra, pije alkoolike, verëra”   

39   “Transportimin, ruajtjen dhe shpërndarjen e mallërave; Shpërndarjen e karburanteve; 

Dërgimin e karburanteve”   

41    “Shërbimet e publikimit;; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e 

mësimdhënies; ofrimin e edukimin; ofrimin e mësimeve online; aranzhimin dhe mbajtjen e 

mësimeve; shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve për qëllime 

kulture dhe zbavitje; video dhe audio produkcione; intervistime për qëllime zbavitje; 

programe televizive dhe radio”   

42   “Shërbime kompjuterike, në veçanti zhvillimi i programeve, programimi dhe zbatimi i 

softverit, zhvillimi i harduerit, pritja dhe programe kompjuterike si shërbim dhe marrja me 

qira e programeve, marrja me qira e pajisjeve kompjuterike dhe pajisjeve, konsulencë në 

fushën e kompjuterëve, konsulencës dhe shërbimeve të informacionit, sigurinë e 

kompjuterave, mbrojtjen dhe restaurimi, kopjimi i të dhënave dhe shërbimet e konvertimit, 

shërbimet e kodimit të të dhënave, analiza dhe diagnostifikimi i kompjuterit, kërkimi, 

zhvillimi dhe zbatimi i kompjuterit; zhvillimi dhe implementimi i sistemeve kompjuterike; 

shërbime për menaxhimin e projektit kompjuterik; minierat e të dhënave; ujëra dixhitale; 

shërbime të programimit kompjuterik, shërbime të sigurisë së rrjetit kompjuterik, hyrje në 

kompjuter dhe transaksione të kompjuterizuara, shërbime këshilluese teknologjike në lidhje 

me programet kompjuterike; shërbime teknologjike në lidhje me kompjuterët; shërbime të 

rrjetit kompjuterik; azhurnimi i bankave të të dhënave të sistemeve kompjuterike; shërbime 

të migrimit të të dhënave; azhurnimi i faqeve të internetit për të tjerët; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë; shërbime shkencore dhe teknologjike; 

duke testuar; kontrollin dhe çertifikimin e cilësisë; shërbimet e projektimit, marrja me qira, 

marrja me qira dhe marrja me qira e aparateve për shërbimet e lartpërmendura të përfshira 

në këtë klasë, konsulencë dhe informacione në lidhje me të, të përfshira në këtë klasë   

43   “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane, 

picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve”   

44   “Shërbimet medicinale; shërbimet veterinarike; përkujdesje higjenike dhe bukurie për 

njerëz apo kafshë; Shërbimet bujqësore, kopshtarie dhe pylltarie; aranzhimin e luleve”   
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(511) 5   Përgatitje dhe substanca farmaceutike dhe mjeksore; vaksina; përgatitje dhe 

substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve në, 
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gjeneruar nga, ose që veprojnë në sistemin nervor qendror; përgatitjet farmaceutike dhe 

substancat që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimuluesit e sistemit nervor qendror; 

përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe 

sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitjet farmaceutike dhe substancat për 

parandalimin dhe trajtimin e demencës, çrregullimin dhe sëmundjen e Alzheimerit, 

marramendjen, spazmën (konvulsionet), goditjet në tru, depresionin, dëmtimet njohëse, 

çrregullimet njohëse dhe sëmundjet, çrregullimet e humorit, psikozën, ankthin, apatinë, 

epilepsinë; përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e 

sindromës Lennox-Gastaut (LGS), sklerozës, porfirisë, çrregullimit dhe sëmundjes së 

Huntingtonit, pagjumësinë, çrregullimin dhe sëmundjen e Parkinsonit, rëniet (rrëzim), 

çrregullimet dhe sëmundjet e lëvizjes , dyskinesia, funksionet motorike të dobëta ose që 

mungojnë fare, dridhje , skizofreni, çrregullim dhe sëmundje bipolare , mania, ADHD, 

PTSD, agjitimin, agresivitetin, autizmin, melankolinë, OCD, sindromen Tourette, paralizën 

progresive supranukleare (PSP); përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin 

dhe trajtimin e shqetësimit, akatizisë, lodhjes, përgjumjes, vjelljes, kancerit, migrenës, 

dhimbjes, alkoolizmit dhe varësisë nga te ngashmet; përgatitjet, substancat, reagentët dhe 

agjentët për qëllime diagnostikuese dhe mjekësore   

 

 

 

(111)  27519 

(151)  13/04/2021 

(181)  27/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/356 

(732)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 

Valby, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  NUOPTY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitje farmaceutike dhe substanca për parandalimin dhe trajtimin e 

çrregullimeve dhe sëmundjeve, të krijuara nga ose veprojnë në sistemin nervor qendror; 

përgatitjet farmaceutike dhe substancat që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimuluesit 

e sistemit nervor qendror; përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe 

trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitjet 

farmaceutike të përdorura për parandalimin, menaxhimin dhe trajtimin e dhimbjeve të 

kokës, migrenave, dhimbjeve, çrregullimeve dhe sëmundjeve imunitare dhe inflamatore; 

përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e depresionit, 

shqetësimet e gjumit dhe ankthin; përgatitjet, substancat, reagentët dhe agjentët për qëllime 

diagnostikuese dhe mjekësore   
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(511) 2   Ngjyrosës të ushqimit për përdorim në amvisëri; Bojëra dhe larës; Preparate 

lidhëse për bojëra; Ngjyrosës; Fiksues për bojëra uji; Lyerës druri (ngjyra); Llaqe; Trashëse 

të bojës; Holluese për bojëra; Hollues për llaqe   

3   Kozmetikë; Shkopinj temjani; Qese me aromë; Parfume; Preparate aromatike; 

Potpourris [aroma]; Letër aromatike; Vajra esencialë; Vajra për mirëmbajtjen e trupit dhe 

bukurisë; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra për parfume dhe aroma; Aromatikë (vajra 

esencialë); Terpene (vajra esencialë); Ujë kolonjë; Sapunë; Kripëra të banjës, që nuk janë 

për qëllime mjekësore; Preparate për banjë (që nuk janë për qëllime mjekësore); Balzame, 

që nuk janë për qëllime mjekësore; Preparate kozmetike për mirëmbajtjen e lëkurës; 

Emulsione për përdorim kozmetik; Qumësht pastrimi për mirëmbajtjen e trupit dhe 

bukurisë; Xhele masazhi, që nuk janë për qëllime mjekësore; Qirinj masazhi për qëllime 

kozmetike; Preparate tymosëse (aroma); Kallame për përhapjen e aromave në ajër; Pajisje 

për tualet; Xhel petroleumi (vazelinë) për qëllime kozmetike; Preparate për mënjanimin e 

ngjyrave; Aroma për dhomë; Vaj për qëllime pastrimi   

4   Qirinj dhe fitil për ndriçim; Qirinj parfumues dhe aromatikë; Qirinj të parfumuar; 

Kanaçe gazi, Karikues gazi; Vaj karburanti   

5   Shkopinj tymosës; Kripëra për banjo me ujë mineral   

6   Kangjella metalike dore; Shufra hekuri prej metali; Pajisje të dyerve prej metali; Doreza 

për dyer prej metali; Zile të derës prej metali, jo elektrike; Këmbana, zile dore dhe gonge; 

Trokitës dere prej metali; Mbajtës të derës prej metali; Ndalës të dyerve prej metali; Kuti 

për letra prej metali; Numra të shtëpive prej metali, jo-ndriçues; ekrane oxhaku prej metali; 

Shina rrobash prej metali; Varëse prej metali; Shina për varëse prej metali; Varëse rrobash 

prej metali; Shenja prej metali; Priza prej metali; Spirancë prej metali; Artikuj dekorimi 

prej metali; Figura prej metalit të zakonshëm; Rrotëz e mobiljeve prej metali; Rrotëza 

shtrati prej metali; Kontejnerë prej metali; Bordurë peizazhi prej metali; Bordurë oborri 

(metalike); Rezervuarë të ujit të shiut prej metali; Rrotë për mbështjellje prej metali, jo-

mekanike, për zorra fleksibile;  Varëse për zorrë prej metali; Valvulat e tubave të ujit prej 

metali; Tuba për nyje ujore; Shkallë për bimë prej metali; Shkallare për bimë prej metali; 

Gardhe, harqe, shtylla prej metali që rrisin mbështetjen; Kunja prej metali për bimë ose 

pemë; Tel prej metali të zakonshëm; Tel për gardh (metal-); Tel sigurimi për bimë; Shtupë 

prej metali; Grila të përpunuara prej metali; Sera prej metali; Kontejnerë për kompostim 

prej metali; Kuti me kornizë të ftohtë prej metali; Pavijone prej metali; Vaskë për të kapur 

shufrat prej metali; Grila dritaresh prej metali; Banja të shpendëve [struktura] prej metali; 

Shtëpi zogjsh prej metali; Pajisje të drejtuar nga era për zmbrapsjen e zogjve; Gardhe prej 

metali   

7   Vegla dhe mjete elektrike për kopshte; Aksesorë për mjete dhe pajisje elektrike për 

kopshte; Kositës elektrik; Makina elektrike për kopshte; Aparatet për trajtimin e flakës; 

Pompa elektrike për kopshte; Pompa; Sharra elektrikë; Pajisjet për vrasjen e barërave të 
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këqija; Aparate për prerje të oborrevetë drejtuara me motor; Makinat për prerjen e veglave; 

Lustrues elektrik të këpucëve   

8   Komplete veglash për oxhak;  çekiça [vegla dore]; Vegla dhe pajisje kopshtesh (që 

përdoren me dorë); Aksesorë për mjete dhe vegla të kopshtit që përdoren me dorë; Grabuja; 

Sëpatë; Sqeparë; Lopatë (vegël dore); Lopata; Lopata për borë; Pajisje për spërkatjen e 

insekticideve [vegël dore]; Mjete për përdorim me dorë për vrasjen e barërave të këqija; 

Asgjësues të therrave (mjete dore); kultivator për pune me dorë; Vegla për prerje [vegla 

dore]; Vegla për prerje për pemë dhe perime; Vrimues për perime; Takëm për sallatë, 

pirunë për sallatë, lugë për sallatë; Pajisjet depiluese elektrike dhe jo elektrike (për 

përdorim me dorë); Piskatore; Vegla për manikyr dhe pedikyr (vegla dore); Gërshërë për 

thonjë, elektrike dhe jo elektrike; Paletë thikash; Piskatore për heqjen e qimeve; Gërshërë   

9   Enë matëse; Mbrojtës nga shkëndijat; Altoparlante; Xham zmadhues (llupë); Fenerë 

(optikë -); Aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, grumbullimin, 

rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike (për ndriçim); Aparate për kontrollimin e 

ndriçimit elektrik;  Sensorë të lëvizjes; Sensorë optikë; Sensorë të zhurmës, Sensorë të 

veprimit; Ndërprerës të dritës [rregullatorë], elektrik; Dioda të Lehta; Dioda lazer; Aparate 

dhe instrumente elektrike, të përfshira në këtë klasë, për qëllime alarmi dhe monitorimi;  

Dioda që lëshojnë dritë (LED); Kompant disqe, CD të regjistruara; Projektorë të lëvizshëm; 

Montime për mure të përshtatura për ekranet televizive; Ndërprerës të kohës, automatik; 

Matës të lagështisë; Termostate; Magnet; Helmeta (mbrojtëse-); Veshje mbrojtëse për 

parandalimin e dëmtimeve; Mbrojtës të gjurit për kopshtari; Jastëk mbrojtës për kopshtari; 

Peshore; Barometra; Këllëfe për syza; Magnet dekorativ; Zile elektrike të dyerve; Aparate 

zjarrfikëse; Batanije zjarri; Alarme zjarri; Hidrometra; Matës të lagështisë; Butona shtypës 

për zile; Zile (pajisjet paralajmëruese); Valixhe të adaptuara për laptopë; Shenja ndriçuese; 

Orë me rërë; Ndërprerës, elektrikë; Priza shkarkuese; Mbulesa për priza elektrike; 

Ndërprerës i qarkut; Matër i ngrojjtësisë-lagështisë; Termometra, që nuk janë për qëllime 

mjekësore; Vrimë për të shikuar [lente zmadhuese] për dyer; Zile elektrike për dyer, që nuk 

janë prej metali; Matës automatik të kohës   

10    Aparate për masazh; Dorëza për masazh; Jastëk (bar gjumi -) për pagjumësi    

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizimin me ujë dhe qëllime sanitare; Aparate të ndriçimit; Drita; Nuanca të dritave; 

Nuanca të llambave; Mbajtës të dritës; Mbajtës të llambave; Prizë për drita elektrike; Drita 

me vaj; Drita; Dritë prozhektor; Drita dore (pishtarë elektrik xhepi); Drita të parme; 

Llambadarë kristalorë; Llambadarë; Topa pasqyreje (pajisje ndriçimi); Shirita ndriçues; 

Drita të natës; Zinxhirë për dritat e qirinjve; Drita të qirinjve pa tela; Tela të dritave; 

Ndriçim dekorativ i Krishtlindjeve me tension të ulët; Pajisje të ndriçimit; Numrat të 

ndritshëm shtëpie; Llamba për ndriçim; Poç elektrik; Tenxhere gatimi me presion, 

elektrike; Njësi konservuese për tymin; Oxhakë; Vatra zjarri, enë zjarri; Shkrepëse për 

ndezjen e gazit; Batanije elektrike, që nuk janë për qëllime mjekësore; Jastëk të ngrohjes 

[shilte], elektrike, që nuk janë për qëllime mjekësore; Ngrohës të shtratit; Ngrohësit e 

thasëve; Pajisje ventilimi; Aparate të ftohjes; Kuti elektrike ftohëse; Tharrës me ajër; 

Mbrojtëse oxhaku; Ulëse për vaska; Mbajtës të përshtatura për tharëse flokësh; Instalime të 

ujësjellësit; Rregullimi i aparateve që janë pjesë e tubave të ujit; Sifone; Pajisje spërkatëse; 

Kompjuterë ujitës; Lagështues; Shatërvane dekorative; Filtra për pompat e kopshtit; Shtupa 

për lavamane; Çezmat e mikserit [rubinetat]; Rakorda; Çezma; Larëse për çezmat e ujit; 

Dush; Dushe bojëtrandafili; Pajisje për dush; Dushe dore; Çezmat e mikserit për tubat e 
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ujit; Grykë çezme kundër spërkatjes; Pellgje larëse [pjesë të instalimeve sanitare]; Dushe; 

Kabina të dushit; Sisteme dushi, të cilat përbëhen kryesisht nga pajisje të montuara në 

sipërfaqe dhe në rrafsh; Ndarëse dushi; Pjesë të vaskës dhe dushit; Artikuj të banjës; Vaska; 

Aparate dhe instalime sanitare; Ulëse tualeti; Vende për nevojtore; Tualete (nevojtore); 

Tase të tualeteve; Instalime të rrjedhjes së ujit; Propagatorë [elektrikë]   

12   Karrocat për qëllime transporti; Karroca që mbajnë ngarkesë; Karroca transportuese; 

Karroca për trajtim; Këllëf për karrige    

14   Orë; Orë solare;  Orë alarmi; Kronograf [orë]; Cilindër [orë dhe prodhim ore]; Kutitë e 

prezantimit për orë; Qese për stoli; Kuti për stoli; Përgatitës i stolive; Kanaçe prej metali të 

çmuar; Kuti prej metali të çmuar; Xhep për çelësa; Unaza për çelësa [unaza të ndara me 

xhingël ose xhep dekorativ]; Figura (statuja) prej metali të çmuar   

15   Kuti muzikore    

16   Material i shtypur; Libra; Piktura; Printime; Letër; Etiketa letre; Letër për mbështjellje 

dhuratash; Paketim i dhuratave; Qese për dhurata; Shirita të letrës për mbështjelljen e 

dhuratave; Fletore; Kuti kartoni; Kuti letre; Letra; Letra të festave; Kartëpostale; Karta për 

ftesë; Shtrojë tavoline prej letre; Pllaka letre; Peceta prej letrës; Mbulesë t prej letre; Qese 

prej letre; Shabllone për dekorimin e ushqimit dhe pijeve; Kurorë prej letre; Artikuj 

dekorativë prej letre; Artikuj dekorativë prej kartoni; Dekorime prej letre për festa; Figura 

të bëra nga kartoni; Figura (statuja) prej letërs mâché; Flamuj prej letre; Ekran i ngritur 

kartoni për prezantimin e mallrave; Etiketa, Afishe (shkrimi); Albume për fotografi; Shirit 

ngjitës; Shirita ngjitës për qëllime shkrimi ose amvisërie; dërrasë e zezë; Globe të tokës; 

Qese mbeturinash prej letre ose plastike; Materiale mbështjellëse prej letre; Pako letre për 

paketim; Materiale për paketim; Foli për mbështjelljen e dhuratave; Materiale paketimi prej 

plastike për mbulimin dhe mbrojtjen e bimëve dhe për përdorime të tjera në kopsht; Letër  

shkrimi; Pajisje shkollore [shkrimi]; Materiale mësimore [përveç aparateve]; Materiale për 

vizatim; Materiale artistike; Atlase; Dollape për të shkruar (rekuizite të zyrave); Shtroja për 

gota birre; Tabaka prej letre; Mbështetëse për libra; Qese për lapsa; Kuti për kapele prej 

kartoni; Kalendarë; Thika për letër [hapëse letrash]; Shami prej letre; Afishe; Tabela 

reklamash prej letre ose kartoni; Prospekte; Shtroja për tavolinë; Mbajtës të faqeve; Pulla 

nënshkrimi; Letër tualeti   

17   Filmat ngjitës; Shirita ngjitës përveçse për letër shkrimi dhe jo për qëllime mjekësore 

ose amvisërie; Foli ngjitëse për mure, dritare dhe dyer; Artikuj dhe lidhëse për zorrë 

kopshtesh; Tuba fleksibël; Ndalues të gomës për dyer   

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; Bagazh dhe valixhe; Valixhe udhëtimi për rroba; 

Doreza të valixheve; Çanta Vanity (të papajisura); Sete udhëtimesh; Çanta për manikyr; 

Çanta; Valixhe e shpinës; Çantë shkolle; Çantëshpine; Koferë; Dosje të dokumenteve; 

Çantë atasheu; Qese për kartela kreditore; Qese e kartelave afariste; Qese prej lëkure; 

Kuleta xhepi; Mbajtësit e kartave të kreditit; Kuleta; Qese për çelësa; Etiketa për valixhe; 

Etiketa të bagazheve; Karroca për bagazhe; Rripa (Breza); Furniturë prej lëkure për 

mobilje; kanaçe prej lëkure ose tabelë prej lëkure; Kuti prej lëkure për kapele; Çanta prej 

lëkure ose pllakës së lëkurës; Kuti prej lëkure ose pllakës sl lëkurës; Lëkura të kafshëve, 

gëzof; Ombrella; Çadra[ombrella dielli]; Mbulesa për çadra; Batanije për kafshë   

19   Grila të endura të dritareve prej druri; parmak dore; Copë manteli, kornizë oxhaku; 

Mantele të oxhakut; Kuti me kornizë të ftohtë jo metalike; Sera (struktura) që nuk janë prej 

metali; Sera, të transportueshme, që nuk janë prej metali; Gardhe, harqe, shtylla që nuk janë 

prej metali që ndihmojnë në ngjitje; Trina (jometalike -) për mbështetje të bimëve; Pellgje 
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jo metalike; Pajisje për bahçe prej plastike; Peizazhe të bahçes prej plastike; Pllaka; Pllaka 

prej ardëz; Pllaka, që nuk janë prej metali, për kopshtari; Pavijone (që nuk janë prej metali); 

Mure me korniza të drurit ose plastikës; Dritare, që nuk janë prej metali, me korniza të 

integruara për insekte; Punime të grilave, që nuk janë prej metali; Korniza për insekte, që 

nuk janë prej metali; Grilat e dyerve, që nuk janë prej metali; Dyer me mbrojtje të integruar 

prej insekteve (që nuk janë prej metali); Valvulat e tubave të ujit, që nuk janë prej metali; 

Përçues plastik për ujitje; Mbështjellës, që nuk janë prej metali, për sifona; Kuti prej letre 

për muratori; Buste prej guri, betoni ose mermeri; Figura [statuja] prej guri, betoni ose 

mermeri; Grila jo metalike për dritare; Vaskë e zogjve (struktura, që nuk janë prej metali); 

Shtëpi zogjsh, që nuk janë prej metali (strukturë); Gardhe, që nuk janë prej metali   

20    Mobilje, Pasqyra, korniza; korniza fotografish; Vepra artistike; Figura dhe statuja prej 

druri, dylli, suve ose plastike; Artikuj dekorimi prej shkopinjve, kallamit ose xunkthit; 

Artikuj dekorimi prej palmës kacavjerrëse; Shtroja prej bambuje; Artikuj për dekorim prej 

plastikës; Artikuj për dekorim prej plastikës për ushqime; Objekte akrilike për dekorime; 

Artikuj për dekorimin e gurit për qëllime arredimi; Vezë të Pashkëve prej plastike; 

Tingëllimat e erës [dekorim]; Ornamente festive prej plastike; Kuti jo metalike për letra; 

Pllakë mbështetëse; Kosha jometalikë [përveç koshave të pluhurit]; Shportari; Bambu; 

Perde prej bambuje; Mbajtëse të luleve, shkallë për luleve, figura të luleve; banka pune; 

Dyer për mobilje; Zile jo elektrike, që nuk janë prej metali; Pajisje të dyerve dhe shufra të 

dyerve, që nuk janë prej metali; Pajisje të mobiljeve, që nuk janë prej metali; Doreza prej 

porcelani; Kaseta të mobiljeve, që nuk janë prej metali; Mbrojtës oxhaku; Korniza për 

oxhaqe (mobilje); Përjashtues të shkujës për dyer; Ndalues të dyerve, që nuk janë prej 

metali; Kuti për të krijuar fole; Lloje të çantave, që nuk janë prej metali; Dollapë; Grepa për 

perde, Mbajtëse të perdeve; Mbajtëse perdesh, që nuk janë tekstil; Lidhëse të perdeve, 

unaza të perdeve, shina të perdeve, shufra të perdeve, Rrëshqitëse të perdeve, Rule për 

perde; Unaza për perde; Pulla plastike për grila; Shina për perde; Shufra për perde; Grila 

(shufra) për dritare; Pajisje, për grila; Varëse (përveç atyre që janë prej metali); Bordurë 

plastike për mobilje; Kuti të indeksit të kartave; rafte të veshjeve, Mbajtëse të palltove, 

Mbajtëse e dyerve, Varëse për pallto; Mbajtëse të rrobave dhe shina për rroba; Varëse 

rrobash; grepa jo metalike, Shirita për varje, që nuk janë prej metali; Paleta ngarkuese, që 

nuk janë prej metali; Kallëpe për korniza fotografish, Kllapa kornizash për fotografi; Brava, 

që nuk janë prej metali; Tabelë për varjen e çelësave; Mbajtëse e ombrellave; Mbajtës për 

gazeta; Tavolina; tavolina pune; Mobilje për ulje; Stol për këmbë; Jastëqe; Mbështetëse për 

kokë; Jastëkë mbështetës në form cilindrike; Jastëkë për kafshë shtëpiake; Kornizat për 

këmbë; Stendë për çanta; Kabinete (ilaç -); Rrethojë për fëmijë; Mbrojtëse parakolpi për 

krevate, përveçse për shtroja; Shkallë jo metalike; shtretër; Korniza shtrati me grila; 

Dyshekë; Shtrojë për dyshekë; Dyshekë të ajrit; Mbulesa mbrojtëse të përshtatur për 

mobilje dhe jastekë; Mbulesa të përshtatura për jastëkë kopshtesh; Mbajtës i peshqirëve; 

Mbajtës i peshqirëve me qese për lavanderi; Shportë pikniku; Lloji i çantave për sendet të 

mbledhura prej metali; Shtëpi kafshësh; Vend insektesh; Shtëpi për zogj; Kuti fole për 

kafshë; Shtretër për kafshë shtëpiake; Gërvishtëse për macet; Shtrat për kafshë shtëpiake; 

Kosha prej plastikës për plehra; Jastët thithës (përforcues); Kalem për mbështjellje, që nuk 

është prej metali, jo mekanike, për zorrë fleksibile; Kllapa për varrjen e zorrëve, që nuk 

janë prej metali; Tokëza prej plastikës; Rrëza si mbajtëse për pavione (që nuk janë prej 

metali); Ndalës, që nuk janë prej metali; Kunja elastik prej plastikës; Spiranca jometalike; 

Kunja, që nuk janë prej metali, për bimë ose pemë; Perde prej kallami; mbyllës jo metalike; 
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Shtrat pa dyshek [prej druri]; Rrota shtrati, që nuk janë prej metali; Shtrojë për shtrat (pa 

përfshirë çarçafin); Rafte për dollapët e dosjeve; Rafte për mobilje; Parete të endura prej 

druri (mobilje); Shufra për kapje për vaskë, që nuk janl prej metali; Varëse rrobash, që nuk 

janë prej metali; Numra të shtëpive (që nuk janë të ndritshme, që nuk janë prej metali); 

Burdura plastike për mobilje; Shporta për kompjuterë (mobilje); Manikin dhe kukulla për 

rrobaqepës; Shtroja për gardhin për fëmijë; Këmbë për mobilje; Mobilje [dekorim]; 

Guaska; Parete (mobilje); Perde me rruaza për dekorim; Bastun prej palme kacavjerrëse; 

Shenja prej druri ose plastike; Mbajtës i kostumeve; Mbulesë për rroba; Veshje për djem; 

Tabaka jo-metalike; Ndalëse për dyer, që nuk janë prej metali ose gome; Rrota për 

kompjuterë (mobilje); Tavolinë për ndërrimin e foshnjeve; Shtrojë për ndërrimin e 

fëmijëve; Djepë   

21    Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë për përdorim në amvisëri ose kuzhinë; 

Vegla për qëllime shtëpiake; Qelqe; Porcelani; Enë balte; Figura të porcelanit, qeramikës, 

enë prej balte, terra-gotë ose qelq; Rafte për peshqir; Vazo; Shporta për lavanderi; Linja për 

makina rrotulluese për larje; Rafte të tharjes për lavanderi; vaskë për larje; dërrasë për 

larjetë rrobave; Unaza për peceta; Mbajtëse për mbulesë tavoline; Enë kuzhine; Takëm; 

Mallra qeramike për qëllime amvisërie; Gota për vezë; Enë për gjalpë; Kuti sapuni; 

Mbajtës të sapunit; Rafte të sapunit; Shpërndarës sapuni; Shporta buke; Gota (enë); Kriklla; 

Ibrik dhe Bokall; Dërrasë pastiçerie; tabaka; kuti për sanduiç dhe bukë; Enë; Tasa; Shtroja 

për gota, që nuk janë prej letre ose tekstili; Këmbje; Mbajtëse e tenxhereve; Kapakë për 

enët; Kallëp [enë kuzhine]; Kallëp me kub akulli; kube akulli të ripërdorshme; Komplete të 

tenxhere për gatim; Enë; Kapakë për tenxhere; Tava; doreza për punë amvisërie; dorashkë 

dhe dorezë për qëllime amvisërie; dorashka të furrës; Doreza të furrës; Mbajtës të enëve; 

Doreza për grill; Peceta për tharje për enë; Instrumente dhe materiale pastrimi; Brusha; 

Mallra me brusha; Fshesa; Kova akulli; Ftohës për verë; Enë dhe kavanoza të izoluar nga 

nxehtësia; Kulluese; Filtra për qëllime amvisërie; Kuti të ftohta portative; Çanta izotermale; 

Shishe frigoriferike; Çanta ose kuti izotermike portative jo-elektrike; Unaza për pikimin e 

qirinjve; Kavanoza (mbajtëse) të qirinjve; Kandelabra [shandanë]; Shatërvanët e qirinjve; 

Mbajtëse për veshje; Arka për monedha (arka Derrkuc); Arka Derrkuc; Shtroja për çaj, 

mbulesa për çaj; Mbajtësit e dhëmbëve; Shporta të vendosura për piknik (duke përfshirë 

enët); Pjata; Brusha për rroje; Komplete të erëzave; Grill (enë gatimi); Mbështetje për 

skarë; Take të këpucëve; Lugë për këpucë; Pirun i gjatë për çizme; Take për çizme; Enë për 

lule; Shporta për bimë; Enë për rritjen e bimëve; Korniza për dritare; Mbështetje për lule 

(rregullim i luleve); Spërkatësit për ujitje të luleve dhe bimëve; Kanaçe për ujitje; Aparate 

për ujitje të luleve dhe bimëve; Pajisjet ujitëse; Gryka për zorrë ujitëse; Gryka spërkatëse 

plastike, Spërkatës i lidhur me zorë kopshtesh; Enë për pije për zogj; Vaska për zogj; 

Kafaz; Unaza për zogj; Kuti pemësh për kafshë shtëpiake; Kafaze prej teli për kafshët 

shtëpiake; Enë për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Akuarium shtëpiak; Terrariume 

shtëpiake (kultivimi i bimëve); Terrariume shtëpiake [vivarium]; Doreza kopshtarie; Varëse 

për rrobat, gjilpëra për rroba; Oturak; Enë tualeti; Mbajtëse letre tualeti; Mbajtëse të 

furçave të nevojtores; Mbajtëse për rrotullat e tualetit; Furça tualeti; Komplete tualeti; Njësi 

për ruajtjen e rrotullave të tualeteve; Kazanë; Kontejnerë për mbeturina; Shporta për 

mbeturina letre; Enë për mbeturina; Kosha për kompostim për përdorim në amvisëri; 

Dërrasa për hekurosje; Mbulesa të dërrasës së hekurosjes; Dërrasa të sheshta për hekurosje; 

Brushë të dhëmbëve; Vaska për fëmijë; Vaska për fëmijë (të lëvizshme); Sfungjer për 

banjo; Xham për pasqyra; Artikuj për dekorimin e terrakotes; Granula druri për dekorim; 
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Pajisje kozmetike dhe për tualet; Krehër; Çanta për krehër; Brusha për grim; Sfungjerë për 

kozmetikë; Shpërndarës për kozmetikë; Mbajtës për kozmetikë; Rafte për kozmetikë; Kuti 

për shpërndarjen e indeve të fytyrës; Shpërndarës i peshqirëve prej letre; Komplete për 

mirëmbajtjen e trupit të përbërë prej sfungjerëve, furçave, fryrëse për pastrimin e trupit; 

Çanta Vaniti (çanta tualeti); Mbajtëse për brushat e rruajtjes; Shpërndarës të mjeteve 

kundër mushkonjave; Kurthe jo elektrike për insekte; Kurthe elektrike për insektet; rahëse e 

insekteve; Aparat elektrik për vrasjen e insekteve; Pajisje elektrike për tërheqjen dhe 

vrasjen e insekteve; Kurthe për minj; Kurthe për minj të mëdhenj   

22   Litarë; Spango; Kordë për varjen e fotove; Shirita për shkalle për grila veneciane për 

dritare; Shkalle litari; Hamak dhe shtrat i varur, dhe pajisje shtesë; rrjeta; Thasë të 

rrjetëzuar për larje në lavanderi; Tenda; Thekë plastike ose tekstili; Pëlhurë e gomuar; 

Pëlhurë e gomuar për mbrojtjen dhe mbulimin e bimëve;Vela; Thasë; Materiale për 

mbushje, mbështjellje dhe mbushje, përveçse prej letrës, kartonit, gomës ose plastikës; 

Lesh druri; Lesh (lëndë e parë); fije të papërpunuara të tekstilit dhe zëvendësuesit e tyre; 

Fijet e tekstilit   

23   Fije dhe pe për përdorim në tekstil; Pe dhe Fije për qepje; Fijet dhe punëtori për 

qëndisje; Fije dhe pe të njomura   

24   Tekstil dhe zëvendësues të tekstileve; Mëndafsh; Tafta (leckë); Shajak; Pëlhura; 

Pëlhura pambuku; Tekstile; Pëlhura të paendura; Rroba të endura; Pëlhurë liri; Mbulesa 

duvet; Shtresa e mbulesa; Mbulesë shtrati; Shtroja shtrati; Fruda të shtratit; Parakolpë 

çarçafi [çarçaf shtrati]; sixhade për udhëtim; Mbulesa shtrati; Mbulesa dyshekësh; këllëf 

për jastëk; Mbulesa për jastëk; Imitim të jastëkëve; Batanije për krevate; Çarçaf tavoline; 

Shtrojë tavoline prej tekstili; Mbulesë tavoline; Mushamë (për mbulesa tavoline); Peceta 

tavoline prej tekstili; Sofrabez prej tekstili; Shtroja (mbrojtës të pikave) prej tekstili; 

Pëlhurë dushi; Peshqir dore; Dorashkë për dush; Çarçaf kuzhine; Mbulesa për enë; Tenda 

tekstili prej pëlhure; Tekstile për mbrojtje nga insektet; Rrjeta për insekte; Kuti për tekstil; 

Flamuj prej tekstili ose plastike; Artikuj dekorativë të shajakut; Artikuj dekorativë prej 

pëlhurave tekstile; Batanije për kafshë shtëpiake; Mbulesa të kapakut të tualetit (tekstil); 

Perde prej tekstili ose plastike; Grila për dritare prej tekstili ose plastike; Perde muri prej 

tekstilit; Tapiceri [perde muri], prej tekstili; perde dhe astar dushi; Rrjeta për mushkonja; 

Tapiceri prej pëlhurave; Mbulesa për mobilje prej plastike; Mbulesa për mobilje prej 

tekstili; Mbulesa për mobilje prej liri; Plede; Thasë gjumi   

25   Veshje, pantallona; Pallto, rroba fustanesh, rroba të banjës; Përparëse [veshje]; Këpucë, 

pantofla, çizme shiu, pantofla të banjës, sandale banjoje; Mbathje për plazh; Nalle; Kapelë; 

Kapele për banjë; Kapele dushi; Maska për gjumë; Thasë për veshje; Të brendshme   

26   Shirita; Bimë artificiale; Lule artificiale; Kurora artificiale; Kurora me lule artificiale; 

Kurorë artificiale; Stringël [jo stoli ose për çelësa, unaza ose zinxhirë]; Viklera për flokëve; 

Kuti për qepje   

27   Qilima; Sixhade; Linoleum; Mbulesa dyshemeje; Hasër; Tapeta; Perde muresh jo prej 

tekstili; Hasër për banjë; qilima për automobila; Këmbësore; këmbësore linoleum; Shtrojë e 

tapeteve; Tufë artificiale; Varëse dekorative në mur, që nuk është prej tekstili   

28   Lojëra; Gjëra për lojë; Lodra; Lodra noti; Lodra të buta; Lodra prej pelushi; Batanije 

përkëdhelëse; Komplete lodrash për kopshtari; Shirite; Novacione për festa; Tullumbace 

për lojë; Shërbime prej letre për festa; Kukulla; Kuti me rërë; Luhatëse; Kënde për fëmijë; 

Modele të lodrave; Pjekëse kokoshkas për festa; Modele të automobilave; Dekorime për 

pemët e Krishtlindjeve; Mbajtëse e pemës së Krishtlindjeve; Dekorime festive dhe pemë 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

760 

 

artificiale të Krishtlindjeve; Qirimbajtëse për pemët e Krishtlindjeve   

31   Lule; Bimë; Buqeta me lule të freskëta; Kurora me lule natyrale; Bimë të thata për 

dekorim; Lule të thata; Llamba lulesh; Embrion i farës për qëllime botanike; Mbjellje të 

farave; Farëra për prodhim; Ushqim për zogj   

34   Çakmakë për duhanpirës; Bombolë gazi për çakmakë; Shkrepëse; Kuti e shkrepësave; 

Mbajtës të shkrepësave; Kavanoza të duhanit; Qese dhe kuti të cigareve; Qese, kuti dhe 

arka për cigare   
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(511) 9   Regjistra  keshi; makina fotokopjimi; instrumente matematikore; makina për 

printimin e kohës dhe datës; orë për kohë [paisje për regjistrimin e kohës]; makina zyresh 

me kartela të perforuara; makina për votim; aparate për kontrollimin e pullave postale; 

aparate printimi për projekte; makinë për numrimin dhe sortimin e monedhave metalike; 

makinë për identifikimin e monedhave; makanizma për aparatet të cilat operojnë me 

monedha metalike; mekanizma për daljet e parkingjeve të veturave të cilat operojnë me 

monedha metalike; rrobota për  mësimdhënje; aparate dhe paisje për të shpëtuar jetën; 

alarme zjarri; alarme gasi; aparate paralajmërimi kundër vjedhjes; sisteme alarmi; aparate 

sinjalizimi të hekurudhave, ndriques ose mekanik; aparate dritash trafiku [paisje 

sinjalizimi]; programe lojrash për makina arkade video lojrash; kufje dhe helmeta për 

realitetin virtual të adaptuara për perdorim për lojë me video lojra; simulatorë për timonë 

dhe kontrollë të automjeteve; simulatorë trajnimi sportive; aparate dhe instrumente 

laboratorike; aparate dhe makina fotografike; aparate dhe makina optike; aparate dhe 

makina kinematografike; ekrane projekcioni; lenta projektori; aparate dhe instrumente për 

astronomi; aparate audiovizuale për mësimdhënje; 3D syza; makina dhe instrumenet për 

matje ose  testim; aparate dhe instrumente për peshim; masë; aparate dhe instrumente për 

shqyrtim; aparate matëse elektrike; aparate analizimi të gjeneve jo për qellime mjekësore; 

instrumente observimi; aparate observimi meteorologjike; makina dhe isntrumente 

shqyrtim; detektorë; aparate dhe instrumente inspektimi; senzorë; gjirosenzorë  të cilët 

shfrytëzojnë funksionet e GPS-ave; senzorë të kohës (timing senzors); senzorë ekranesh me 

prekje; bioçip senzorë; senzorë pozicionimi; senzorë për determinimin e pozitës; senzorë 

optik; senzorë i prekjes së fibrit optik;  senzorë optik i pozicionit; senzorë fotoelektrik; 

senzorë i lëvizjes; senzorë i identifikimit të lëvizjes; senzorë i shtypjes; softver i realitetit 

virtual; njësi qendrore të procesimit për përpunimin e informatave, të dhënave, zërit dhe 
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imazheve; shpërndarës të fuqisë ose makina dhe aparate kontrolli; konverter rrotor; 

modifikues të fazes; drejtues të rrymës; invertor [elektriciteti]; konvertor, elektrik; paisje 

furnizimi të tensionit të ultë; pasije kontrollues elektrike për managjimin e energjisë; 

aparate dhe instalacione  fotovoltaike për gjenerimin e elektricitetit solar; aparate 

fotovoltaike për konvertimin e rezatimit solar në energji elektrike; aparate dhe instrumente 

për përcjelljen, komutimin, transformimin, akumulimin, rregullimin, ose kontrollimin e 

elektricitetit; aparate dhe instrumente kontrolluese elektrike dhe elektronike; mbushës të 

baterive elektrike; bateri, elektrike; bateri solare; qelia elektrike dhe bateri; matësa dhe 

tester elektrik ose magnetik; senzore potenciali; senzorë të rrymës; senzore të rrymës dhe 

tester për matjen e vetive të gjysëm perquesve; kabllo koaksiale; fibra kabllosh optike; 

xhunta për vazhdimin e kabllove elektrike; kablo, elektrike; tela elektrik dhe kabllo; fibra 

optik [fije për përcjelljen e dritës]; tela telegrafi; tela telefoni; konektor teli [elektriciteti]; 

aparate interkomunikimi; amplifikatorë; antenna; traka (për mbajtjen) telefoni cellular; 

kompakt disk plajerë; korniza fotografike digjitale; DVD plejer; instalime elektrike për 

kontrollë së largu të operacioneve industriale; faks makina; aparate sistemesh pozicionimi 

globale [GPS]; komplete me duar të lira për telefona; shirita për pastrimin e kokave 

[rekorderëve]; kufje; xhuke bokses (xhu-boksa), muzikorë; aparate fototelegrafike; media 

plajerë portativë; telefona portativë; radio pejgjera; radio; radio automjetesh; komplete 

radiotelegrafije; komplete radiotelefoni; marrës telefoni; record plajerë; telegrafë [aparate]; 

aparate televizori; aparate navigacioni për automjete [isntalime kompjuteri ne automjet]; 

video rekorder; video telefona; makina dhe aparate telekomunikuese; aparate telefonike; 

transmetues [telekomunikacion]; instalime elektrike për kontrollë së largu të operacioneve 

industriale; aparate kontrolli së largu; navigator elektronik dhe aparate dhe instrumente 

pozicionimi; instrumente navigimi; makina përgjigjëse; videokamera [kamkorderë]; plajer 

të kasetave; marrësa të audios dhe videos; aparate dhe instrumenet për inçizim, transmetim 

ose reprodukim të zërit ose imazheve; transmetuesit e sinjaleve elektronike; procesorët e 

sinjaleve; aparate reprodukimi të zërit; paisje për procesimin e imazheve; kontrollerë pa tel 

për kontrollë dhe monitorue së largu funksionimin dhe gjendjen e sistemeve të sigurisë; 

disqe optike; disqe, magnetike; tabelat njohtuese elektronike; enkoderë magnetik; flopi 

disqet; shiritat magnetik; modemët; paisje kundër interferences [elektrike]; shenjat digjitale; 

aparate enkodimi dhe dekodimi; paisje ndëmjetëse (interfejs) për kompjuterë dhe terminale 

elektronike informatike për automobila; shenjat e sigurimeve [paisje kodifikimi]; aparate 

dhe instrumente mesimdhënje dhe instruktimi; analizuesit elektronik të imazheve; agjendat 

elektronike; lexuesit e barkodeve; kartela magnetike të koduara; njësi qendrore të 

procesimit [procesorë]; çipa [qarqe të integruara]; softver lorjash kompjuterike; tastatura 

kompjuterësh; pasije memorike kompjuterike; programe operative kompjuterike, të 

inçizuara; pasije periferike kompjuterike; programe kompjuterike; softver kompjuterik; 

softvere aplikacionesh kompjuterike; kompjuter; aparate procesimi të dhënave; disk drajv 

për kompjuterë; lapsa elektronik [njësi presentimi visual]; përkthyes elektronik xhepi; 

etiketues elektronik për produkte; bylyzyk identifikues i  koduar, magnetik; kartelë 

identifkuese, magnetike; kartelë e qarqeve të integruara [kartela të mençura] ; qarqe të 

integruara; paisje të ndëmjetme (interface) për kompjuterë; xhuke boks (xhu-boks) për 

kompjuterë; kompjuter laptopa; njësi shiritash magnetik për kompjuterë; mikroprocesorë; 

monitorë [hardver kompjuterik]; monitorë [programe kompjuterike]; mouse [paisje për 

procesimin e të dhënave]; mbështetës për mousë; kalkulatorë xhepi; printera për perdorim 

me kompjuterë; lexues optik i karaktereve; lexues [paisje procesimi të të dhënave] ; skanerë 
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[paisje procesimi të të dhënave]; gjysëm përques; tabelë indikatori elektronik; kalkulator 

elektronik tavoline; fjalor elektronik; qarqe elektronike, pos atyre të cilët kanë programe të 

inçizuara kompjuterike; qarqe të integruara; ndihmësa personal digjital në formë të orës; 

smartfona; aplikacione softverike kompjuterike, të shkarkueshme; programe kompjuterike, 

të shkarkueshme; programe kompjuterike për vërtetim (autentcation); softver intelegjence 

artificiale; softver i shkarkueshem kompjuterik në kloudimit; aplikacion  softverik për 

sherbime kompjuterike në klodim; softvere kompjuterik për managjimin e bazave të të 

dhënave; hardver kompjuterike; dioda emituese të dritës [LED]; makina kopjuese 

elektrostatike; processor të fjalëve; tuba elektronik; elemente të gjysëmpërquesve; 

programe dhe softver kompjuterik për procesimin  e imazheve; çipa gjysëmpërquesish për 

procesimin e imazheve; softver i realitetit të shtuar (augmented); softverë kompjuterike për 

simulimin e relitetit të shtuar; softver interfejse kompjuterik; softverë për siguri të 

kompjuterëve; softver për siguri të postës elektronike (e-mailave); programe kompjuterike 

për managjimin e sigurisë së bazave të të dhënave; softver i shkarkueshëm për sigurinë 

kompjuterike; softver për procesimin e të dhënave; programe për procesimin e të dhënave; 

memorje për paisjet e procesimit të të dhënave; softver kompjuterik për aplikacione dhe 

integrimin e bazave të të dhënave; softver kompjuterike për procesimi e informatave; 3D 

skanerë; makina elektronike, aparate dhe pjesë për to; kompjutere me veti të intelegjencës 

artificiale; elektroda për hulumtime laboratorike; elektroda të pjesëve elektronike dhe 

elementeve të gjysëmperquesve; elektroda dhe pjesë për to; elektrodat (pllakat) e baterive; 

qelijat me elektroda (të baterive); dorëza për mbrojtje nga aksidentet; dorëza për perdorim 

në agrokulturë me qëllim të mbrojtjes kundër aksidenteve; syza [gjyslykë dhe syza 

mbrojtëse]; programe për lojra për makina shtëpiake video  lojrash; programe video lojrash 

për konsumatorë; qarqe elektronike dhe CD-ROM-a me içizime të programeve për lojra në 

hand-held me displejë me liquid-kristal (kristale të lëngshme); qarqe elektronike dhe CD-

ROM-a me inçizime me programe të performancës automatike për instrumente mizikore; 

fajla të shkarkuar muzikorë; tone zilesh të shkarkuara për telefona mobil; kompakt disqe 

[audio-video]; video disqe dhe video shirita të inçizuar; filma vizatimor të animuar; fajlla të 

imazheve të shkarkuara; imaxhe dhe video të shkarkuara; publikime lektronike, të 

shkarkueshme; filma kinematografik të ekspozuar; slajda filmash të ekspozuar; montime i 

slajdave të filmit (sekuencave filmike)   

38   Telekomunikacion, pos radiodifuzionit; dhënja me qera e kohës së qasjes në rrjetat 

globale kompjuterike; komunikimi me telefona qelularë; komunikimi me telefona mobil; 

ofrimi i dhomave të bisedave me internet; komunikimi me kompjuter terminale; sherbime 

të kompjuterizuar komunikimi; komunikimi me rrjeta të fibrave optik; komunikimi me 

telegrame; komunikime me telefona; transmetimi i postës elektronike; transmetimi i 

faksimileve; ofrimi i lidhjeve telekomunikative në rrjetat globale kompjuterike; sherbime 

videokonference; transmetimi i fajlave digjital; dhënja me qera e linjave telekomunikative; 

transmetimi i audio dhe video përmbajtjeve nëpërmjet të rrjetave kompjuterike; ofrimi i 

qasjes në baza të të dhënave; video komunikimi duke perdorur kompjuterin; informata 

lidhur me telekomunikacionin; transmetimi satelitor; transmetimi, shpërdnarja 

radiodifuzive dhe pranimi i audios, videos, imazheve të ngrira, tekstit dhe të dhënave në 

kohë reale; ofrimi i qasjes ne blog, dhoma bisedash, tabela buletinesh apo sherbime 

diskutimesh; rrjeta digjitale sherbimesh telekomunikuese; transmetim televizioni kabllor; 

radio transmetimit; transmetim  televiziv; video transmetim nëpërmejt të internetit dhe 

rrjetave tjera komunikative; agjenci lajmesh; dhenja me qera e paisjeve telekomunikative 
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duke përfshirë aparate  telefonike dhe faksimil aparate; dhënja me qera e aparateve dhënëse 

të mesazheve; dhënja me qera e modemave   

42   Konsulencë nga lëmia earkitektures;sherbime këshilluese dhe konsulenc lidhur me 

dizajnimin dhe zhvillimin e sistemeve kompjuterike;ofrimi i informatave mbi testimin, 

inspektimin ose hulumtimin e produkteve farmaceutike duke përdorur karakteristikat 

gjenetike;ofrimi i informatave mbi testimin, inspektimin ose hulumtimin në laminë e 

shkencave mjekësore;hulumtimi ose zhvillimi i preparateve kimike ose produkteve 

farmaceutike;testimi, inspektimi, zhvillimi dhe hulumtimi i produkteve farmaceutike, 

kozmetike ose produkteve ushqimore dhe ofrimi i informatave në lidhje me to;ofrimi i 

informatave shkencore dhe teknologjike në lidhje me faktorin e rrezikut (riskut);shqyrtimi 

dhe hulumtimi industrial mbi logjistikën;testimi dhe hulumtimi i makinave dhe aparateve 

telekomunikuese;dhënia me qera e makinave dhe instrumenteve për matje ose testim;dhënia 

me qera e matësve dhe testerëve elektrik ose magnetik;ofrimi i informatave dhe këshillave 

lidhur me përpunimin kompjuterik në kloud (cloud computing);ofrimi i shfrytëzimit të 

përkohshëm i softverëve kompjuterik të cilët nuk mund të shkarkohen nga interneti;ofrimi i 

programeve kompjuterike për autentifikim;dhënia me qera e hapsirave memorike për 

paijsje kompjuterike memorike;dhënia me qera e internet serverëve;shërbime të 

informatash meterologjike;shërbime arkitektonike;shqyrtime;planifikime 

urbanistike;projektime ndërtimtarie;shërbime planifikimi projektimesh dhe ndërtime dhe 

këshilldhënie në lidhje me to;hulumtime gjeologjike;ekspertiza gjeologjike;sherbime 

analizash industriale dhe hulumtime;projektime makinash, aparate, instrumente (duke 

përfshirë edhe pjesët për to) ose sisteme të cilat përmbajnë makina të tilla, aparate dhe 

instrumente;ofrimi i informatave të cilat lidhen me shërbime të dizajnit 

kompjuterik;projektime kompjuterash, pajisje elektronike dhe paime telekomunikuese dhe 

këshillime teknike në lidhje me to;sherbime konsulence në lidhje me projektimin dhe 

zhvillimin e hardverit kompjuterik;shërbime të zhvillimit të hardverit 

kompjuterik;projektimi i elektrodave;inxhiniering i cili lidhet me robotikën;projektimi dhe 

zhvillimi i rrjetave për distribuimin e energjisë;shërbime inxhinierike në lidhje me sistemet 

e furnizimit me energji;projektimi i pajisjeve për kursimin e energjisë;projektimi i 

gjeneratorëve për furnizim;projektimi dhe zhvillimi i protezave;projektimi dhe zhvillimi i 

softverit për përpunimin dhe distribuimin e përmbajtjeve multimediale;shërbime konsulente 

në lidhje me teknologjinë e kompjuterëve;shërbime informimi dhe konsulence në lidhje me 

teknologjinë informative (IT);dizajn grafik;dizajn industrial;stilizime (dizajn 

industrial);dizajnime, duke përjashtuar qëllimet reklamuese;dizajnimi i softverit 

kompjuterik, programimi kompjuterik dhe mirëmbajtja e softverit kompjuterik;shumëzimi 

(duplifikimi) i programeve kompjuterike;instalimi i softverit kompjuterik;përditësimi i 

softverit kompjuterik;këshillime mbi softverin kompjuterik;projektimi dhe zhvillimi i 

sistemeve kompjuterik dhe shërbime konsulente në lidhje me sistemin 

kompjuterik;konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga ato fizike në bartësa elektronik 

të të dhënave;dizajnimi, krijimi dhe mirëmbajtja e webfaqeve;konvertimi i programeve 

kompjuterike dhe të dhënave përpos konvertimit fizik;digjitalizimi i dokumentave 

(skanimi);monitorimi i sistemeve kompjuterike me qasje së largu;ofrimi i makinës së 

kërkimit për internet;sigurimi i makinës së kërkimit për marrjen e të dhënave në rrjetën 

globale kompjuterike;sigurimi i makinës së kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet 

rrjetave komunikues;rikthimi i të dhënave kompjuterike;këshillime lidhur me dizajnimin e 

webfaqeve;zhvillimi i programeve kompjuterike për simulimin e eksperimenteve 
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laboratorike;konfigurimi i sistemeve të rrjetave kompjuterike;konfigurimi i programeve 

kompjuterike dhe zgjërimi dhe shtimi i funksioneve të tyre;dizajnimi i faqeve hyrëse të 

internetit;programimi kompjuterik për prevenimin e rënjes së sistemit;programimi i 

softverit operativ për qasje dhe shfrytëzim të rrjetave të përpunimit kompjuterik në klud 

(cloud computing);sherbime përkrahje teknike të softverit kompjuterik;rekonstitucioni i 

bazës së të dhënave;sherbime të krijimit të kopjeve të sigurisë (backup) të të dhënave 

elektronike;zhvillimi i aplikacioneve softverike për shpërndarjen e përmbajtjeve 

multimediale;këshillime lidhur me sigurinë e të dhënave;monitorimi nga larg i sistemeve 

kompjuterike për zbulimin e qasjeve të pa autorizuara dhe dëmtimi i të dhënave;konsulencë 

lidhur me sigurinë kompjuterike;ofrimi i informatave lidhur me analizën e rezultateve 

teknike dhe rezultatet teknike të kompjuterizuara të hapësirës së të dhënave të logut;analiza 

e sasisë së madhe të të dhënave teknike dhe ruajtja kompjuterike e sasisë së madhe të të 

dhënave;ofrimi i informatave për analizën e  rezultateve teknike dhe ruajtja kompjuterike e 

rezultateve të sasive të mëdha të të dhënave;programimi kompjuterik për sisteme për 

përpunimin e fotografisë (imazheve) me ndihmën e kompjuterit;dizajnimi dhe zhvillimi i 

softverit për përpunimin e fotografive;dizajnimi dhe zhvillimi i softverit për lojra 

kompjuterike dhe softverit për realitetin virtual;programimi dhe zhvillimi i softverit për 

realitetin virtual;këshilldhënie nga lëmia e sigurisë kompjuterike dhe internetit dhe 

shërbime të kodimit të të dhënave;programimi dhe zhvillimi i programeve për sigurinë e 

internetit;shërbime programimi kompjuterik për sigurinë e të dhënave 

elektronike;programimi kompjuterik për administrimin e sigurisë së përpunimit të 

informatave;këshillime lidhur me programimin kompjuterik për sigurinë e rrjetave 

kompjuterike dhe ofrimi i informatave në lidhje me këtë;programimi dhe zhvillimi i 

programeve për përpunimin e të dhënave;këshillime në lëminë e integrimit të sistemeve 

kompjuterike;integrimi i sistemeve dhe rrjetave kompjuterike;programimi i softverit për 

administrimin e energjisë;analiza e sistemeve kompjuterike dhe ofrimi i informatave lidhur 

me të;shërbime hulumtimi dhe konsulence në lidhje me softverin kompjuterik;analiza e 

kërcënimit të sigurië kompjuterike për mbrojtjen e të dhënave;ofrimi i informatave lidhur 

me analizën dhe hulumtimin e viruseve kompjuterik;shërbime të mbrojtjes kompjuterike 

nga virusët;këshillime teknologjike lidhur me kompjuterë, automobila dhe makina 

industriale;testim, inspektim, hulumtim dhe zhvillim të gjeneve;hulumtimi dhe shqyrtimi i 

barërave lidhur me analizat gjenetike;testim dhe hulumtim në bioteknologji dhe këshillime 

lidhur me to;shërbime shkencore laboratorike;zhvillime të studimeve të projekteve 

teknike;hulumtime shkencore;analiza e të dhënave teknike;hulumtime teknologjike;shkrim 

teknik;hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët;këshillime në lëminë e 

kursimit të energjisë;hulumtime në lëminë e fizikës;kontrolla e kualitetit;sherbime testimi 

dhe hulumtimi në lëminë e elektricitetit;sherbime testimi dhe hulumtimi në lëminë e 

telekomunikacionit dhe teknologjise së komunikimit mobil;shqyrtime dhe hulumtime 

lidhur me mbrojtjen sanitare të mesit jetësor dhe këshillime lidhur me te;shqyrtime, 

hulumtime dhe këshillime për planifikimin e zhvillimit regjinal dhe planifikimi i zhvillimit 

urban;sherbime të kontrollës së kualitetit me qellim të certifikimit;hulumtime shkencore 

dhe teknologjike në lëminë e katastrofave natyrale;hulumtime të cilat lidhen me 

konstrukcionin e objekteve ndërtimore dhe planifikimit të qytetit;sherbime testimi dhe 

hulumtimi në lëminë e të penguarit të ndotjes;sherbime testimi dhe hulumtimi në lëminë e 

ndërtimtarisë;sigurimi i informatave për testimin, hulumtimin, shqyrtimin, vlerësimin dhe 

analizën për kursimin e energjisë apo rezultatet e tyre;sherbime të programimit 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

765 

 

kompjuterik, posaçërisht, grumbullimi, analiza dhe ruajtja e logut të dhënave (data 

log);këshillime për testimin , analizën e të dhënave ose matjeve në lëminë e ndërtimtarisë, 

konstrukcioneve;hulumtime në lëminë e teknologjisë së përpunimit të të 

dhënave;përditësimi  i softverit për përpunimin e të dhënave;këshillime për hulumtime, 

shqyrtime dhe zhvillim të teknologjisë për përpunimin e informatave dhe teknologjisë së 

komunikacionit;hulumtimi i teknologjisë së përpunimit të informtave;këshillime në lidhje 

me sherbimet teknologjike në lëminë e furnizimit me rrymë dhe energji;shqyrtime, testime, 

ose hulumtime për energjinë e pashfrytëzuar;hulumtime shkencore në lëminë e 

energjisë;hulumtime për prodhimin, transmetimin (bartjen), shpërndarjen dhe shfrytëzimin 

e energjisë;sherbime testimi, inspektimi dhe hulumtimi në lëminë e bujqësisë, blegtorisë, 

hortikulturës dhe peshkatarisë dhe ofrimi i informatave dhe keshillime lidhur me 

këte;këshillime për teknologjine agrokulturale;testimi dhe hulumtimi i makinave, paisjeve 

dhe instrumenteve;kalibrimi (matje);hulumtime mekanike;sherbime testimi me qellim te 

kontrollimit të kualitetit të paisjes hortikulturale;sherbime testimi me qellim te kontrollimit 

të kualitetit të makinave bujqësore;huazimi i pasijeve për matje;huazimi i 

kompjuterëve;hostimi i veb faqeve kompjuterike;huazimi i veb serverave;hostimi i 

serverave;softveri si sherbim ( SaaS);përpunimi kompjuterik në kloud (cloude 

komputing);sigurimi i perdorimit të përkohshëm të softverëve të cilët bazohen në veb-

faqe;huazimi i softverëve  kompjuterik dhe programeve kompjuterike;dhënja me qera 

(lizingu) e kompjuterëve;dhënja me qera (lizing) e hapësirës kompjuterike dhe 

paisjeve;dhënja me qera (lizingu) e programeve kompjuterike;sigurimi i programeve 

kompjuterike në rrjetat e të dhënave;huazimi i serverëve dhe sigurimi i informatave në 

lidhje me to;hostimi i përmabjtjes digjitale në Internet;sherbime konsulence në lëminë e 

softverit si sherbim (SaaS);sigurimi i softverëve onlajn të cilët nuk mund të shkarkohen nga 

interneti për analizë të imazheve medicinale;sigurimi onlajn i softverit i cili nuk  mund të 

shkarkohet nga interneti për realitetin virtual;sigurimi onlajn i softverit i cili nuk mund të 

shkarkohet nga interneti për administrimin e sistemit të pagesave elektronike;sigurimi 

onlajn i softverit i cili nuk mund të shkakrohet nga interneti për mbrojtjen e sigurisë së 

informatave;sigurimi onlajn i softverit i cili nuk  mund të shkarkohet nga interneti për  

përmirësimin e të funksioneve të sigurisë të mbrojtjes nga kopjimi;sigurimi onlajn i 

softverit i cili nuk mund te shkarkohet nga interneti për siguri kompjuterike;huazimi i 

pasijeve për procesimin e të dhënave;sigurimi onlajn i softverit i cili nuk mund të 

shkakrohet nga interneti për integrimin e sistemeve kompjuterike   

 

 

 

(111)  27207 

(151)  04/03/2021 

(181)  28/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/365 

(732)  Exxon Mobil Corporation Exxon 

Mobil Corporation, a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 

New Jersey, U.S.A., with offices at 5959 Las 

Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-

2298,, US 

(540)  MOBIL EXTRA 
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(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(511) 4   “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit, 

lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (duke përfshirë edhe ato motorike) dhe ndriçues; qirinj 

dhe fitilë për ndriçim; vajra për motorë me dy goditje për përdorim në motoçikleta, motor 

bore dhe sharra elektrike me zingjir, vajra për motorë me katër goditje”.   

 

 

 

(111)  27206 

(151)  04/03/2021 

(181)  28/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/366 

(732)  Exxon Mobil Corporation Exxon 

Mobil Corporation, a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 

New Jersey, U.S.A., with offices at 5959 Las 

Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-

2298, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  MOBILSOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   “Lëndë djegëse;vajra duke përfshirë vajra për transferimin e nxehtësisë, vajra 

transformues, vajra procesues, vajra emulsifikues dhe vajra prerës, yndyrna;lubrifikantë 

përfshirë vajra lubrifikues dhe yndyrna;dyll me parafinë të rafinuar, dyll i hollë, emulsione 

dylli, emulsione nga vajrat e dyllit me bazë uji, shtresë dylli dhe dyll bazuar në shtresat e 

shkrira të nxehta;benzinë e papërpunuar”.   

 

 

 

(111)  27205 

(151)  04/03/2021 

(181)  28/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/367 

(732)  Exxon Mobil Corporation Exxon 

Mobil Corporation, a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 

New Jersey, U.S.A., with offices at 5959 Las 

Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-

2298, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)  MOBILARMA 
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Republic of Kosovo 

 
 

(511) 4   “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit, 

lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (duke përfshirë edhe ato motorike) dhe ndriçues; qirinj 

dhe fitilë për ndriçim; lubrifikues për parandalim të ndryshkut”.   

 

 

 

(111)  27204 

(151)  04/03/2021 

(181)  28/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/368 

(732)  Exxon Mobil Corporation Exxon 

Mobil Corporation, a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 

New Jersey, U.S.A., with offices at 5959 Las 

Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-

2298, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  MOBIL EAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   “Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rreshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara; 

plehra; kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje 

dhe bashkim; substanca kemikale për ruajtjen e artikujve ushqimor; substanca për rrezitje;  

 ngjitës që përdoren në industri; lëngje hidraulike”.   

4   “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit, 

lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (duke përfshirë edhe ato motorike) dhe ndriçues; qirinj 

dhe fitilë për ndriçim; vajra hidraulike, vajra qarkulluese, dhe vajra për ftohje”.   

 

 

 

(111)  27203 

(151)  04/03/2021 

(181)  28/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/369 

(732)  Exxon Mobil Corporation Exxon 

Mobil Corporation, a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 

New Jersey, U.S.A., with offices at 5959 Las 

Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-

2298, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

(540)  ALMO 
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Republic of Kosovo 

 
 

(511) 4   “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit, 

lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (duke përfshirë edhe ato motorike) dhe ndriçues; qirinj 

dhe fitilë për ndriçim; vajra industriale; vajra lubrifikuese”   

 

 

 

(111)  27208 

(151)  04/03/2021 

(181)  28/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/370 

(732)  Exxon Mobil Corporation Exxon 

Mobil Corporation, a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 

New Jersey, U.S.A., with offices at 5959 Las 

Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-

2298, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  UNIREX 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit, 

lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (duke përfshirë edhe ato motorike) dhe ndriçues; qirinj 

dhe fitilë për ndriçim; yndyrna”   

 

 

 

(111)  27201 

(151)  04/03/2021 

(181)  28/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/371 

(732)  Exxon Mobil Corporation Exxon 

Mobil Corporation, a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 

New Jersey, U.S.A., with offices at 5959 Las 

Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-

2298, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  PYROLUBE 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë;kompozime për absorbim të pluhurit, 

lagështim dhe lidhje;lëndë djegëse (duke përfshirë edhe ato motorike) dhe ndriçues;qirinj 
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dhe fitilë për ndriçim;lubrifikues për zingjir me temperaturë të lartë ”.   

 

 

 

(111)  27199 

(151)  03/03/2021 

(181)  28/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/372 

(732)  Exxon Mobil Corporation Exxon 

Mobil Corporation, a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 

New Jersey, U.S.A., with offices at 5959 Las 

Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-

2298, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  CITY LOGISTICS 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   „Lubrifikantë, vajra lubrifikues, vajra motorike, yndyrna të përfshira në klasën e 4; 

dyll të përfshirë në klasën e 4“   

 

 

 

(111)  27197 

(151)  03/03/2021 

(181)  28/02/2030 

(210)  KS/M/ 2020/373 

(732)  Exxon Mobil Corporation Exxon 

Mobil Corporation, a corporation organized 

and existing under the laws of the State of 

New Jersey, U.S.A., with offices at 5959 Las 

Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-

2298, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  MOBILCUT 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   “Vajra dhe yndyrna industriale, lubrifikantë; kompozime për absorbim të pluhurit, 

lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse (duke përfshirë edhe ato motorike) dhe ndriçues; qirinj 

dhe fitilë për ndriçim; vajra prerëse”   
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(111)  27556 

(151)  21/04/2021 

(181)  02/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/374 

(732)  Heiner Röger Parkstraße 1 

D-14469 Potsdam Germany, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  NOTUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Ndërtimtari; ndërtimi i instalacioneve për prodhim dhe shfrytëzim të burimeve të 

rinovuara të energjisë; ndërtimi i komponenteve për instalacione për prodhim dhe 

shfrytëzim të burimeve të rinovuara të energjisë; ndërtimi, montazhi, servisimi, mirëmbajtja 

dhe riparimi i instalacioneve për prodhimin e burimeve të rinovuara të energjisë, në veçanti 

turbinave më erë dhe instalacioneve me energji të erës; shërbime të këshillimit, konsultime 

dhe ofrimi i informatave të cilat kanë të bejnë me mallërat dhe shërbimet e lartëcekura.   

40   Prodhimi i energjisë, në veçanti puna në instalacione për prodhimin dhe shfrytëzimin  e 

burimeve të rinovuara të energjisë.   

42   Instalacione qarkore (reparti) për prodhimin e energjisë; mbështetje teknike dhe 

këshillim lidhur me instalacionet për prodhimin e burimeve të rinovuara të energjisë, në 

veçanti instalacione me energji të erës; hulumtime (kërkime) shkencore dhe industriale, në 

veçanti, kryerja e kërkimit shkencor dhe hulumtimit në fushën e energjisë së rinovueshme; 

shërbime të raportimeve shkencore; shërbime të vlerësimit të gjendjës së mjedisit jetësorë; 

shërbime inxhiniering, në veçanti shërbime inxhinieringu për ekzaminim dhe vlerësimin e 

lokacioneve për ndërtimin e instalacioneve për prodhimin e energjisë dhe për 

pajtueshmërinë e sajë ekologjike, dhe shërbimet inxhinierike në arkitekturën e peizazhit. 

 

   

 

 

(111)  27187 

(151)  03/03/2021 

(181)  03/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/375 

(732)  Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi FITOFARM PLUS DOO Skopje ul. 

Kacanicki pat. 156, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  FITALP 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Prodhime kimike për industri, shkencë, fotografi, si dhe bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari; rrëshira të papërpunuara artificiale, materie të papërpunuara plastike; plehra 

artificiale, përbërës për shuarjen e zjarrit; preparate për ngjitje dhe saldim të metaleve; 

prodhime kimike për konservim të prodhimeve ushqimore; materiale për rregjie; adeziv 
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(materie ngjitëse) të dedikuara për industri   

3   Preparate zbardhëz dhe supstanca tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, fërkues dhe gërryes; sapunë, parfumeri, vajra eterik, prodhime kozmetike, losione 

për flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; 

supstanca dietike që shfrytëzohen në mjeksi, ushqim për bebe; leukoplastë, materiale 

fashues; materiale për plombim të dhëmbëve dhe dyll dentar; mjete dezinfektues; preparate 

për shkatrimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë   

20   Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; prodhime nga druri, tapa, kallami, xunkthi, briri, 

kocka, kocka elefanti, kocka balene, guaca, qilibari, sedefi, shkuma e detit, dhe 

zëvendësues të gjitha këtyre materialeve dhe prodhimeve nga masa plastike, posaqërsiht 

ambalazh nga plastika (kuti, shishe etj.) të dedikuara për paketim të barnave dhe 

prodhimeve kozmetike   

39   Shërbime prepaketimit, shpërndarje (dozim) dhe paraperpunim të gjysemprodhimeve te  

prodhimeve   

44   Ndihmë mjeksore dhe higjienike dhe kujdes bukurie; shërbime veterinare dhe 

bujqësore   

 

 

 

(111)  27324 

(151)  15/03/2021 

(181)  03/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/376 

(591)  E kuqe, e kaltër, e bardhë 

(732)  Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi FITOFARM PLUS DOO Skopje ul. 

Kacanicki pat. 156, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; 

supstanca dietike që shfrytëzohen në mjeksi, ushqim për bebe; leukoplastë, materiale 

fashues; materiale për plombim të dhëmbëve dhe dyll dentar; mjete dezinfektues; preparate 

për shkatrimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë   

39   Shërbime prepaketimit, shpërndarje (dozim) dhe paraperpunim të gjysemprodhimeve te  

prodhimeve   

 

 

 

(111)  27321 

(151)  15/03/2021 

(181)  03/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/377 

(732)  Drustvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi FITOFARM PLUS DOO Skopje ul. 

(540)  FITOFARM 
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Kacanicki pat. 156, 1000 Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

 

(511) 1   Prodhime kimike për industri, shkencë, fotografi, si dhe bujqësi, kopshtari dhe 

pylltari; rrëshira të papërpunuara artificiale, materie të papërpunuara plastike; plehra 

artificiale, përbërës për shuarjen e zjarrit; preparate për ngjitje dhe saldim të metaleve; 

prodhime kimike për konservim të prodhimeve ushqimore; materiale për rregjie; adeziv 

(materie ngjitëse) të dedikuara për industri.   

3   Preparate zbardhëz dhe supstanca tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, fërkues dhe gërryes; sapunë, parfumeri, vajra eterik, prodhime kozmetike, losione 

për flokë; preparate për kujdes të dhëmbëve.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjeksore; 

supstanca dietike që shfrytëzohen në mjeksi, ushqim për bebe; leukoplastë, materiale 

fashues; materiale për plombim të dhëmbëve dhe dyll dentar; mjete dezinfektues; preparate 

për shkatrimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë.   

20   Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; prodhime nga druri, tapa, kallami, xunkthi, briri, 

kocka, kocka elefanti, kocka balene, guaca, qilibari, sedefi, shkuma e detit, dhe 

zëvendësues të gjitha këtyre materialeve dhe prodhimeve nga masa plastike, posaqërsiht 

ambalazh nga plastika (kuti, shishe etj.) të dedikuara për paketim të barnave dhe 

prodhimeve kozmetike.   

32   Birre;ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

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

39   Shërbime prepaketimit, shpërndarje (dozim) dhe paraperpunim të gjysemprodhimeve te  

prodhimeve.   

42   Hulumtime shkencore dhe teknologjike; përgatitje (punim) i programeve kompjuterike.   

44   Ndihmë mjeksore dhe higjienike dhe kujdes bukurie; shërbime veterinare dhe 

bujqësore.   

 

 

 

(111)  28357 

(151)  19/08/2021 

(181)  04/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/380 

(591)  E kuqe e bardh e verdhë. 

(732)  ALBA PETROL GROUP SH.P.K  

Naser Sadiku  VITI-Rr. Rexhep Bislimi p.n, 

KS 

 
 

(540)   
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(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   

42   Tregetia me shumice dhe pakice me derivate te naftes dhe gaze tokesore,tregetia me 

shumice ne tranzit me vaj per djegje,bitumen,me gaz fluid,benzine primare,vajera 

baze,aditiv dhe aromate; shitja e mallit ne shitoret e lira te doganes; sherbime nga lemi i 

hotelerise,ushqimit,vendosjes dhe turizmit.   

 

 

 

(111)  27194 

(151)  03/03/2021 

(181)  04/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/381 

(300)  78592  06/09/2019  JM 

(732)  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)  DEEP FUSION 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; telefona të mençur; pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen që 

janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet, për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e 

telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mençura; syze të 

mençura; unaza të mençura; gjurmues aktivitetesh që vishet; softuer kompjuterik për kapjen 

dhe procesimin e imazheve digjitale; softuer kompjuterik për zmadhimin e imazheve 

digjitale; softuer kompjuterik për përdorim në rishikimin, ruajtjen, organizimin dhe 

lëshimin e përmbajtjeve audio dge video; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin, 

transmetimin, riprodukimin, procesimin, transmetimin, lëshimin dhe rishikimin e audio, 

videove, imazheve dhe përmbajtjeve të tjera multimediale në pajisjet elektronike dixhitale; 

softuer për zhvillimin e aplikacioneve për kapjen dhe procesimin e imazheve digjitale. 

 

   

 

 

 

(111)  27527 

(151)  15/04/2021 

(181)  04/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/382 

(540)  ROLY 
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(732)  GOR FACTORY, S.A. Ctra. De 

Santomera- Albanilla Km.8,800 Nave 2 

Fortuna (Murcia), 30620, SPAIN, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

 
 

 

(511) 25   Veshje, mbathje për këmbë dhe mbathje për kokë   

35   Shërbime të shitjes me pakicë nëpër një rrjeti global kompjuterik për veshje, mbathje 

për këmbë dhe mbathje për kokë, reklamim, menaxhim të biznesit komercial, administrim 

komercial   

39   Shërbime distribuimi, transporti, paketimi dhe ruajtje të veshjeve, mbathjeve për 

këmbë dhe mbathjeve për kokë   

 

 

 

(111)  27526 

(151)  15/04/2021 

(181)  04/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/385 

(732)  3M Company 3M Center, 2501 

Hudson Road St. Paul, Minnesota 55144, US 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  POST-IT 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer dhe softuer kompjuterik, përkatësisht softuer kompjuterik për krijimin e 

shënimeve dhe vrejtjeve   

16   Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, të cilat nuk përfshihen në klasa të 

tjera; materiale të shtypura; materiale për lidhjen e librave; fotografi; artikuj shkrimi; 

ngjitës me qëllime për perdorim në artikuj shkrimi ose për qellime shtëpiake; materialet e 

artististike; furça për ngjyra; makina shkrimi dhe rekuizita për zyre (përveç mobiljeve); 

materiale instruktive dhe mësimore (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që 

nuk përfshihen në klasa të tjera); lloje printeresh; blloqe shtypëse.   

 

 

 

(111)  27290 

(151)  10/03/2021 

(181)  04/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/388 

(591)  Blu (Pantone 2746c), rozë (Pantone 

183 C), e bardhë 

(300)  201970995  05/09/2019  SI 

(732)  ILIRIJA, d.o.o. Tržaška cesta 40, 1000 

(540)   
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Ljubljana, Slovenia, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë; preparate tualeti (kujdesi i trupit); tualeteri; preparate zbardhues dhe 

substanca të tjera për përdorim lavanderie; preparate pastrimi, lustrimi, gërryese dhe 

abrazive; parfume; vajra eterik; locione për flokët; per dhembet; kozmetikë për lëkurën; 

kremra kozmetikë; kremra kozmetikë për duar; kremra kozmetikë për fytyrën dhe trupin; 

krem duarsh; krem për fytyrën dhe trupin; krem për bllokim (të depërtimit ne lëkurë); 

kremra duarsh për bllokim (të depërtimit ne lëkurë); krem për bllokim  për fytyrën dhe 

trupin; locione duarsh; preparate për mbrojtjen nga dielli; sapune; sapunët e dushit; sapunët 

e duarve; sapunët e duarve për bllokim ; agentë pastrimi për duar; xhel per duar; produkte 

kozmetikë për dush; xhel per dush dhe banjë; shkumë per dush dhe banjë; qumësht per 

pastrim për qëllime tualeti; balsame jo mjekësore; sapun rroje; locione pas rroje; pluhurat e 

duarve; peceta letre të ngopura me solucione kozmetike; peceta dore letre të lagura të 

ngopura me një krem kozmetik; deodorante; deodorantë të trupit (parfumues); deodorantë 

për përdorim personal (parfumues); deodorantët me rrokullisës (tualeti); antidjersë; 

deodorantë kundër djersës; sapunët deodorantë; krem deodorantë; krem për deodorant per 

shputat e këmbëve; deodorantë për këmbët; depilatorë; preparatet për kujdesin dhe trajtimin 

e flokëve; përgatitjet kozmetike për flokët dhe skalpin; ngjyrosje flokesh; ushqyes të 

flokëve; preparate per përbërjen më të lehtë të krehjes se flokëve; produkte për mbrojtjen e 

flokëve me ngjyrë; përgatitjet për mbrojtjen e flokëve nga dielli; preparate per shpëlarje 

flokësh (për qëllime kozmetike); pluhur flokësh; xhel për flokë; xhel stilues dhe fiksues për 

flokët; dyllë flokësh; dyllin e mjekrës dhe mustaqeve; locione për flokët; balsam per flokët; 

vajra për flokë; llaqe flokësh; spraj flokësh; krem flokësh; kondicionerët e flokëve; 

shampon për flokë; shamponët e thatë; shampo për kafshë shtëpiake; maska për flokët; 

serumet e flokëve; tonik flokësh; shkumat e flokëve; stilimi dhe vendosja e shkumës për 

flokët; preparate për shtimin e flokëve; preparate parukerie që i përkasin kësaj klase; 

pomada për qëllime kozmetike; kripërat e banjës, jo për qëllime mjekësore; pastë 

dhëmbësh.   

5   Preparate farmaceutike; përgatitje (preparate) sanitare për qëllime mjekësore; plastera 

ngjitës (material për fashim te plagëve); preparate dezinfektuese; kremra duarsh për 

përdorim mjekësor; kremra për fytyrën dhe trupin për përdorim mjekësor; kremra 

mjekësore për bllokim (të depërtimit ne lëkurë); kremra mjekësore për bllokim duarsh; 

kremra mjekësore për bllokim për fytyrën dhe trupin; locione mjekësore për duar; peceta 

dore prej letre me lagështi të ngopura me një krem mbrojtës mjekësor; sapunë mjekësore; 

sapunë antibakterial; sapunët dezinfektues; dezinfektues për qëllime higjienike; preparate 

për sanitarizimin (pastrim-dezifektimin) e duarve; preparat dezinfektues per larjen e duarve; 

preparate antibakteriale per larjen e duarve; xhel antibakterial; spraje antibakteriale; 

dezinfektantë; dezinfektues për qëllime higjienike; dezinfektues të inkorporuar në lecka; 

rroba pastrimi të ngopura me dezinfektues për qëllime higjienike; sapunët mjekësorë dhe 

sanitarë dhe detergjentë; kripëra per nuhatje; detergjente pastrues për qëllime mjekësore; 

deodorantët e ajrit dhe preparatet për freskimin e ajrit; deodorantë për veshje dhe tekstile; 

deodorantët e automjeteve; ilaç kundër insekteve.   
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(111)  27293 

(151)  10/03/2021 

(181)  04/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/389 

(591)  Blu (Pantone 2746c), rozë (Pantone 

183 C), e bardhë 

(300)  201971007  06/09/2019  SI 

(732)  ILIRIJA, d.o.o. Tržaška cesta 40, 1000 

Ljubljana, Slovenia, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë; preparate tualeti (kujdesi i trupit); tualeteri; preparate zbardhues dhe 

substanca të tjera për përdorim lavanderie; preparate pastrimi, lustrimi, gërryese dhe 

abrazive; parfume; vajra eterik; locione për flokët; per dhembet; kozmetikë për lëkurën; 

kremra kozmetikë; kremra kozmetikë për duar; kremra kozmetikë për fytyrën dhe trupin; 

krem duarsh; krem për fytyrën dhe trupin; krem për bllokim (të depërtimit ne lëkurë); 

kremra duarsh për bllokim (të depërtimit ne lëkurë); krem për bllokim  për fytyrën dhe 

trupin; locione duarsh; preparate për mbrojtjen nga dielli; sapune; sapunët e dushit; sapunët 

e duarve; sapunët e duarve për bllokim ; agentë pastrimi për duar; xhel per duar; produkte 

kozmetikë për dush; xhel per dush dhe banjë; shkumë per dush dhe banjë; qumësht per 

pastrim për qëllime tualeti; balsame jo mjekësore; sapun rroje; locione pas rroje; pluhurat e 

duarve; peceta letre të ngopura me solucione kozmetike; peceta dore letre të lagura të 

ngopura me një krem kozmetik; deodorante; deodorantë të trupit (parfumues); deodorantë 

për përdorim personal (parfumues); deodorantët me rrokullisës (tualeti); antidjersë; 

deodorantë kundër djersës; sapunët deodorantë; krem deodorantë; krem për deodorant per 

shputat e këmbëve; deodorantë për këmbët; depilatorë; preparatet për kujdesin dhe trajtimin 

e flokëve; përgatitjet kozmetike për flokët dhe skalpin; ngjyrosje flokesh; ushqyes të 

flokëve; preparate per përbërjen më të lehtë të krehjes se flokëve; produkte për mbrojtjen e 

flokëve me ngjyrë; përgatitjet për mbrojtjen e flokëve nga dielli; preparate per shpëlarje 

flokësh (për qëllime kozmetike); pluhur flokësh; xhel për flokë; xhel stilues dhe fiksues për 

flokët; dyllë flokësh; dyllin e mjekrës dhe mustaqeve; locione për flokët; balsam per flokët; 

vajra për flokë; llaqe flokësh; spraj flokësh; krem flokësh; kondicionerët e flokëve; 

shampon për flokë; shamponët e thatë; shampo për kafshë shtëpiake; maska për flokët; 

serumet e flokëve; tonik flokësh; shkumat e flokëve; stilimi dhe vendosja e shkumës për 

flokët; preparate për shtimin e flokëve; preparate parukerie që i përkasin kësaj klase; 

pomada për qëllime kozmetike; kripërat e banjës, jo për qëllime mjekësore; pastë dhëmbësh   

5   Preparate farmaceutike; përgatitje (preparate) sanitare për qëllime mjekësore; plastera 

ngjitës (material për fashim te plagëve); preparate dezinfektuese; kremra duarsh për 

përdorim mjekësor; kremra për fytyrën dhe trupin për përdorim mjekësor; kremra 

mjekësore për bllokim (të depërtimit ne lëkurë); kremra mjekësore për bllokim duarsh; 

kremra mjekësore për bllokim për fytyrën dhe trupin; locione mjekësore për duar; peceta 

dore prej letre me lagështi të ngopura me një krem mbrojtës mjekësor; sapunë mjekësore; 
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sapunë antibakterial; sapunët dezinfektues; dezinfektues për qëllime higjienike; preparate 

për sanitarizimin (pastrim-dezifektimin) e duarve; preparat dezinfektues per larjen e duarve; 

preparate antibakteriale per larjen e duarve; xhel antibakterial; spraje antibakteriale; 

dezinfektantë; dezinfektues për qëllime higjienike; dezinfektues të inkorporuar në lecka; 

rroba pastrimi të ngopura me dezinfektues për qëllime higjienike; sapunët mjekësorë dhe 

sanitarë dhe detergjentë; kripëra per nuhatje; detergjente pastrues për qëllime mjekësore; 

deodorantët e ajrit dhe preparatet për freskimin e ajrit; deodorantë për veshje dhe tekstile; 

deodorantët e automjeteve; ilaç kundër insekteve.   

 

 

 

(111)  28222 

(151)  25/06/2021 

(181)  05/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/391 

(732)  UMAREX GmbH & Co. KG 

Donnerfeld 2 59757 Arnsberg , DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  UMAREX 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Dylbi; monokularë; teleskopë; teleskopë për armë zjarri/teleskopë për shenjë për 

armë zjarri; aparatë që ofrojnë shikim natën/paisje që ofrojnë pamje natën/aparate për 

pamje nate; laserë, jo për çëllime mjeksore; paisje laserike për shenjë për psitoleta/laser 

shenje për armë; mjete optike dhe shenja optike për armë zjarri; mjete optike për distanca; 

aparate për matje distancash; softuer për video lojra; arka të përshtatura për telefonë 

celular; kronograf (aprate për regjistrimin e kohës); bilbila sinjalizues (fishkëllima); kamera 

(fotografike); aparate dhe makina zërri; paisje mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve; alarme; bateri, elektrike; karikues baterish; bilbil për qen; syza; syza sportive; 

maska mbrojtëse; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në 

klasën 9.      

13   Armë dhe municione; armë zjarri; pistoleta (armë); pushkë (armë); pushkë; revole; 

armë të vogla; armë sportive; pistoleta starti; armë zjari të zbrazta; pistoleta ajri (armë); 

pushkë ajri (armë); armë laserike; armë zjarri gjuetie; armë me ajr të kompresuar; armë me 

gaz të kompresuar; armë gazi; pistoleta flakërimi; pushkë flakërimi; pistoleta me airsoft 

(pak ajër); armë për gjuatje të topave të gomës; pistoleta për gjuajtje me ngjyrë (paintball) 

jo për qëllime rekreative; harqe; këllëf revolje; mbulesa arke të armëve të zjarrit; arka 

pushkësh; shenja nishani për armë; shenja, të ndryshme nga shenjat teleskopike, për armë 

zjarri; sisteme binarësh për armë zjarri; kapëse sigurie për armë zjarri/siguresa për 

këmbzën/ paisje për blokim të këmbzës; karikues i shpejtë; montues për armë; siliciatorë; 

takëm pastrimi për armë; spraj piperi; spraj për qëllime të mbrojtjes personale; spraj iritues 

gazi; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 13.    

28   Armë lodra; kopje të armëve;  takëm modelesh armësh; takëm modelesh për armë; 

armë dekorative; armë paintball (me ngjyrë); armë me ajër të butë (gjëra lojrash, aparate 

sportive); armë lodra me ajër të butë; pistoleta lodra/armë lodra kapsolla/kapsolla, armë me 

kapak/armë me kapsolla; hobe për gjuajtje (artikuj sportiv); harqe për harkatari; hark 

vetgjuajtës (aparat sportiv); municion për të gjitha armët e lartëpërmendura; pjesë dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

778 

 

aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 28.  

 

   

 

 

 

(111)  28290 

(151)  02/07/2021 

(181)  05/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/392 

(732)  UMAREX GmbH & Co. KG 

Donnerfeld 2 59757 Arnsberg Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Dylbi; monokularë; teleskopë; teleskopë për armë zjarri/teleskopë për shenjë për 

armë zjarri; aparatë që ofrojnë shikim natën/paisje që ofrojnë pamje natën/aparate për 

pamje nate; laserë, jo për çëllime mjeksore; paisje laserike për shenjë për psitoleta/laser 

shenje për armë; mjete optike dhe shenja optike për armë zjarri; mjete optike për distanca; 

aparate për matje distancash; softuer për video lojra; arka të përshtatura për telefonë 

celular; kronograf (aprate për regjistrimin e kohës); bilbila sinjalizues (fishkëllima); kamera 

(fotografike); aparate dhe makina zërri; paisje mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve; alarme; bateri, elektrike; karikues baterish; bilbil për qen; syza; syza sportive; 

maska mbrojtëse; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në 

klasën 9      

13   Armë dhe municione; armë zjarri; pistoleta (armë); pushkë (armë); pushkë; revole; 

armë të vogla; armë sportive; pistoleta starti; armë zjari të zbrazta; pistoleta ajri (armë); 

pushkë ajri (armë); armë laserike; armë zjarri gjuetie; armë me ajr të kompresuar; armë me 

gaz të kompresuar; armë gazi; pistoleta flakërimi; pushkë flakërimi; pistoleta me airsoft 

(pak ajër); armë për gjuatje të topave të gomës; pistoleta për gjuajtje me ngjyrë (paintball) 

jo për qëllime rekreative; harqe; këllëf revolje; mbulesa arke të armëve të zjarrit; arka 

pushkësh; shenja nishani për armë; shenja, të ndryshme nga shenjat teleskopike, për armë 

zjarri; sisteme binarësh për armë zjarri; kapëse sigurie për armë zjarri/siguresa për 

këmbzën/ paisje për blokim të këmbzës; karikues i shpejtë; montues për armë; siliciatorë; 

takëm pastrimi për armë; spraj piperi; spraj për qëllime të mbrojtjes personale; spraj iritues 

gazi; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 13.      

28   Armë lodra; kopje të armëve;  takëm modelesh armësh; takëm modelesh për armë; 

armë dekorative; armë paintball (me ngjyrë); armë me ajër të butë (gjëra lojrash, aparate 

sportive); armë lodra me ajër të butë; pistoleta lodra/armë lodra kapsolla/kapsolla, armë me 

kapak/armë me kapsolla; hobe për gjuajtje (artikuj sportiv); harqe për harkatari; hark 

vetgjuajtës (aparat sportiv); municion për të gjitha armët e lartëpërmendura; pjesë dhe 

aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 28   
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(111)  28231 

(151)  25/06/2021 

(181)  05/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/393 

(591)  Ngjyrë hiri, e zezë, e bardhë. 

(732)  UMAREX GmbH & Co. KG 

Donnerfeld 2 59757 Arnsberg Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Dylbi; monokularë; teleskopë; teleskopë për armë zjarri/teleskopë për shenjë për 

armë zjarri; aparatë që ofrojnë shikim natën/paisje që ofrojnë pamje natën/aparate për 

pamje nate; laserë, jo për çëllime mjeksore; paisje laserike për shenjë për psitoleta/laser 

shenje për armë; mjete optike dhe shenja optike për armë zjarri; mjete optike për distanca; 

aparate për matje distancash; softuer për video lojra; arka të përshtatura për telefonë 

celular; kronograf (aprate për regjistrimin e kohës); bilbila sinjalizues (fishkëllima); kamera 

(fotografike); aparate dhe makina zërri; paisje mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve; alarme; bateri, elektrike; karikues baterish; bilbil për qen; syza; syza sportive; 

maska mbrojtëse; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në 

klasën 9.    

13   Armë dhe municione; armë zjarri; pistoleta (armë); pushkë (armë); pushkë; revole; 

armë të vogla; armë sportive; pistoleta starti; armë zjari të zbrazta; pistoleta ajri (armë); 

pushkë ajri (armë); armë laserike; armë zjarri gjuetie; armë me ajr të kompresuar; armë me 

gaz të kompresuar; armë gazi; pistoleta flakërimi; pushkë flakërimi; pistoleta me airsoft 

(pak ajër); armë për gjuatje të topave të gomës; pistoleta për gjuajtje me ngjyrë (paintball) 

jo për qëllime rekreative; harqe; këllëf revolje; mbulesa arke të armëve të zjarrit; arka 

pushkësh; shenja nishani për armë; shenja, të ndryshme nga shenjat teleskopike, për armë 

zjarri; sisteme binarësh për armë zjarri; kapëse sigurie për armë zjarri/siguresa për 

këmbzën/ paisje për blokim të këmbzës; karikues i shpejtë; montues për armë; siliciatorë; 

takëm pastrimi për armë; spraj piperi; spraj për qëllime të mbrojtjes personale; spraj iritues 

gazi; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 13.      

28   Armë lodra; kopje të armëve;  takëm modelesh armësh; takëm modelesh për armë; 

armë dekorative; armë paintball (me ngjyrë); armë me ajër të butë (gjëra lojrash, aparate 

sportive); armë lodra me ajër të butë; pistoleta lodra/armë lodra kapsolla/kapsolla, armë me 

kapak/armë me kapsolla; hobe për gjuajtje (artikuj sportiv); harqe për harkatari; hark 

vetgjuajtës (aparat sportiv); municion për të gjitha armët e lartëpërmendura; pjesë dhe 

aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 28.  

 

   

 

 
 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

780 

 

 

(111)  28230 

(151)  25/06/2021 

(181)  05/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/394 

(732)  Carl Walther GmbH Im Lehrer Feld 1 

89081 Ulm, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Vegla dore dhe orendi (që operojnë me dorë);takëm thikash;armë 

brezi;sëpata;thika;vegla shum funksionale;shpata;shpata te veçanta;hanxhar;shkop polici 

(shkop për rahje) çomange (shkop me peshë të rend në fund që shfrytëzohet si 

armë;elektrike/çelës konservash, jo elektrike;instrumented dhe vegla për qethje 

kafshësh;pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmenduar, të përfshirë në klasën 8   

9   Dylbi; monokularë; teleskopë; teleskopë për armë zjarri/teleskopë për shenjë për armë 

zjarri; aparatë që ofrojnë shikim natën/paisje që ofrojnë pamje natën/aparate për pamje 

nate; laserë, jo për çëllime mjeksore; paisje laserike për shenjë për psitoleta/laser shenje për 

armë; mjete optike dhe shenja optike për armë zjarri; mjete optike për distanca; aparate për 

matje distancash; softuer për video lojra; arka të përshtatura për telefonë celular; kronograf 

(aprate për regjistrimin e kohës); bilbila sinjalizues (fishkëllima); kamera (fotografike); 

aparate dhe makina zërri; paisje mbrojtëse për përdorim personal kundër aksidenteve; 

alarme; bateri, elektrike; karikues baterish; bilbil për qen; syza; syza sportive; maska 

mbrojtëse; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 9.      

11   Aparate dhe instalime për ndriçim; ndriçues; pishtarë (bateri) elektrik xhepi; drita 

kërkimi të xhepit (bateri); pishtarë për ndriçim; dritë sinjalizuese (pishtar); reflektor; dritë 

koke; prozhektor që udhëhiqet me dorë; prozhektor; LED-ndriçues; ngrohës xhepash; pjesë 

dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmenduar, të përfshirë në klasën 11              

13   Armë dhe municione; armë zjarri; pistoleta (armë); pushkë (armë); pushkë; revole; 

armë të vogla; armë sportive; pistoleta starti; armë zjari të zbrazta; pistoleta ajri (armë); 

pushkë ajri (armë); armë laserike; armë zjarri gjuetie; armë me ajr të kompresuar; armë me 

gaz të kompresuar; armë gazi; pistoleta flakërimi; pushkë flakërimi; pistoleta me airsoft 

(pak ajër); armë për gjuatje të topave të gomës; pistoleta për gjuajtje me ngjyrë (paintball) 

jo për qëllime rekreative; harqe; këllëf revolje; mbulesa arke të armëve të zjarrit; arka 

pushkësh; shenja nishani për armë; shenja, të ndryshme nga shenjat teleskopike, për armë 

zjarri; sisteme binarësh për armë zjarri; kapëse sigurie për armë zjarri/siguresa për 

këmbzën/ paisje për blokim të këmbzës; karikues i shpejtë; montues për armë; siliciatorë; 

takëm pastrimi për armë; spraj piperi; spraj për qëllime të mbrojtjes personale; spraj iritues 

gazi; pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 13   

25   Veshje, mbulesa koke, veshmbathje     

28   Armë lodra; kopje të armëve;  takëm modelesh armësh; takëm modelesh për armë; 

armë dekorative; armë paintball (me ngjyrë); armë me ajër të butë (gjëra lojrash, aparate 

sportive); armë lodra me ajër të butë; pistoleta lodra/armë lodra kapsolla/kapsolla, armë me 

kapak/armë me kapsolla; hobe për gjuajtje (artikuj sportiv); harqe për harkatari; hark 
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vetgjuajtës (aparat sportiv); municion për të gjitha armët e lartëpërmendura; pjesë dhe 

aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 28.    

 

 

 

(111)  28232 

(151)  25/06/2021 

(181)  05/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/395 

(732)  Carl Walther GmbH Im Lehrer Feld 1 

89081 Ulm Germany, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  WALTHER 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Vegla dore dhe orendi (që operojnë me dorë);takëm thikash;armë 

brezi;sëpata;thika;vegla shum funksionale;shpata;shpata te veçanta;hanxhar;shkop polici 

(shkop për rahje) çomange (shkop me peshë të rend në fund që shfrytëzohet si 

armë;elektrike/çelës konservash, jo elektrike;instrumented dhe vegla për qethje 

kafshësh;pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmenduar, të përfshirë në klasën 8   

9   Dylbi;monokularë;teleskopë;teleskopë për armë zjarri/teleskopë për shenjë për armë 

zjarri;aparatë që ofrojnë shikim natën/paisje që ofrojnë pamje natën/aparate për pamje 

nate;laserë, jo për çëllime mjeksore;paisje laserike për shenjë për psitoleta/laser shenje për 

armë;mjete optike dhe shenja optike për armë zjarri;mjete optike për distanca;aparate për 

matje distancash;softuer për video lojra;arka të përshtatura për telefonë celular;kronograf 

(aprate për regjistrimin e kohës);bilbila sinjalizues (fishkëllima);kamera 

(fotografike);aparate dhe makina zërri;paisje mbrojtëse për përdorim personal kundër 

aksidenteve;alarme;bateri, elektrike;karikues baterish;bilbil për qen;syza;syza 

sportive;maska mbrojtëse;pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të 

përfshirë në klasën 9   

11   Aparate dhe instalime për ndriçim;ndriçues;pishtarë (bateri) elektrik xhepi;drita 

kërkimi të xhepit (bateri);pishtarë për ndriçim;dritë sinjalizuese (pishtar);reflektor;dritë 

koke;prozhektor që udhëhiqet me dorë;prozhektor;LED-ndriçues;ngrohës xhepash;pjesë 

dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmenduar, të përfshirë në klasën 11   

13   Armë dhe municione;armë zjarri;pistoleta (armë);pushkë (armë);pushkë;revole;armë të 

vogla;armë sportive;pistoleta starti;armë zjari të zbrazta;pistoleta ajri (armë);pushkë ajri 

(armë);armë laserike;armë zjarri gjuetie;armë me ajr të kompresuar;armë me gaz të 

kompresuar;armë gazi;pistoleta flakërimi;pushkë flakërimi;pistoleta me airsoft (pak 

ajër);armë për gjuatje të topave të gomës;pistoleta për gjuajtje me ngjyrë (paintball) jo për 

qëllime rekreative;harqe;këllëf revolje;mbulesa arke të armëve të zjarrit;arka 

pushkësh;shenja nishani për armë;shenja, të ndryshme nga shenjat teleskopike, për armë 

zjarri;sisteme binarësh për armë zjarri;kapëse sigurie për armë zjarri/siguresa për këmbzën/ 

paisje për blokim të këmbzës;karikues i shpejtë;montues për armë;siliciatorë;takëm 

pastrimi për armë;spraj piperi;spraj për qëllime të mbrojtjes personale;spraj iritues 

gazi;pjesë dhe aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 13.   

25   Veshje, mbulesa koke, veshmbathje  
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28   Armë lodra; kopje të armëve;  takëm modelesh armësh; takëm modelesh për armë; 

armë dekorative; armë paintball (me ngjyrë); armë me ajër të butë (gjëra lojrash, aparate 

sportive); armë lodra me ajër të butë; pistoleta lodra/armë lodra kapsolla/kapsolla, armë me 

kapak/armë me kapsolla; hobe për gjuajtje (artikuj sportiv); harqe për harkatari; hark 

vetgjuajtës (aparat sportiv); municion për të gjitha armët e lartëpërmendura; pjesë dhe 

aksesuarë për gjithë mallin e lartëpërmendur, të përfshirë në klasën 28.    

 

 

 

(111)  27777 

(151)  27/05/2021 

(181)  06/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/399 

(591)  E zezë, e verdhë dhe e bardhë 

(732)  KEMAL İLKER ARACIKAN 

BANKALAR CAD. NO:3/B KARAKÖY 

34420 BEYOĞLU İSTANBUL, TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimit te 

jetës dhe aparatet dhe instrumentet mësimore; aparate dhe instrumente për drejtimin, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe 

të shkarkueshme, program kompjuterik, media bosh për ruajtje dhe regjistrim dixhital ose 

analog; mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; regjistrues (numërues) te parave 

të gatshme, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume 

zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, 

doreza për zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.   

11   Aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, 

ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.   

35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; të 

mbledhurit bashkë, për përfitimin e të tjerëve, të një larmi mallrash duke përfshirë aparate 

shkencore, kërkimore, navigimi, anketuese, fotografike, kinematografike, audiovizuale, 

optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, instrumentet e shpëtimin 

te jetës dhe mësimdhënies; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, 

grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë 

elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

programeve kompjuterike, media bosh për ruajtje dhe regjistrim dixhital ose analog; 

mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; regjistrues(numërues) te parave të 

gatshme, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume 

zhytjeje, maska për zhytës, tapa veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, 
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doreza për zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; 

aparatet dhe instalimet për ndriçimin, ngrohjen, ftohjen, gjenerimin e avullit, gatimin, 

tharjen, ventilimin, ujësjelljen dhe qëllimet sanitare (përjashtuar transportin e tyre), duke u 

mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shërbime të tilla mund të 

sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, dyqanet me shumicë, përmes makinave shitëse, 

katalogë të porosive me postë ose me anë të mediave elektronike, për shembull, përmes 

faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive.   

 

 

(111)  27171 

(151)  02/03/2021 

(181)  06/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/401 

(732)  RELIGIOUS TECHNOLOGY 

CENTER 1710 Ivar Avenue, Suite 1100, Los 

Angeles, California, 90028, U.S.A., US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Materiale të shtypura, si libra, revista, buletine, manuale, pako informative dhe 

libra të kurseve që lidhen me fenë dhe filozofinë   

41   Shërbimet edukative, si kryerja e kurseve, seminareve dhe ligjëratave në fushat e fesë, 

filozofisë dhe edukimit në lidhje me fenë dhe filozofinë   

 

 

 

(111)  27588 

(151)  05/05/2021 

(181)  06/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/403 

(732)  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 

trading as Nissan Motor Co., Ltd.) No.2, 

Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, Japan(a corporation 

organized and existing under the laws of 

Japan), JP 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete për levizje përmes tokes, ajrit, ujit ose hekurudhave; Automobila; 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

784 

 

Automjete elektrike; Vagona; Kamiona; Furgonë [automjete]; Automjetet e shërbimeve 

sportive; Autobusë motorikë; Automjete rekreative (RV); Makina sportive; Makina 

garuese; Lorries(kamio mallrash); Kamionë pirun; Traktorë; Traktorët me rimorkio; 

Rimorkio; Gjysmë-rimorkiot; Pjesë strukturore për automobila; Motorët  me me djegie te 

mbredeshme për automjetet tokësore; Motorë për automjete tokësore; Trupi (kustruksioni) 

për automjete; Shasit e automjeteve; Transmetuesit, për automjetet tokësore; Boshtet e 

transmetues për automjetet tokësore; Dhëmbëzor për automjetet tokësore; Pedale friksioni 

për automjetet tokësore; Akset për automjete; Sustat e suspensionit të automjeteve; 

Amortizues e goditjejeve për automobila; Rrotat e gomave të automjeteve; Goma për rrotat 

e automjeteve; Gllavinë për rrotat e automjeteve; Arna ngjitëse gome për riparimin e tubave 

të brendshëm të gomave; Frena për automjete; Pllakat e diskut frenues për automjetet 

tokësore; Xhami i përparem; Fshirëse xhami të përparem  [pjesët e automjetit]; Prapakolp e 

automjeteve; Njësi drejtuese për automjetet tokësore; Bori për automjete; Sinjalet e 

drejtimit për automjete; Ulëset e automjeteve; Rripa sigurie për ulëset e automjeteve; 

Mbështetje  - koke për ulëset e automjeteve; Alarmet për levizje prapa  për automjete; 

Pajisjet -kundër vjedhjes për automjete; Jastek ajri [pajisje sigurie për automobila]; 

Pasqyrat për shikim prapa; Peshë ngrites [pjesë të automjeteve tokësore]; Spoilera për 

automjete; Transportuesit e bagazheve për automjete; Mbrojtëse; Zinxhirët kunder-

rrëshqitës; Mbulesa e automjeteve [në formë]; Mbulesat e ulsëve për automjete; Pompa ajri 

[pajisje automjetesh]; Transportuesit e skive për automjete; Ndezës cigaresh për automjetet 

tokësore; Ulëse sigurisë për fëmijë; Hud për automjete; Dyer për automjete; Automjete  

hapësinore; Aeroplan; Aeroplanët detar(Seaplanes); Helikopter; Karroca; Motoçikleta; 

Anije; Anije traget; Anije trasportuese; Jahte; Biçikleta; Sisteme paralajmëruese dëgjimore 

për biçikleta; Zinxhirë biçiklete; Motorë për biçikleta; Shalë për biçikleta; Taketuke për 

automobila; Disqet e frenave për automjete; Driverless makine [autonome makina]; 

Pasqyra anësore për automjetet; Montues motorësh për automjetet tokësore; Kapak i 

rezervuarit të karburantit [gazit] për automjete; Konvertuesit e çiftit rrotullues për 

automjetet tokësore;   

37   Riparimi ose mirëmbajtja e automjeteve tokësore, pjesët dhe aksesoret e tyre; Ofrim i 

informacioneve në lidhje me riparimin ose mirëmbajtjen e automjeteve tokësore, pjesëve 

dhe aksesoret e tyre; Riparimi ose mirëmbajtja e karikuesve për automjete elektrike; 

Riparimi ose mirëmbajtja e baterive dhe celulave; Riparimi ose mirëmbajtja e makinave 

dhe aparateve telekomunikuese; Shërbime për riparimin e prishjes të automjeteve; Karikimi 

i automjeteve elektrike   

 

 

 

(111)  27728 

(151)  21/05/2021 

(181)  06/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/404 

(732)  POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” sh.p.k,  Prishtina” 360, 15000 

Obiliq, Kosovë, KS 

(740)  Adelina Isufi Rr."Rexhep Luci" Hyrja 

20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

(540)  HS PRODUKT 
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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.   

 

 

 

(111)  27729 

(151)  21/05/2021 

(181)  06/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/405 

(591)  E Zezë,  

(732)  POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” sh.p.k,  Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, Kosovë, KS 

(740)  Adelina Isufi 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 
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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.   

 

 

 

(111)  27730 

(151)  21/05/2021 

(181)  06/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/406 

(591)  E zezë,  

(732)  POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” sh.p.k,  Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, Kosovë, KS 

(740)  Adelina Isufi 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. 
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(111)  27733 

(151)  21/05/2021 

(181)  06/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/407 

(591)  E zezë,  

(732)  POLIGONI I SHENJËTARISË 

“KATANA” sh.p.k Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, Kosovë, KS 

(740)  Adelina Isufi 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. 

   

 

 

(111)  27736 

(151)  21/05/2021 

(181)  06/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/408 

(591)  E zezë  

(732)  POLIGONI I SHENJËTARISË 

(540)   
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“KATANA” sh.p.k Rr.“Hasan Prishtina” 

360, 15000 Obiliq, Kosovë, KS 

(740)  Adelina Isufi Rr."Rexhep Luci" Hyrja 

20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(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. 

   

 

 

(111)  27923 

(151)  07/06/2021 

(181)  09/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/415 

(591)  E zezë dhe e verdhë. 

E verdha: R: 252 C:2%, G:210 M:15%, B:29 

Y:96%, K:0% 

E zeza: R:0 C:2%, G:0 M:68%, B:0 Y:67%, 

K:90% 

(732)  GRAVI SH.P.K Adresa: Prishtinë, 

Rruga Lidhja e Prizrenit, Objekti Nr.2, Kati 

V, 16, 10000, Prishtinë, Republika e 

Kosovës, KS 

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

Ligjor GRAVI SH.P.K  Prishtinë, Rruga 

(540)   
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Lidhja e Prizrenit, Objekti Nr.2, Kati V, 16, 

10000, Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

(511) 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   

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 letradhe kartoni; modele arkitekture; 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të 

shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura   

25   Veshje, përkatësisht, bluza, këmisha, brekë, pantallona të shkurtra, xhaketa, xhupa, 

pjesë të poshtëme të tutave, mbulesa koke, çorapë, mbathje dhe pajisje për mallrat e 

lartpërmendura   

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], lidhjet e 

manshetave, instrumente horologjike dhe kronometrike, ora, rrypa për ora;ora dore, ora 

dore me tipare pedometrike (matës të hapave), shirita, zinxhir për çelsa, zbukurues për 

zinxhirin e çelsave, zbukurues për unaza të çelsave, unaza dekorative për çelsa, mbajtës 

çelsash, lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë dhe gëzof i kafshëve;valixhe dhe çanta 

transportuese;çanta, çanta monedhash, kuleta, kozmetikë, toalete, deodorant, 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, 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 
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e mësipërme;Argëtim televiziv;Programe televizive (Prodhim të radios dhe);Tekste 

(Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare;(Shkrimi i), përveç teksteve 

publicitare;Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi];Punëtoritë (Aranzhimin 

dhe kryerjen e) [trajnimin];Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare   

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

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

elektronike;Shërbime argëtuese;Argëtim;Informacione për argëtim;Ekspozitat (Organizimi 

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

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

ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore;Raportimi fotografik;Fotografi;Prodhimi i 

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

(film i videokasetës);Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk shkarkohen;Publikimi 

i librave;Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë;Publikimi i teksteve, përveç 

teksteve publicitare;Programet radiotelevizive (Prodhimi i);Shfaqje (Prodhimi 

i);Regjistrime të zërit (Me qera e);Argëtim televiziv;Programe televizive (Prodhim të radios 

dhe);Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare;(Shkrimi i), përveç teksteve 

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

teksteve publicitare   

 

 

 

(111)  27927 

(151)  07/06/2021 

(181)  09/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/416 

(732)  GRAVI SH.P.K Prishtinë, Rruga 

Lidhja e Prizrenit, Objekti Nr.2, Kati V, 16, 

10000, Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

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

Ligjor GRAVI SH.P.K 

Adresa: Prishtinë, Rruga Lidhja e Prizrenit, 

Objekti Nr.2, Kati V, 16, 10000, Prishtinë, 

Republika e Kosovës 
 

 
 

(540)  GRAVI 

 
 

     

 
 

 

(511) 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; 

size; 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; rathë 
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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 letradhe 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; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.   

25   veshje, përkatësisht, bluza, këmisha, brekë, pantallona të shkurtra, xhaketa, xhupa, 

pjesë të poshtëme të tutave, mbulesa koke, çorapë, mbathje dhe pajisje për mallrat e 

larpërmendura.   

32   Pije, përfshirë ujë për pije, ujë i aromatizuar, ujë mineral dhe i gazuar; pije tjera jo 

alkoolike, përfshirë pije freskuese jo alkoolike, pije energjike dhe pije sportive; pije dhe 

lëngje frutash përfshirë ujë kokosi; sirup, koncentrat, pluhurat dhe produktet tjera për 

përgaditjen e pijeve, përfshirë ujit të aromatizuar, ujit mineral dhe të gazuar, pijet freskuese 

jo alkoolike, pijet energjike, pijet sportive, pijet dhe lëngjet nga frutat; pije nga perimet dhe 

lëngje, birra, veçanërisht birra gruri, birra jo-alkolike, birra me alkol të reduktuar, pije të 

përziera me birrë   

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 dheombrellë 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; lamarpër 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 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

792 

 

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, 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   bavitje; 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; pajisjet audio me qera; Kamera me qera; Filma kinemaje me qera; Aparate të 

ndriçimit për grupe teatrale apo studiot televizive me qera; Projektorë dhe pajisje për film 

me qera; Sete për radio dhe televizion me qera; Shfaqje peisazhi me qera; Stazë peisazhi 

me qera; Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Stazë peisazhi (Me qera e); 

Studiot (Filma); Titrimi; Mësimdhënie; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të 

radios dhe); Sete për televizorë (Radio me qera dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga 

tekstet publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Prodhime të teatrit; Editimi i 

videokasetave; Prodhimi i filmit me videokasetë; Videokaseta (Me qera e); Filmim; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

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

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

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

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

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

argëtuese (Organizimi i); Prodhim të filmit, përveç reklamave për filma; Shërbime 

udhëzuese; Shërbime për plan urbanistik, përveç për qëllime reklamimi; Mikrofilmimi; 

Modelimi për artistë; Projektorë dhe pajisje për film (Me qera e); Studio filmi; Prezantime 

të filmit në teatër; Shërbime e reporterëve të lajmeve; Organizimi i garave [arsimit apo 

argëtimit]; Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi 

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

Prodhimi i shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve 

elektronike, që nuk shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave 

elektronike në linjë; Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet 

radiotelevizive (Prodhimi i); Setet radiotelevizive (Me qera e); Radio argëtuese; Pajisjet 

audio me qera; Kamera me qera; Filma kinemaje me qera; Aparate të ndriçimit për grupe 

teatrale apo studiot televizive me qera; Projektorë dhe pajisje për film me qera; Sete për 

radio dhe televizion me qera; Shfaqje peisazhi me qera; Stazë peisazhi me qera; Shfaqje 

(Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Stazë peisazhi (Me qera e); Studiot (Filma); 
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Titrimi; Mësimdhënie; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); 

Sete për televizorë (Radio me qera dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Prodhime të teatrit; Editimi i 

videokasetave; Prodhimi i filmit me videokasetë; Videokaseta (Me qera e); Filmim; 

Orientimi profesional [këshilla edukimiapo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

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

 

 

 

(111)  27925 

(151)  07/06/2021 

(181)  09/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/417 

(591)  Ari (gold), me kodet e ngjyrave: 

#BE9D31 R: 190    G:157     B:49 

C:27%   M:34%  Y:98%   K: 2% 

(732)  GRAVI SH.P.K Prishtinë, Rruga 

Lidhja e Prizrenit, Objekti Nr.2, Kati V, 16, 

10000, Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

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

Ligjor GRAVI SH.P.K  Prishtinë, Rruga 

Lidhja e Prizrenit, Objekti Nr.2, Kati V, 16, 

10000, Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 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   Aksesorë për veshje: bizhuteri, rrathë dore, unaza për çelësa, karficë zbukurimi si 

bizhuteri, vathë me shpuese, stoli, kapëse për kravatë, mansheta (pulla dekorative), zinxhirë 

ore; Bizhuteri; Bizhuteri cloisonné ( elemente dekorative); Rrathë dore; Unaza për çelësa; 

Gjerdan; Zinxhir; Unaza për çelësa [stoli të imta ose medalion]; Karficë zbukuruese; Orë; 

Vathë me shpuese; Unazë; Kapëse për kravatë; Mansheta (pulla dekorative); Rrip ore; Orët 

me alarm; Bizhuteri për kokë.   

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 letradhe kartoni; modele arkitekture; 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të 

shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.   

25   veshje, përkatësisht, bluza, këmisha, brekë, pantallona të shkurtra, xhaketa, xhupa, 
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pjesë të poshtëme të tutave, mbulesa koke, çorapë, mbathje dhe pajisje për mallrat e 

lartpërmendura.   

32   Pije, përfshirë ujë për pije, ujë i aromatizuar, ujë mineral dhe i gazuar; pije tjera jo 

alkoolike, përfshirë pije freskuese jo alkoolike, pije energjike dhe pije sportive; pije dhe 

lëngje frutash përfshirë ujë kokosi; sirup, koncentrat, pluhurat dhe produktet tjera për 

përgaditjen e pijeve, përfshirë ujit të aromatizuar, ujit mineral dhe të gazuar, pijet freskuese 

jo alkoolike, pijet energjike, pijet sportive, pijet dhe lëngjet nga frutat; pije nga perimet dhe 

lëngje, birra, veçanërisht birra gruri, birra jo-alkolike, birra me alkol të reduktuar, pije të 

përziera me birrë.   

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], lidhjet e 

manshetave, instrumente horologjike dhe kronometrike, ora, rrypa për ora; ora dore, ora 

dore me tipare pedometrike (matës të hapave), shirita, zinxhir për çelsa, zbukurues për 

zinxhirin e çelsave, zbukurues për unaza të çelsave, unaza dekorative për çelsa, mbajtës 

çelsash, lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë dhe gëzof i kafshëve; valixhe dhe çanta 

transportuese; çanta, çanta monedhash, kuleta, kozmetikë, toalete, deodorant, 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, 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; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste 

(Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare   

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

(Publikimi i);Informacione të arsimit; Faqosje kompjuterike elektronike; Shërbime 

argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime 

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

për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; Organizimi i ekspozitave për 

qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; Fotografi; Prodhimi i muzikës; 

Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i shfaqjeve; Prodhimi (film i 
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videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk shkarkohen; Publikimi i 

librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; Publikimi i teksteve, përveç 

teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); Shfaqje (Prodhimi i); 

Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios 

dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve 

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

teksteve publicitare. Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim];    

 

 

 

(111)  27929 

(151)  07/06/2021 

(181)  09/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/418 

(732)  GRAVI SH.P.K Prishtinë, Rruga 

Lidhja e Prizrenit, Objekti Nr.2, Kati V, 16, 

10000, Prishtinë, Republika e Kosovës, KS 

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

Ligjor GRAVI SH.P.K  Prishtinë, Rruga 

Lidhja e Prizrenit, Objekti Nr.2, Kati V, 16, 

10000, Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  LEDRI VULA 

 
 

     

 
 

 

(511) 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   Aksesorë për veshje: bizhuteri, rrathë dore, unaza për çelësa, karficë zbukurimi si 

bizhuteri, vathë me shpuese, stoli, kapëse për kravatë, mansheta (pulla dekorative), zinxhirë 

ore; Bizhuteri; Bizhuteri cloisonné ( elemente dekorative); Rrathë dore; Unaza për çelësa; 

Gjerdan; Zinxhir; Unaza për çelësa [stoli të imta ose medalion]; Karficë zbukuruese; Orë; 

Vathë me shpuese; Unazë; Kapëse për kravatë; Mansheta (pulla dekorative); Rrip ore; Orët 

me alarm; Bizhuteri për kokë.   

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 letradhe kartoni; modele arkitekture; 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të 

shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.   

25   veshje, përkatësisht, bluza, këmisha, brekë, pantallona të shkurtra, xhaketa, xhupa, 

pjesë të poshtëme të tutave, mbulesa koke, çorapë, mbathje dhe pajisje për mallrat e 

lartpërmendura   

32   Pije, përfshirë ujë për pije, ujë i aromatizuar, ujë mineral dhe i gazuar; pije tjera jo 
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alkoolike, përfshirë pije freskuese jo alkoolike, pije energjike dhe pije sportive; pije dhe 

lëngje frutash përfshirë ujë kokosi; sirup, koncentrat, pluhurat dhe produktet tjera për 

përgaditjen e pijeve, përfshirë ujit të aromatizuar, ujit mineral dhe të gazuar, pijet freskuese 

jo alkoolike, pijet energjike, pijet sportive, pijet dhe lëngjet nga frutat; pije nga perimet dhe 

lëngje, birra, veçanërisht birra gruri, birra jo-alkolike, birra me alkol të reduktuar, pije të 

përziera me birrë.   

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], lidhjet e 

manshetave, instrumente horologjike dhe kronometrike, ora, rrypa për ora; ora dore, ora 

dore me tipare pedometrike (matës të hapave), shirita, zinxhir për çelsa, zbukurues për 

zinxhirin e çelsave, zbukurues për unaza të çelsave, unaza dekorative për çelsa, mbajtës 

çelsash, lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë dhe gëzof i kafshëve; valixhe dhe çanta 

transportuese; çanta, çanta monedhash, kuleta, kozmetikë, toalete, deodorant, 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, 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; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste 

(Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 
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Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

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

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

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare   

 

 

 

(111)  27167 

(151)  02/03/2021 

(181)  09/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/419 

(300)  N  ͦ 12042/2019  13/09/2019  CH 

(732)  Association Européenne des Loteries 

et Totos d'Etat Avenue de Provence 14 

 1002 Lausanne  Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Publikime elektronike të cilat mund të shkarkohen, revista elektronike të cilat 

mund të shkarkohen, broshura elektronike të cila mund të shkarkohen, raporte elektgronike 

të cilat mund të shkarkohen, libra elektronike të cilat mund të shkarkohen, gazeta 

elektronike të cilat mund të shkarkohen.   

35   Administrimi afarist; administrimi me aktivitetet afariste; punët e zyrës; organizimi dhe 

punët e këshillimit për organizuesit e bastoreve dhe bastexhinjeve; informimi afarist i 

organizuesve të lojërave me shpërblime  dhe pjesëmarrësve në lojërat  shpërblyese; 

hulumtime afariste ndihma në administrimin  në ndëmarrje afariste lidhur me organizimin e 

basteve; vlerësimi i afarizmit; këshillime në lëminë e analizës së tregut; publikime; huazimi 

i hapësirave reklamuese; distribuimi i shpalljeve dhe letrave reklamuese në lëminë e 

basteve; distribuimi i materialeve reklamuese (ngjitëseve, materialeve të shtypura, 

mostrave) në lëminë e basteve;shitja me pakicë e kuponave dhe letrave të lotarive; 

negocimet dhe lidhja e kontratave afariste për të tjerët në lëminë e basteve dhe lojërave të 

fatit.   

41   Shërbimet e edukimit dhe aftësimit nga lëmi i basteve; shërbimet e argëtimit  dhe 

rekreacionit; shërbime e informimit lidhur me organizimet dhe konsultimet  nga lëmi i 

basteve; organizimi  dhe zbatimi i kolokfiumeve, konferencave, kongreseve dhe  

seminareve; aktivitete sportive dhe kulturore; organizimi i aktiviteteve kulturore; 

organizimi i basteve; organizimi i lotarive; këshillime në lëminë e basteve; shërbime të 

agjensive për dhënjen e  tiketave (biletave) (në lëminë e argetimit); publikimi i teksteve 

reklamuese nga lëmi i basteve; konsultime nga lëmi i dizajnit dhe organizimi i lojërave te 

fatit.   
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(111)  27272 

(151)  09/03/2021 

(181)  09/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/420 

(732)  FIAT GROUP MARKETING & 

CORPORATE COMMUNICATION S.p.A. 

Via Nizza 250, 10126 Torino, IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ALFA 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila (makina), guaca për automjete, fshirëse të çelqit (gjamit ) të 

parafingos, mbrojtese të gomave të automjeteve, mbështjellëse mbrojtese për goma të 

automjeteve, goma, jelek sigurie, bartës të valixheve, timon, dyer të automjeteve 

(makinave), ulëse (karrika), mbulesa për ulëse, ulëse, motor dhe  rezervoare për derivate 

për automjete, mbrojtese,korniza, komponente qarkore, freksion, frena, suspenzion dhe 

shurdhuese, bosht për rrota, ndërrues shpejtesish për makina, pasqyre anësore, jastek ajri, 

dritare te makinave (automjeteve), rrota, mekanizmi për transferimin e rrotullimeve. 

   

 

 

(111)  27589 

(151)  05/05/2021 

(181)  09/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/421 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet 
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e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

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

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

 

 

 

(111)  27677 

(151)  17/05/2021 

(181)  10/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/423 

(732)  Gilead Sciences Ireland UC IDA 

Business and Technology Park Carrigtohill, 

Co. Cork, IE 

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

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  VEKLURY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  28335 

(151)  02/08/2021 

(181)  10/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/424 

(732)  Pestova sh.p.k. Pestovë, Vushtrri 

42000, Republika e Kosovës, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  vipa 

 
 

     

 
 

 

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

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera;prodhime patatesh;brume 

patatesh;patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë çips, snaks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje;kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur;xhelatinat, reçelet, kompostot;vezët, qumështi dhe produktet e 

tij;vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

30   Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale;mielli dhe 

produktet e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te 

djegës, me mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, 

baharatly, me djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath,keçap, buka, brumërat 

dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalti, melasa.   
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(111)  27278 

(151)  09/03/2021 

(181)  10/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/425 

(591)  Ngjyrë e kaltër, vjollce, e verdhë,e 

bardhë, e zezë, portokalli dhe bezh. 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12  

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Agjentë zbardhues dhe detergjentë të tjera; preparate për pastrim, lustrim, fërkim 

dhe thumbim; sapun; parfumeri; vajra esenciale; produkte kozmetike; locione për flokët; 

preparate të kujdesit dentar; shampoo; detergjentë të lëngshëm; parfume; ujë tualeti;  

preparate për ruajtje nga dielli; kozmetikë; kremra kozmetike; produkte kozmetike për 

kujdesin e lëkurës;  locione kozmetike; kozmetikë për fëmijë; kozmetikë për larje; vajra 

kozmetike; vaj jasemini; vaj livande; locione trupi; krem për fytyrën; deodorant; talc për 

përdorim tualeti.    

5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për përdorim 

mjekësor; ushqime dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinary; ushqime për bebe; pelena për bebe; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; 

fasha; materiale higjenike; materiale mbushëse dentare dhe rrëshirë dentare; dezinfektues; 

preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; fungicide; herbicide;    

35   reklamat; reklamimi kompjuterik në internet; marketingu; të bërit biznes; menaxhimi i 

punës; shërbime zyre. 

   

 

 

(111)  27280 

(151)  09/03/2021 

(181)  10/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/426 

(591)  Ngjyrë e kaltër, e verdhë,e bardhë, e 

zezë, portokalli, bezh, vjollce, hiri, e kuqe 

dhe e gjelbërt. 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

(540)   
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CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Agjentë zbardhues dhe detergjentë të tjera; preparate për pastrim, lustrim, fërkim 

dhe thumbim; sapun; parfumeri; vajra esenciale; produkte kozmetike; locione për flokët; 

preparate të kujdesit dentar; shampoo; detergjentë të lëngshëm; parfume; ujë tualeti;  

preparate për ruajtje nga dielli; kozmetikë; kremra kozmetike; produkte kozmetike për 

kujdesin e lëkurës;  locione kozmetike; kozmetikë për fëmijë; kozmetikë për larje; vajra 

kozmetike; vaj jasemini; vaj livande; locione trupi; krem për fytyrën; deodorant; talc për 

përdorim tualeti   

5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për përdorim 

mjekësor; ushqime dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinary; ushqime për bebe; pelena për bebe; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; 

fasha; materiale higjenike; materiale mbushëse dentare dhe rrëshirë dentare; dezinfektues; 

preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; fungicide; herbicide   

35   reklamat; reklamimi kompjuterik në internet; marketingu; të bërit biznes; menaxhimi i 

punës; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  27281 

(151)  09/03/2021 

(181)  10/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/427 

(591)  Ngjyrë e kaltër, e verdhë,e bardhë, e 

zezë, portokalli, bezh dhe vjollce. 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 3   Agjentë zbardhues dhe detergjentë të tjera; preparate për pastrim, lustrim, fërkim 

dhe thumbim; sapun; parfumeri; vajra esenciale; produkte kozmetike; locione për flokët; 

preparate të kujdesit dentar; shampoo; detergjentë të lëngshëm; parfume; ujë tualeti;  

preparate për ruajtje nga dielli; kozmetikë; kremra kozmetike; produkte kozmetike për 

kujdesin e lëkurës;  locione kozmetike; kozmetikë për fëmijë; kozmetikë për larje; vajra 

kozmetike; vaj jasemini; vaj livande; locione trupi; krem për fytyrën; deodorant; talc për 

përdorim tualeti.    

5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për përdorim 

mjekësor; ushqime dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinary; ushqime për bebe; pelena për bebe; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; 

fasha; materiale higjenike; materiale mbushëse dentare dhe rrëshirë dentare; dezinfektues; 

preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; fungicide; herbicide;    

35   reklamat; reklamimi kompjuterik në internet; marketingu; të bërit biznes; menaxhimi i 

punës; shërbime zyre.   

 

 

 

(111)  27282 

(151)  09/03/2021 

(181)  10/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/428 

(591)  Ngjyrë e kaltër, e verdhë,e bardhë, e 

zezë, portokalli, bezh, kafe, e kuqe dhe e 

gjelbërt. 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Agjentë zbardhues dhe detergjentë të tjera; preparate për pastrim, lustrim, fërkim 

dhe thumbim; sapun; parfumeri; vajra esenciale; produkte kozmetike; locione për flokët; 

preparate të kujdesit dentar; shampoo;detergjentë të lëngshëm; parfume; ujë tualeti; 

preparate për ruajtje nga dielli; kozmetikë; kremra kozmetike; produkte kozmetike për 

kujdesin e lëkurës; locione kozmetike; kozmetikë për fëmijë; kozmetikë për larje; vajra 

kozmetike; vaj jasemini; vaj livande; locione trupi; krem për fytyrën; deodorant; talc për 

përdorim tualeti.   

5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për përdorim 

mjekësor; ushqime dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinary; ushqime për bebe; pelena për bebe; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; 

fasha; materiale higjenike; materiale mbushëse dentare dhe rrëshirë dentare; dezinfektues; 

preparate për shkatërrimin e dëmtuesve; fungicide; herbicide.   
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35    reklamat; reklamimi kompjuterik në internet; marketingu; të bërit biznes; menaxhimi i 

punës; shërbime zyre.   

 

 

 

(111)  27169 

(151)  02/03/2021 

(181)  11/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/434 

(732)  STADA Arzneimittel AG Stadastraße 

2 – 18 61118 Bad Vilbel, DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  NIZOCARE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderi; pastrim, 

lustrim, preparate abrazive dhe fëkuese; sapun; parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

locione për flokë, në veçanti produkte kozmetike dhe  tualeti për kujdesin e lëkurës dhe 

flokëve; pastë dhëmbësh.   

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

substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për bebe; leukoplast, 

materiale për fashim; material për mbushjen e dhëmbëve, dyll  dentar; dezinfektues; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  27591 

(151)  05/05/2021 

(181)  11/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/437 

(732)  Shell Brands International AG 

Baarermatte, CH-6340 Baar, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)  V-POWER 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije energjike dhe pije jo-alkoolike”.    

 

 

 

(111)  27725 

(151)  20/05/2021 

(181)  12/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/438 

(591)  E kuqe, e zezë, e bardhë 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

804 

 

(732)  ÖZMER PASTACILIK VE İÇECEK 

ÜRÜNLERİ SANAYİ PAZARLAMA 

TURİZM VE DIŞ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Şerifali Mahallesi, Beyit Sokak, 

No:54 Ümraniye 34775 Ümraniye – İstanbul 

/ Turkey, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29    Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi; bishtajore të 

thara; supa, bulone; ulli të përpunuar, pastë ullijsh; qumsht dhe produket 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 lajthish; 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), ëmbëlsira me bazë brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, 

puding orizi; 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.   

32   Birrë; preparate për bërjen e birrës; ujë mineral, ujë burimi, ujë tavoline, ujë i gazura 

(sodë); lëngje frutash dhe perimesh, koncetrate frutash dhe perimesh dhe ekstrakte për 

bërjen e pijeve, pije të buta joalkoolike; pije energjetike, pije sportive të pasururara me 

proteinë.  

   

 

 

(111)  27592 

(151)  05/05/2021 

(181)  12/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/439 

(732)  SR Brand AG Trunstrasse 4, 7247 

Saas im Prättigau, Zvicer, CH 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

(540)  Skinrock 
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Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(511) 19   Mbulesa dyshemeje prej guri natyror; rimeso [veneer] për dyshemetë prej guri 

natyror; pllaka guri natyror; rimeso [veneer] për mbulesa murale prej guri natyror; mbulesa 

muri jo prej metali; shtresa për mbulesa të murit, jo prej metali, për ndërtim.   

37   Instalimi i mbulesave të dyshemesë; instalimi i mbulesave të murit; restaurimi i 

mbulesave të dyshemesë; restaurimi i mbulesave të murit.   

 

 

 

(111)  27933 

(151)  08/06/2021 

(181)  12/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/441 

(732)  The Net-a-Porter Group Limited 1 The 

Village Offices, Westfield, Ariel Way, 

Londer W12 7GF, Britania e Madhe, GB 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  THE OUTNET 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Çadra dhe çadra dielli [parasols]; bastun [walking sticks]; bagazhe, çanta, kuleta 

dhe mbajtës/transportues të tjerë në veçanti për udhëtime si koferë/bagazh ne forme katrore 

[trunks], bagazhe, çanta, çanta plazhi, çanta tualeti, valixhe, valixhe e vogël [briefcases], 

valixhe e vogël për mbajtjen e dokumenteve [attaché cases], çanta të vogla [pochettes], 

portofol [notecases], çanta nga tekstili, çanta shpine [backpack], çanta nga lëkura ose 

imitim lëkure, çanta për kredit karta, mbajtëse për kredit karta, çanta të mëdha 

drejtkëndëshe [holdalls], çanta krahu, çanta të mëdha [tote bags], çanta udhëtimi, çanta të 

vogla dore [clutch bags], çanta dore për femra [pocket books], çanta shpine [knapsacks], 

çanta me një rripë që vendoset mbi shpatull [haversacks], çanta të mëdha shpine, çanta për 

blerje, çanta ose valixhe të mëdha [carryalls], sete udhëtimi, çanta ose valixhe të vogla 

udhëtimi [valises], çanta dhe valixhe kozmetike që shiten të zbrazëta, çanta dhe valixhe për 

produkte bukurie që shiten të zbrazëta, çanta tualeti që shiten të zbrazëta, çanta makijazhi 

që shiten të zbrazëta, mbajtëse për dokumente, shirita për bagazhe, rripa për bagazhe, çanta 

sportive, etiketat e bagazheve, çanta udhëtimi, çanta kozmetike, portofol [purses], mbajtëse 

portofoli [portfolio cases], çanta postierësh [messenger bags], çanta krahu me varëse 

diagonale [satchels], takëme kuajsh, kamxhikët dhe veshjet për kafshët në veçanti 

parzmore, rrip ose kordon për kafshë [leashes], litar/mbajtëse [leads], jaka [collars], pallto, 

çanta për mbajtjen e kafshëve.   

25   Veshje, këpucë, kapela.   

35   Mbledhja, për të mirën e të tjerëve, të veshjeve, kapelave dhe këpucëve, bizhuterive, 

orëve të dorës, aksesorëve të modës, pajisjeve sportive, kamerave, pajisjeve audio-vizuele, 

tekstilet, librat, materiale për zyrë [stationery], revistat, lodrat, kozmetika, parfumet, parfum 

i lehtë [eau de toilette], parfum mesatar [eau de parfum], kolonjat, preparate tualeti jo 
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mjekësore, syze, bagazhe, çanta, kuleta, mbajtëse të kartelave, çanta të vogla dore [clutch 

bags], valixhe e vogël [briefcases], takëme kuajsh, kamxhikët dhe veshjet për kafshët, 

çadrat, helmetat sportive, furçat dhe artikujt e tjerë për pastrim, materiale për krijimin e 

furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit [tableware], enë gatimi dhe enë ushqimi 

[cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje shtëpiake dhe kuzhine, enë 

për bare [barware], vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjo, artikuj për pastrimin 

dentar, artikuj për kujdesë të veshjeve dhe këpucëve në veçanti set për pastrimin e 

këpucëve [shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi, duke u mundësuar 

klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shitja me pakicë e rrobave dhe 

aksesorëve të modës nga një faqe interneti e specializuar në marketingun e veshjeve dhe 

aksesorëve të modës; administrimi dhe menaxhimi i skemave të besnikërisë dhe stimulimit 

të konsumatorit; shërbime të skemës së besnikërisë së konsumatorit; Shërbime të shitjes me 

pakicë, përfshirë shitje me pakicë në internet, dyqane fizike, kanal televiziv, telefon ose 

telefon celular, pajisje portative të mundësuara nga interneti, ose pajisje të tjera 

telekomunikuese ose marketing të drejtpërdrejtë, në lidhje me veshjet, kapelat dhe këpucët, 

bizhuterive, orët e dorës, aksesorët e modës, pajisjet sportive, kamerat, pajisjet audio-

vizuele, tekstilet, librat, materialet për zyrë [stationery], revistat, lodrat, kozmetika, 

parfumet, parfum i lehtë [eau de toilette], parfum mesatar [eau de parfum], kolonjat, 

preparate tualeti jo mjekësore, syze, bagazhe, çanta, kuleta, mbajtëse të kartelave, çanta të 

vogla dore [clutch bags], valixhe e vogël [briefcases], takëme kuajsh, kamxhikët dhe  

veshjet për kafshët, çadrat, helmetat sportive, furçat dhe artikujt e tjerë për pastrim, 

materiale për krijimin e furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit [tableware], enë 

gatimi dhe enë ushqimi [cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje 

shtëpiake dhe kuzhine, enë për bare [barware], vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për 

banjo, artikuj për pastrimin dentar, artikuj për kujdesë të veshjeve dhe këpucëve në veçanti 

set për pastrimin e këpucëve [shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi, 

sigurimi i informacionit dhe këshillave në lidhje me shërbimet e shitjes me pakicë; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; ofrimin e këshillave dhe ndihmës në zgjedhjen e 

mallrave; shërbime promovimi përmes sigurimit të lidhjeve të sponsorizuara në faqet e 

internetit të palëve të treta; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit; 

reklamat dhe shërbimet e biznesit; reklamimi për të tjerët. 

   

 

 

 

(111)  27931 

(151)  08/06/2021 

(181)  12/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/442 

(732)  The Net-a-Porter Group Limited 1 The 

Village Offices, Westfield, Ariel Way, 

Londer W12 7GF, Britania e Madhe, GB 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  YOOX 
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(511) 18   Çadra dhe çadra dielli [parasols]; bastun [walking sticks]; bagazhe, çanta, kuleta 

dhe mbajtës/transportues të tjerë në veçanti për udhëtime si koferë/bagazh ne forme katrore 

[trunks], bagazhe, çanta, çanta plazhi, çanta tualeti, valixhe, valixhe e vogël [briefcases], 

valixhe e vogël për mbajtjen e dokumenteve [attaché cases], çanta të vogla [pochettes], 

portofol [notecases], çanta nga tekstili, çanta shpine [backpack], çanta nga lëkura ose 

imitim lëkure, çanta për kredit karta, mbajtëse për kredit karta, çanta të mëdha 

drejtkëndëshe [holdalls], çanta krahu, çanta të mëdha [tote bags], çanta udhëtimi, çanta të 

vogla dore [clutch bags], çanta dore për femra [pocket books], çanta shpine [knapsacks], 

çanta me një rripë që vendoset mbi shpatull [haversacks], çanta të mëdha shpine, çanta për 

blerje, çanta ose valixhe të mëdha [carryalls], sete udhëtimi, çanta ose valixhe të vogla 

udhëtimi [valises], çanta dhe valixhe kozmetike që shiten të zbrazëta, çanta dhe valixhe për 

produkte bukurie që shiten të zbrazëta, çanta tualeti që shiten të zbrazëta, çanta makijazhi 

që shiten të zbrazëta, mbajtëse për dokumente, shirita për bagazhe, rripa për bagazhe, çanta 

sportive, etiketat e bagazheve, çanta udhëtimi, çanta kozmetike, portofol [purses], mbajtëse 

portofoli [portfolio cases], çanta postierësh [messenger bags], çanta krahu me varëse 

diagonale [satchels], takëme kuajsh, kamxhikët dhe veshjet për kafshët në veçanti 

parzmore, rrip ose kordon për kafshë [leashes], litar/mbajtëse [leads], jaka [collars], pallto, 

çanta për mbajtjen e kafshëve   

25   Veshje, këpucë, kapela.   

35   Mbledhja, për të mirën e të tjerëve, të veshjeve, kapelave dhe këpucëve, bizhuterive, 

orëve të dorës, aksesorëve të modës, pajisjeve sportive, kamerave, pajisjeve audio-vizuele, 

tekstilet, librat, materiale për zyrë [stationery], revistat, lodrat, kozmetika, parfumet, parfum 

i lehtë [eau de toilette], parfum mesatar [eau de parfum], kolonjat, preparate tualeti jo 

mjekësore, syze, bagazhe, çanta, kuleta, mbajtëse të kartelave, çanta të vogla dore [clutch 

bags], valixhe e vogël [briefcases], takëme kuajsh, kamxhikët dhe veshjet për kafshët, 

çadrat, helmetat sportive, furçat dhe artikujt e tjerë për pastrim, materiale për krijimin e 

furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit [tableware], enë gatimi dhe enë ushqimi 

[cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje shtëpiake dhe kuzhine, enë 

për bare [barware], vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjo, artikuj për pastrimin 

dentar, artikuj për kujdesë të veshjeve dhe këpucëve në veçanti set për pastrimin e 

këpucëve [shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi, duke u mundësuar 

klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; shitja me pakicë e rrobave dhe 

aksesorëve të modës nga një faqe interneti e specializuar në marketingun e veshjeve dhe 

aksesorëve të modës; administrimi dhe menaxhimi i skemave të besnikërisë dhe stimulimit 

të konsumatorit; shërbime të skemës së besnikërisë së konsumatorit; Shërbime të shitjes me 

pakicë, përfshirë shitje me pakicë në internet, dyqane fizike, kanal televiziv, telefon ose 

telefon celular, pajisje portative të mundësuara nga interneti, ose pajisje të tjera 

telekomunikuese ose marketing të drejtpërdrejtë, në lidhje me veshjet, kapelat dhe këpucët, 

bizhuterive, orët e dorës, aksesorët e modës, pajisjet sportive, kamerat, pajisjet audio-

vizuele, tekstilet, librat, materialet për zyrë [stationery], revistat, lodrat, kozmetika, 

parfumet, parfum i lehtë [eau de toilette], parfum mesatar [eau de parfum], kolonjat, 

preparate tualeti jo mjekësore, syze, bagazhe, çanta, kuleta, mbajtëse të kartelave, çanta të 

vogla dore [clutch bags], valixhe e vogël [briefcases], takëme kuajsh, kamxhikët dhe  

veshjet për kafshët, çadrat, helmetat sportive, furçat dhe artikujt e tjerë për pastrim, 

materiale për krijimin e furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit [tableware], enë 

gatimi dhe enë ushqimi [cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje 
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shtëpiake dhe kuzhine, enë për bare [barware], vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për 

banjo, artikuj për pastrimin dentar, artikuj për kujdesë të veshjeve dhe këpucëve në veçanti 

set për pastrimin e këpucëve [shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi, 

sigurimi i informacionit dhe këshillave në lidhje me shërbimet e shitjes me pakicë; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; ofrimin e këshillave dhe ndihmës në zgjedhjen e 

mallrave; shërbime promovimi përmes sigurimit të lidhjeve të sponsorizuara në faqet e 

internetit të palëve të treta; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit; 

reklamat dhe shërbimet e biznesit; reklamimi për të tjerët. 

   

 

 

(111)  27928 

(151)  07/06/2021 

(181)  12/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/443 

(732)  The Net-a-Porter Group Limited 1 The 

Village Offices, Westfield, Ariel Way, 

Londer W12 7GF, Britania e Madhe, GB 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  MR PORTER 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime me pakicë, përfshirë ofrimin e shërbimeve me pakicë përmes faqes së 

internetit, kanalit televiziv, telefonit ose telefonit celular, pajisjes portative me mundësi 

çasje në internet, ose pajisjes tjetër telekomunikuese ose marketing të drejtpërdrejtë, në 

lidhje me veshjet, kapelat dhe këpucët, bizhuteri, orët e dorës, aksesorët e modës, pajisjet 

sportive, kamerat, pajisjet audio-vizuele, tekstilet, librat, materialet për zyrë [stationery], 

revistat, lodrat, kozmetika; Shërbime me pakicë, përfshirë ofrimin e shërbimeve me pakicë 

përmes faqes së internetit, kanalit televiziv, telefonit ose telefonit celular, pajisjes portative 

me mundësi çasje në internet, ose pajisjes tjetër telekomunikuese ose marketing të 

drejtpërdrejtë, në lidhje me parfumet, parfume të lehta [eau de toilette], parfume mesatare 

[eau de parfum], kolonjat, preparate tualeti jo mjekësore, syze, bagazhe, çanta, kuleta dhe 

mbajtës/transportues të tjerë, takëme kuajsh, kamxhikët dhe veshjet për kafshët, çadrat, 

helmetat sportive, furçat dhe artikujt e tjerë për pastrim; Shërbime me pakicë, përfshirë 

ofrimin e shërbimeve me pakicë përmes faqes së internetit, kanalit televiziv, telefonit ose 

telefonit celular, pajisjes portative me mundësi çasje në internet, ose pajisjes tjetër 

telekomunikuese ose marketing të drejtpërdrejtë, në lidhje me materiale për krijimin e 

furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit [tableware], enë gatimi dhe enë ushqimi 

[cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje shtëpiake dhe kuzhine, enë 

për bare [barware]; Shërbime me pakicë, përfshirë ofrimin e shërbimeve me pakicë përmes 

faqes së internetit, kanalit televiziv, telefonit ose telefonit celular, pajisjes portative me 

mundësi çasje në internet, ose pajisjes tjetër telekomunikuese ose marketing të 

drejtpërdrejtë, në lidhje me vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjo, artikuj për 

pastrimin dentar, artikuj për veshje dhe këpucë në veçanti set për pastrimin e këpucëve 

[shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi; mbledhja, për përfitimin e të 

tjerëve, të një shumëllojshmërie të veshjeve, kapelave dhe këpucëve, bizhuterive, orëve të 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

809 

 

dorës, aksesorëve të modës, pajisjeve sportive, kamerave, pajisjeve audio-vizuele, tekstilet, 

librat, materiale për zyrë [stationery], revistat, lodrat, kozmetikës, duke u mundësuar 

klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; mbledhja, për përfitimin e të tjerëve, të 

një shumëllojshmërie të parfumeve, parfumeve të lehta [eau de toilette], parfumeve 

mesatare [eau de parfum], kolonjave, preparateve tualeti jo mjekësore, syzeve, bagazheve, 

çantave, kuletave dhe mbajtëseve/transportueseve të tjerë, takëmeve të kuajve, kamxhikëve 

dhe veshjeve për kafshët, çadrave, helmetave sportive, furçave dhe artikujve të tjerë për 

pastrim, materialeve për krijimin e furçave, enë për servim dhe ngrënje të ushqimit 

[tableware], duke u mundësuar klientëve të shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; 

mbledhja, për përfitimin e të tjerëve, të një shumëllojshmërie të enëve për gatim dhe enëve 

për ushqim [cookware and containers], mobilje dhe orendi, llampa, pajisje shtëpiake dhe 

kuzhine, enë për bare [barware]; vegla kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjo, artikuj 

për pastrimin dentar, artikuj për veshje dhe këpucë në veçanti set për pastrimin e këpucëve 

[shoe polish kit], lugë këpucësh, artikuj për qëllime pastrimi, duke u mundësuar klientëve të 

shohin dhe blejnë me lehtësi ato mallra; të gjitha sa më sipër, duke përjashtuar shitjen me 

pakicë të mallrave përmes dyqaneve me tulla dhe llaç; sigurimi i informacionit dhe 

këshillave në lidhje me shërbimet e shitjes me pakicë; konsulencë për menaxhimin e 

biznesit; ofrimin e këshillave dhe ndihmës në zgjedhjen e mallrave; shërbime promovimi 

përmes sigurimit të linqeve të sponsorizuara në faqet e internetit të palëve të treta; 

promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit; reklamat dhe shërbimet e 

biznesit; reklamimi për të tjerët.   

 

 

 

(111)  28172 

(151)  23/06/2021 

(181)  12/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/444 

(591)  E vjollce dhe e pembe 

(732)  Celgene Corporation,  a Corporation 

of the State of Delaware 

86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 

07901, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e anemisë, beta talasemisë, 

sindromës mielodisplastik, sëmundjeve autoinflamatore, sëmundjeve autoimune, 

sëmundjeve të gjakut, kancerit, artritit, muskuloskeletal dhe sëmundjeve të lëkurës në 

fushën e onkologjisë, imunologjisë dhe inflamacioneve; preparate farmaceutike, kryesisht, 

barërat frenues citokine; preparate farmaceutike që e rregullojnë sistemin imunitar.”   
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(111)  27623 

(151)  11/05/2021 

(181)  12/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/445 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  UNOREADY 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Pajisje për dhënje të barnave.   

 

 

 

(111)  27799 

(151)  01/06/2021 

(181)  12/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/446 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  APGRADA 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Pajisje për dhënje të barnave.   

 

 

 

(111)  27645 

(151)  12/05/2021 

(181)  13/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/447 

(300)  Nr. 40-2019-0182758  26/11/2019  

KR 

(732)  Kia Motors Corporation (A 

corporation organized and existing under the 

laws of the Republic of Korea) 12, 

Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, Republic of 

Korea, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   
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(511) 1   Galium; nënprodukte të përpunimit të drithërave për qëllime industrial; kimikate 

të përdorura në industri / shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi / kopshtari dhe pylltari; 

kimikate dhe mikroorganizma që përdoren në industri  të ndryshem nga ata për përdorim 

mjekësor dhe veterinar; pluhur mielli për qëllime industrial; kimikate të përdorura në 

industri dhe rrëshira artificiale të papërpunuara; kimikate dhe adeziva të përdorura në 

industri; ngjitesa industrial; rrëshira dhe tul artificial të papërpunuar; antifrizë; vaj i frenave; 

fertilizuesa; vajra hidraulikë; ëmbëlsuesit artificial [përgatitje kimike]; metaloidet; 

përgatitjet kundër shpimit te gomave; lëngjet per transmetimin e levizjes; perberjet për 

prodhimin e qeramikave teknike; lëngu transferimit te energjisë per timona; letër kimike 

testimi.   

 

 

 

(111)  27647 

(151)  12/05/2021 

(181)  13/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/448 

(300)  Nr. 40-2019-0182761  26/11/2019  

KR 

(732)  Kia Motors Corporation  

(A corporation organized and existing under 

the laws of the Republic of Korea) 

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

Republic of Korea, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   vajra dhe yndyrna për ruajtjen e lëkurës; karburantet e ngurta; vajra dhe yndyrna 

industrial; vaji industrial; yndyrat/graso për llustim çizmesh; karburantet ne forme gazi; 

karburant për çakmakë; fill i llambës me flake; perberje thithëse, lagështuese dhe lidhëse të 

pluhurit; dylli [lëndë e parë]; biokarburante; karburantet e lëngëta; qirinj; vajrat e motorit; 

karburant (përfshirë liquidet e motorit); lubrifikantë; energji elektrike; qirinj dhe fitila për 

ndriçim; parafinë; eshkë   

 

 

 

(111)  27630 

(151)  11/05/2021 

(181)  13/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/449 

(300)  Nr. 40-2019-0182764  26/11/2019  

KR 

(732)  Kia Motors Corporation  

(A corporation organized and existing under 

the laws of the Republic of Korea) 

(540)   
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 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Printerë 3D; Robotë të ndihmës në punët e shtëpisë për qëllime shtëpiake; makina 

për prodhimin e qelizave të thata; robotë industrial; makina klasifikimi për përdorim 

industrial; eskavatorë me krah ngarkues; makineritë e përpunimit të metaleve; përbërësit e 

transmetimit dhe bashkimit te makinerive përveç për automjetet tokësore; rubineteri [pjese 

te makinerisë]; frena për makina; pompa për makina; akumulatorët hidraulikë si pjesë te 

makinave; makineritë e perpunimit te qumështit[ bylmetit]; makineritë per lyerje; 

mekanizmat e kontrollit për makinat robotike; motorë dhe motora si pjese makinerie 

[përveç automjeteve tokësore]; gjeneratorë të energjisë elektrike; makina larëse për qëllime 

industriale; pompa ajrimi për akuariume; pjesët e motorit mekanik për automjetet tokësore; 

makineritë e printimit; makina qepëse; motorë elektrik startues; aparate elektrike për hapjen 

dhe mbylljen e dyerve elektrike; pompat e gazit (pajisjet e stacionit të karburantit); vinça; 

makineritë e inxhinierisë civile   

 

 

 

(111)  27629 

(151)  11/05/2021 

(181)  13/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/450 

(300)  Nr. 40-2019-0182766  26/11/2019  

KR 

(732)  Kia Motors Corporation  

(A corporation organized and existing under 

the laws of the Republic of Korea) 

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

Republic of Korea, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisjet e navigimit GPS; skedarë multimedia të shkarkueshëm; aparate për 

parandalimin e vjedhjeve; softuer për kontrollin e robotëve; aparatet e kontrollit elektrik 

robotic; makineritë e shpërndarjes së energjisë elektrike; aparate për telekomandë për 

instrumente automatizimi industrial; aplikacione telefonike inteligjente (softuer); smartfona 

(telefona inteligjente); size; aparate të telekomandimit; kompjuterë në gjendje të mire; 
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aparate për transmetimin, regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e tingullit, të dhënave 

ose imazheve; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; aparate automatike për 

kontrollin e shpejtësisë së automjetit; sistemi elektronik i hyrjes pa çelës për automobile; 

bateri për automobile; kuti e zezë për vetura; aparate për shuarjen e zjarrit për automobile; 

pajisje për karikim/mbushje për pajisje që rikarikohen (rimbushen); stacionet e karikimit 

për automjetet elektrike; bateri për automjete elektrike; kabllo elektrike, tela, përcjellës dhe 

pajisje lidhëse për to; bateri elektrike; kamera me kuti të zezë për vetura; sensorë ajri për 

automjete; aparate telekomunikuese për përdorim në makina; program kompjuterik të 

aplikacioneve; programe kompjuterike dhe softuer; pajisje kompjuterike (hardware).   

 

 

 

(111)  27628 

(151)  11/05/2021 

(181)  13/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/451 

(300)  40-2019-0182768  26/11/2019  KR 

(732)  Kia Motors Corporation  

(A corporation organized and existing under 

the laws of the Republic of Korea) 

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

Republic of Korea, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Ndezësit e gazit;përqendruesit e oksigjenit për përdorim me qelizat e karburantit 

që përdoren në ngrohje, ventilim, ajër të kondicionuar, ndriçim dhe sisteme energjetike për 

ndërtesa;pastruesit e ajrit;furrat industriale;aparate për ngrohje / ventilim dhe ajër të 

kondicionuar;makina tharese për bujqësi;paketa/panele per ngrohje;bide;doreza 

rubineterie;pajisje dhe përbërës të gjenerimit të hidrogjenit, përkatësisht, gjeneruesit e 

hidrogjenit, pastruesit e hidrogjenit, membranat e pastrimit të hidrogjenit, përpunuesit e 

karburantit dhe reformatorët e avullit;aparate ndriçimi për automjete;aparate për filtrimin e 

akuariumit;aparate për ngrohje dhe pajisje për përdorim laboratorik;aparate gatimi dhe 

instalimesh;aparate për ftohje të pijeve;aparate për tharjen e mbetjeve ushqimore;kuti të 

ftohta, elektrike;ngrohesa këmbësh, elektrike ose jo elektrike;aparate ndriçimi 

elektrik;spirale [pjesë të instalimeve të distilimit, ngrohjes ose ftohjes];aparate per krijimin 

e vorbullave;pistoleta per leshim nxehtesie te perqendruar   

 

 

 

(111)  27626 

(151)  11/05/2021 

(181)  13/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/452 

(300)  40-2019-0182770  18/07/2020  KR 

(540)   
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(732)  Kia Motors Corporation  

(A corporation organized and existing under 

the laws of the Republic of Korea) 

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

Republic of Korea, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Skutera per lëvizje;parashuta;traktorë për qëllime bujqësore;makina 

robotike;kamionë motorikë;motorë elektrikë për makina;automjete transporti 

automatike;makina pa shofer [makina autonome];dronë civilë;autobusë 

motorikë;tricikla;absorbues me suspencion të goditjes për automjete;kontrollues drejtimi 

elektrike për automjete;makina sportive;furgonë/kombi;pjesë dhe pajisje për 

motoçikleta;motorcikleta;karroca për fëmijë;aparate për levizje nga toka, ajri ose 

uji;automjete për levizje nga toka, ajri, uji ose me hekurudhe;automjetet tokësore;rrip 

motori / motori /gome dhe frena për automjetet tokësore;motorë dhe motorë te brendshem 

për automjete tokësore;bashkime për automjetet tokësore;vetura 

autonome;automobile;sistemet e paralajmërimit të levizjes në korsi/shirita për 

automobile;goma automobilistike;pjesë dhe pajisje për automobile;skuter elektrik;vetura 

elektrike;biçikleta elektrike;karriget me rrota elektrike;traktorë;skuterë hibride të 

energjisë;karrige me rrota   

 

 

 

(111)  27624 

(151)  11/05/2021 

(181)  13/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/453 

(300)  40-2019-0182798  26/11/2019  KR 

(732)  Kia Motors Corporation  

(A corporation organized and existing under 

the laws of the Republic of Korea) 

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

Republic of Korea, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Ankande shitjesh;reklamat;shërbimet sekretare;funksionet e zyrës;sigurimi i 

informacionit për biznesin dhe marketingun;organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale / promovuese dhe publicitare;demonstrimi i mallrave;shërbime të agjencisë 

import-eksport;shërbime me shumicë për automobile;shërbime të shitjes me pakicë për 

automobile;shërbime të shitjes me pakicë për pjesë dhe pajisje shtesë për 
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automobile;shërbime me shumicë për pjesë dhe pajisje shtesë për automobila;marrja me 

qira e makinave shitëse;shërbime të ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me porosinë me 

postë nga telekomunikacioni;rregullimi i pajtimeve në median e informacionit;përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike;shërbime të shitjes me pakicë për 

automobila të përdorur;shërbime te shitjes me shumicë për automobila të përdorur;sigurimi 

i informacionit për vendin e punës;promovimi i shitjeve për të tjerët   

 

 

 

(111)  27625 

(151)  11/05/2021 

(181)  13/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/454 

(300)  40-2019-0182800  26/11/2019  KR 

(732)  Kia Motors Corporation  

(A corporation organized and existing under 

the laws of the Republic of Korea) 

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

Republic of Korea, KR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

baterive dhe akumulatorëve;sherbime pastrimi;karikimi i baterisë së 

automjetit;dezinfektimin për automjete;ndryshimi i baterisë së automjetit;shërbime për 

riparimin e automjeteve;sherbim I furnizimit me karburant tip gaz hidrogjen për 

automjete;riparimi ose mirëmbajtja e pjesëve të automobilave motorikë;pastrimi i 

automjeteve dhe larja e makinave;sigurimi i informacionit në lidhje me riparimin ose 

mirëmbajtjen e automjeteve;mirëmbajtja dhe riparimi i automjeteve motorike;akordimi i 

automjeteve motorike;riparimi i pjesëve aksesoreve dhe mbushesave të 

automobilave;mirëmbajtja e instalimeve elektrike;menaxhimi i baterisë;riparimi i pajisjeve 

të frenimit;mirëmbajtja e automjetit;marrja me qira e pajisjeve të pastrimit.   

 

 

 

(111)  27819 

(151)  01/06/2021 

(181)  13/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/456 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place 

London WC2R 2PG, UK 

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

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

(540)  VELO 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 5   Shtesa ushqimore dijetike; produkte nga ekstrakti të kërpit; vaj CBD;  

preparate dijetike që përmbajnë vaj CBD; çamçakëz me nikotinë; qese me nikotinë; 

leucoplast të cilët përmbajnë nikotinë; shtesa ushqimore; shtesa vitamin, minerale dhe 

shtesa për ushqim; suplimente homeopatike; shtesa bimore; pije me vitamin dhe minerale; 

çamçakëz medicinal; preparate të pasuruara me vitamin dhe minerale për përdorim oral të 

cilat shiten në qese; pastilat e pasuruara me vitamin dhe minerale; shtesa për ushqim në 

formen e produkteve për zavendësimin e shujtjeve për rritjen e energjisë; bombona të 

pasuruara me kalcijum; cigare pa duhan për qëllime medicinale; zavendësuesit për duhan 

për qëllime medicinale; barishte për qëllime mjekësore, duke përfshirë barishte të thata, 

ekstrakte bimore të lëngta dhe kapsula bimore; preparate bimore; krem bimorë; çaj bimorë 

për qëllime medicinale; preparate nikotine për qëllime medicinale, duke përfshirë 

shpërndarjen dhe paketimin më parë të duhanit pluhur (snus); leukoplast transdermal   

30   Çamçakëz me aromë natyrale dhe bimore (përveç vajrave eterike); pastele; bombone; 

bombone mentol; bombone gome; produkte ushqimore me bazë kërpi ose me kërp.    

34   Cigare; duhan i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues të 

duhanit (të cilët nuk janë për përdorim në medicine); cigare, cigarilos; çakmak; shkrepsa; 

produkte për duhanpirës; letër duhani; tub cigare; filter për cigare; makina xhepi për 

mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve të cigareve me duhan; cigare 

elekronike; paisje për cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte nga duhani 

të cilat ngrohen; paisje dhe pjesët e tyre të cilat shërbejnë për ngrohjen e duhanit; paisje për 

makinat të cilat shërbejnë për ngrohjen e duhanit; zëvendësues të duhanit të cilët thithen; 

cigare të cilat përmbajnë zëvendësues të duhanit; tabakere; kuti për cigare;  snus me duvan; 

burmut me duhan; snus pa duhan; burmut pa duhan; çese nikotini pa duhan për përdorim 

oral (të cilat nuk janë për përdorim medicinal).  

   

 

 

(111)  27780 

(151)  27/05/2021 

(181)  13/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/457 

(591)  Portokalli  (Pantone 021 C),  

  E verdhë    (Pantone 116 C),  

  E kaltër      (Pantone 2768 C) 

(300)  018125302  07/02/2020  EU 

(732)  DAVIDE CAMPARI – MILANO 

S.P.A. VIA FRANCO SACCHETTI, 20 

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI), IT 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; Kokteje me bazë birre; Kokteje, jo-alkolike; Aperitivë(pije stimuluese e 
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oreksit), jo-alkoolike; Ujë seltzer; Ujë  mineral; Pijet jo-alkoolike prej lëngut të frutave; 

Pije energjike; Esenca për për prodhimin e pijeve; Must; Pastilat për fluskimin e pijeve; 

Pluhura  për fluskim të pijeve; Preparate jo - alkoolike për prodhimin e pijeve; Shurupe për 

pije; Lëngje; Lëngje perimesh [pije]; Pije jo-alkoolike   

33   Pije alkoolike (përveç birrës); Preparat për prodhimin e pijeve alkoolike; Verë; Pije 

aromatike me bazë vere; Verërat e gazuara; Bitera (Bitters); Aperitivë (pije stimuluese e 

oreksit); Pijet alkoolike të para-përziera, përveç atyre me bazë- birre; Koktej; Pije të 

distiluara; Bourbon uiski; Xhin; Lliker; Uiski; Vermut; Esenca alkoolike; Ekstrakte 

alkoolike. 

   

 

 

(111)  27804 

(151)  01/06/2021 

(181)  13/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/458 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  UPLYFTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Pajisje për dhënje të barnave.   

 

 

 

(111)  27807 

(151)  01/06/2021 

(181)  13/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/459 

(732)  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)  ISANA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për lavanderi; Preparate zbardhuese; Preparate për mirëmbajtje; 

Përbërës për lustrim; Preparate për heqjen e yndyrës; Lëndë gërryese; Sapun; Parfumeri; 

Parfume; Vajra esencialë dhe ekstrakte aromatike; Kozmetikë; Preparate për banjë; 

Antiperspirantë [higjienë]; Deodorantë dhe antiperspirantë; Preparate për heqjen e flokëve 

dhe rruajtje; Shkumë rroje; Preparate rroje; Sapun rroje; Preparate dhe trajtime të flokëve; 

Shampo e thatë; Locione për flokë; Locion për flokë; Pasta të dhëmbëve; Maska për flokë; 

Vajra për kondicionimin e flokëve; Preparate për mirëmbajtjen e lëkurës; Mjete higjienike; 

Preparate për pastrimin e trupit dhe mirëmbajtjen e bukurisë; Preparate për grim; Parfumeri 

dhe aroma; Preparate për higjienë orale; Aroma të amvisërisë; Preparate pastrimi dhe 
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aromatizuese; Sapunë dhe xhel; Tonera për përdorim kozmetik; Pilë; Maska bukurie; 

Preparate jomjekësore për mirëmbajtjen e buzëve; Lesh pambuku për qëllime kozmetike; 

Shtupe pambuku për qëllime kozmetike; Mënjanues të llakut të thonjve; Shampo; Llak 

flokësh; Shkumë flokësh; Xhel për stilim; Shampo-kondicionerë; Preparate për mënjanimin 

e ngjyrave; Llak i thonjve; Xhel për thonjë; Krem për thonjë; Përforcues të thonjve; Bojë 

flokësh; Preparate për riparimin e thonjve; Lustër për flokë; Xhel dushi; Sapun dushi; Krem 

dushi; Xhel dushi dhe banjoje; Krem për lëkurë; Kremra kozmetike; Kremra për fytyrë për 

përdorim kozmetik; Krem kundër rrudhave; Krem dore; Sapunë në formë të lëngshme; 

Sapunë dore; Locione dore; Pëlhura të mbushura me detergjent për pastrim; Locione 

qumështi për mirëmbajtjen e lëkurës; Locione trupi; Krem nate; Locione të parfumuara 

[preparate higjienike]; Kremra, locione dhe xhel hidratues; Buzëkuqë; Anti-perspirantë në 

formë të spërkatësve; Deodorantë mbështjellës [pajisje higjienike]; Kripëra për banjë; 

Kozmetikë për fëmijë; Shkumë dushi dhe banjoje; Dush me flluska; Lëngje shkumuese për 

banjë; Bojra kozmetike; Kozmetikë për përdorim në flokë; Pëlhura të mbushura me 

pastrues të lëkurës; Faculeta të mbushura me locione kozmetike; Preparate për rregullimin e 

flokëve; Xhel për sytë; Krem për sytë; Locione për mjekër; Xhel rroje; Balsam rroje; 

Deodorantë për përdorim personal [parfumeri]; Deodorantë për përdorim personal; 

Deodorantë, për përdorim personal në formë të shkopinjve; Antiperspirantë për përdorim 

personal; Kremra kundër plakjes; Kremra hidratues; Hidratues; Preparate pas rruajtjes; 

Pomada për qëllime kozmetike; Kremra për pilim; Pila për mirëmbajtjen e lëkurës; Pilë për 

pastrimin e lëkurës; Kozmetikë në formë të xhelave; Xhel për flokë; Locione për sytë; 

Kremra për heqjen e grimit; Xhel për heqjen e grimit; Korrektor për fytyrë; Locione 

kozmetike të fytyrës; Pluhur talk, për përdorim tualeti; Korrektorë për njolla dhe të meta; 

Dyll për flokë; Krem për flokë; Fiksues të flokëve; Balsam të flokëve; Preparate për 

drejtimin e flokëve; Drejtues; Xhel për mbrojtjen e flokëve; Locione për mbrojtjen e 

flokëve; Dyllë për stilimin e flokëve; Hidratues për flokë; Locione për ngjyrosjen e flokëve; 

Vajra eterik; Preparate aloe vera për qëllime kozmetike; Balzame, përveçse për qëllime 

mjekësore; Yndyra për qëllime kozmetike; Komplete kozmetike; Vajra për qëllime 

higjienike; Kozmetikë për përdorim personal; Kondicionerë të kutikulave; Preparate 

sanitare për nevoja higjienike; Preparate jomjekësore higjienike; Pajisje jomjekësore 

higjienike; Preparate për mirëmbajtjen e lëkurës, syve dhe thonjve; Faculeta të mbushura 

me preparate për heqjen e grimit; Shkuma për pastrimin e lëkurës; Kremra dhe locione 

kozmetike; Kozmetikë për përdorim në lëkurë; Kozmetikë për mirëmbajtjen e bukurisë; 

Preparate për banjë dhe dush; Pastrues këmbësh; Preparate për heqjen e grimit; Kozmetikë 

dekorative; Lapsa kozmetikë; Grim për fytyrë; Baza të grimit; Grim për fytyrën dhe trup; 

Preparate kozmetike për qerpikë; Sapunë krem; Sapunë të fytyrës; Sapun krem për trup; 

Pilë pastruese për këmbët; Pilë pastruese për duar; Qumësht për banjë; Preparate kundër 

plakjes për mirëmbajtjen e lëkurës; Hidratues kundër plakjes; Preparate për zbardhjen e 

lëkurës; Kremra dhe locione për rrezitje në diell; Maska për hidratimin e lëkurës; Aromë 

për lëkurë; Maska për fytyrë; Pece për fytyrë; Locione për mirëmbajtjen e lëkurës 

[kozmetike]; Pastrues të lëkurës; Preparate për mirëmbajtjen e fytyrës; Vajra për qëllime 

kozmetike; Locione për qëllime kozmetike; Preparate për mirëmbajtjen e thonjve; Locion 

për rroje; Qumësht pastrimi për qëllime higjienike; Kremra pastrimi; Krem dite; Kremra 

jomjekësore për lëkurë; Preparate kozmetike për mirëmbajtjne e lëkurës; Kozmetikë për 

vetulla; Solucion për larjen e syve, që nuk është për qëllime mjekësore; Vajra për trup [për 

përdorim kozmetik]; Xhel për trup; Pluhur për trup; Krem për trup; Spërkatës për trup; 
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Solucion për larjen e trupit; Pastrues të trupit; Vajra masazhesh për trup; Spërkatës për trup; 

Kremra aromatikë për trup; Llak aromatik për trup; Locione aromatike për trup; Shkurre 

kozmetike për trup; Spërkatës vaji për trup; Vajra për trup dhe fytyrë; Vajra për fytyrë; 

Vajra për masazh të fytyrës; Solucione për larjen e fytyrës [kozmetike]; Kokrra për 

pastrimin e fytyrës; Pluhur për flokë; Serume për flokë; Lëngje për flokë; Bojë për vetulla; 

Shpërlarës të flokëve [shampo-kondicionerë]; Ngrirës i flokëve; Krem për depilim; 

Preparate për rregullimin e flokëve; Mënjanues i ngjyrave të flokëve; Ngjitëse për ngjitjen e 

pjesëve të flokëve; Preparate për tundjen e flokëve; Preparate për mbrojtjen e flokëve nga 

dielli; Preparate për mirëmbajtjen e flokëve, që nuk janë për qëllime mjekësore; Shufra për 

kondicioner të flokëve; Ngjitëse për qerpikë, flokë dhe thonjë të rremë; Vaj për fiksimin e 

flokëve; Zbutës të flokëve; Maska për mirëmbajtjen e flokëve; Ngjyra për flokë; 

Kondicionerë për flokë; Maska për flokë; Pomada për flokë; Trajtues të përhershëm të 

flokëve; Shkumë [tualeti] për përdorim në stilimin e flokëve; Kondicionerë në formë të 

spërkatësve për lëkurën e kokës; Preparate kozmetike për flokë dhe lëkurë të kokës; 

Trajtime të lëkurës së kokës (jomjekësore -); Krem jomjekësore për trajtimin e lëkurës së 

kokës; Faculeta me xhel për sytë për qëllime kozmetike; Grim për sytë; Lapsa për vetulla; 

Qese aromatizuese për mbështetjen e syve; Vetulla të rreme vetëngjitëse; Lapsa për sytë; 

Maska xheli për sytë; Bojë për vetulla; Hije për qepalla; Ngjyra për vetulla; Pudër për 

vetulla; Mënjanues i grimit nga sytë; Korrektues për sytë; Produkte pastrimi për sytë; 

Locione për rrudhat e syve; Produkte për mirëmbajtjen e syvë, jomjekësore; Kremra 

(jomjekuese -) për sytë; Preparate për pastrimin e hundës për qëllime personale sanitare; 

Komplete të produkteve kozmetike për mirëmbajtje orale; Shkëlqyes të buzëve; Qese për 

buzëkuq; Buzëkuq; Balzame për buzë [jomjekësore]; Krem për buzë; Kozmetikë për buzë; 

Neutralizues për buzë; Mbrojtës për buzë [kozmetikë]; Kondicionerë për buzë; Pëlhur për 

buzë; Locion për lëkurë; Kremra për rrezitje të lëkurës; Locion për pastrimin e lëkurës; 

Hidratues të lëkurës; Vajra kozmetikë për epidermën; Preparate për mbrojtje nga dielli 

[kozmetikë]; Shkumë për mirëmbajtjen e lëkurës; Krem për pastrimin e lëkurës; Maska prej 

balte për lëkurë; Maska për lëkurë [kozmetikë]; Kremra hidratues për lëkurë [kozmetikë]; 

Pastrues të lëkurës [kozmetikë]; Grim për lëkurë; Preparate kozmetike për forcimin e 

lëkurës; Vajra të parfumuar për mirëmbajtjen e lëkurës; Vajra esencialë për mirëmbajtjen e 

lëkurës; Kremra për reduktimin e mplakjes; Vajra për rrezitje në diell; Spërkatës për 

pastrimin dhe freskimin e lëkurës; Përbërës për mirëmbajtjen e lëkurës pas ekspozimit ndaj 

rrezeve të diellit; Copa sapuni për larjen e trupit; Pastrues pilimi për trup; Deodorantë për 

mirëmbajtjen e trupit; Locione dhe kremra të aromatizuara për trup; Shkëlqyes të fytyrës 

dhe trupit; Kozmetikë në formë të locioneve; Tonerë për fytyrë [kozmetikë]; Gjalpë trupi; 

Maska trupi; Ngjitëse artistike për trup; Bojë për trup për qëllime kozmetike; Shkuma për 

pastrimin e trupit; Gjalpë për trupin dhe fytyrën; Gjalpë për trup dhe fytyrë; Emulsione për 

larjen e trupit pa sapun; Sufle për trup; Vaj i trëndafilit për qëllime kozmetike; Mënjanues i 

llakut të thonjve [kozmetikë]; Faculeta për fytyrë të mbushura me kozmetikë; Preparate 

kozmetike për fiksimin e gjirit; Agjentë pastrimi për duar; Kremra kozmetikë për duar; 

Maska dore për mirëmbajtjen e lëkurës; Pako rimbushëse për shpërndarjen e sapunit me 

dorë; Locion tonifikues, për fytyrë, trup dhe duar; Këllëf për gishta; Thonjë të rremë; 

Ngjitës për ngjitjen e thonjve artificialë; Ngjitëse për forcimin e thonjve; Locione për 

forcimin e thonjve; Material për vendosje mbi thonjtë e gishtave; Spërkatës jomjekësor; 

Pastrues për qëllime të higjienës personale intime, jomjekësor; Preparate spërkatëse për 

qëllime personale sanitare ose deodorante [pajisje higjienike]; Sapun për djersitje të 
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këmbëve; Deodorantë për këmbë; Njojmje jomjekësore e këmbëve; Sapun i lëngshëm për 

përdorim në banjën e këmbëve; Maska për  këmbët për mirëmbajtjen e lëkurës; Gurë për 

zbutjen e këmbëve; Pluhur këmbësh [jomjekësor]; Pluhur i gjerë për fytyrë; Shkëlqyes për 

fytyrë; Pluhur për fytyrë të shtypur; Pilë pastrimi për fytyrë; Qumësht për pastrimin e 

fytyrës; Hidratues të fytyrës [kozmetik]; Preparate për grim për fytyrë dhe trup; Sapunë të 

lëngshëm për duar dhe fytyrë; Faculeta në dispozicion të mbishura me përbërës pastrues për 

përdorim në fytyrë; Preparate kozmetike për minimizimin e rrudhave për përdorim topik në 

fytyrë; Xhel për fytyrë; Pluhur për fytyrë; Gjalpë për fytyrë; Maska për pastrimin e fytyrës; 

Shkurre për fytyrë [kozmetike]; Pudër për fytyrë në letër; Preparate jomjekësore për 

mirëmbajtjen e fytyrës; Bojë për fytyrë; Pudër kozmetikë për fytyrë; Tone zbukurimi për 

aplikim në fytyrë; Locione për heqjen e grimit; Qumështe për heqjen e grimit; Krem bazë; 

Kremra për diell; Vajra aromatike; Vaj jasemini; Vaj livande; Vaj bajamesh; Vajra për 

parfume dhe aroma; Ujë tualeti; Kolonjë;   

5   Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Farmaceutikë; Preparate për banjë për qëllime 

mjekësore; Kripëra të banjës për qëllime mjekësore; Suva, materiale për veshje; Veshje, 

mjekësore; Shtupë misri; Dezinfektuese; Artikuj absorbues për higjenë personale; Produkte 

të higjenës femërore; Deodorizues dhe pastrues të ajrit; Dezinfektues dhe antiseptikët; 

Preparate dhe artikuj sanitarë; Vata për qëllime mjekësore; Shtupë pambuku për qëllime 

mjekësore; Preparate për mjekimin e buzëve; antiseptik; Kripëra për banjë me ujë mineral; 

Sapun antibakterial; Sapunë dhe detergjente mjekësore dhe sanitare; Kremra mjekësorë për 

lëkurë; Locione mjekësore për lëkurë; Locione për mirëmbajtjen e lëkurës [mjekësore]; 

Preparate mjekësore për trajtimin e lëkurës; Preparate farmaceutike për mirëmbajtjen e 

lëkurës; Preparate për pastrimin e lëkurës për përdorim mjekësor; Ilaçe farmaceutike dhe 

natyrore; Baltë për banjo; Preparate terapeutike për banjë; Pëlhura për foshnje dhe 

inkontinencë; Pelena për inkontinencë; Vata për inkontinencë; Veshje për inkontinencë; 

Peshqirë sanitarë; Fasha për menstruacione; Fasha për brekë; Brekë sanitare; Tampona 

sanitarë; Shtesa dietike dhe preparate dietike; Pure për qëllime farmaceutike; Pije 

mjekësore; Shtesa ushqimore prej mineraleve; Shtesa ushqimore; Fibra dietike; Preparate 

vitaminash; Antioksidantë;   

8   Makina për rroje; Brisk për rroje; Mprehës për rroje; Qese për rruajtje; Pajisje për 

stilimin e flokëve; Pajisje për prerjen dhe heqjen e flokëve; Vegla për manikyr dhe pedikyr; 

Rripa të kallosë; Hapëse të kallosë; Skedarë [vegla]; Pajisjet elektronike që përdoren për të 

pilosur lëkurën; Skedarë elektronikë për këmbë; Kapëse flokësh; Pajisje për depilim;  

Prerës [mjete të përdorura me dorë]; Pajisje mekanike për higjenë dhe bukuri për njerëzit 

dhe kafshët; Biguda qerpikësh; Shufra elektrike për stilimin e flokëve; Shufra elektrike për 

drejtimin e flokëve; Pincë elektrike për flokë; Qethës për përdorim personal [elektrike dhe 

joelektrike]; Aparate mekanike për mirëmbajtjen kozmetik të vetullave; Qethëse manuale; 

Vegla dore për përdorim në mirëmbatjen e bukurisë; Vegla dore për mënjanimin e lëkurës 

së thekur; Vegla dore për mënjanimin e lëkurës së ngurtësuar; Pajisje për pedikyr; Piskatore 

artificiale për qerpikë; Gërshërë; Gërshërë; Ndarës të qerpikëve; Vegla për artin e trupit; 

Spërkatës [vegla të operuara me dorë]; Drejtues elektrikë të flokëve; Shufra elektrike për 

flokë; Shufër për dredhjen e flokëve; Pajisje dore për dredhjen e flokëve; Pajisje joelektrike 

për dredhjen e flokëve; Shufra joelektrike për dredhje; Shufra për dredhje; Komplete për 

manikyr, elektrike; Limë për thonjë, elektrike; Limë për thonjë; Prerëse e thonjve; Piskatore 

për kutikula; Gërshërë për thonjë; Pickuese e thonjve; Dërrasë zmerilee; Lustrues elektrik të 

thonjve; Limë për këmbë; Shtyrës të kutikulave; Prerëse për trajtimin e lëkurës së thonjve; 
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Prerës të mjekrës; Gërshërë për prerje flokësh; Mjet për formimin e mjekrës; Prerëse të 

qimeve e të hundës; Prerëse joelektrike të mjekrës; Rruajtëse elektrikë; Qese për rroje; 

Mbajtës i briskave të rrojes;   

21   Brusha; Fshisa; Brusha për rruatje; Sfungjerë; Krehër; Material për përpunimin e 

brushave; Brusha për grim; Vatë për shtresim; Brusha elektrike, përveç pjesëve të 

makinave; Mbajtës sapuni; Brusha dhe artikuj për bërjen e brushave; Brusha për flokë; 

Krehër për flokë; Tas për ngjyrosjen e flokëve; Brusha për ngjyrosjen e flokëve; Doreza për 

qëllime amvisërie; Shishe për aplikimin e ngjyrës së flokëve; Aksesorë parukerie për 

përdorim në amvisëri dhe shtëpi; Pajisje për heqjen e grimit; Brusha të vetullave; Pajisje 

kozmetike; Sfungjer për grim; Kompakte pluhuri; Qese higjienike; Brusha për rroje; Pajisje 

amvisërie për pastrim, brusha dhe materiale për krijimin e brushave; Pajisje kozmetike dhe 

higjienike; Qime për brusha; Brusha (përveç brushave për ngjyrosje); Brusha për thonjë; 

Pufe pudre; Sfungjerë gërryes për pastrimin e lëkurës; Brushë për qerpikë; Mbajtëse për 

kozmetikë; Ndarës të shkumës prej gishtërinjve për përdorim në pedikyr; Pajisje higjienike; 

Brusha për banjo; Sfungjer për banjo; Brusha për pastrimin e lëkurës; Brusha për higjenë 

personale; Sfungjerë për pastrimin e fytyrës; Vatë për shtresim për këmbë; Gërvishtës të 

kokës; Sfungjerë për kozmetikë; Shishe me spërkatës bosh; Brusha për shtresim; Pantofla 

shtresuese;   

25   Mbathje; Kapelë; Veshje; Kësulë për banjo; Kësulë për dush; Mbulesa; Tame; Maska 

për gjumë; Shami; Kësulë nate; Çallma; Shami koke [veshje]; Fashë [qafore];   

28   Lodra, lojëra, lojëra dhe risitë; Lodra për pishina me fryerje; Lodra me fryerje për 

banjo; Lodra për vaska; Pistoleta uji; Lodra uji; Çanta kreni (vanity) për lodra;  Kozmetikë 

për imitim lodrash; Kaleidoskope; Balona për lojë; Lojëra unazore; Lodra risi për të bërë 

shaka; Flluska sapuni [lodra]; Zara; Topa për lojëra; Lojëra me fryerje për pishina; Lodra 

për ecje në erë; Lodra figura; Lodra kafshë; Aparate elektronike për lojëra; Topa plazhi; 

Automjete me përmasa modeli; Lodra aeroplanë;   

35   Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Sigurimi i hapësirës, kohës dhe 

medias për reklamim; Shpërndarje e materialit për reklamim, marketing dhe promovim; 

Dhënia me qira të hapësirës, kohës dhe materialit reklamuese; Shërbime për demonstrimin 

e produkteve dhe prezantimit të produkteve; Panaire dhe shërbime të ekspozitës tregtare; 

Besnikëri, nxitje dhe shërbime të programeve bonus; Reklamim, marketing dhe shërbime 

konsulente, këshilluese dhe asistence; Sigurimi i tregut në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve;  Informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët në zgjedhjen 

e produkteve dhe shërbimeve; Shërbime të telemarketingut; Negocim dhe përfundim të 

transaksioneve tregtare për palë të treta; Përpunimi i urdhrit administrativ; Shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë në fushën e vajrave eterike, mjeteve higjienike, kozmetikës 

dhe preparateve kozmetike, preparateve për pastrimin e trupit dhe mirëmbajtjen e bukurisë, 

preparateve  për pastrim dhe aromatizim, vajrave esencialë dhe ekstrakteve aromatike, 

preparate aromatike, ekstrakteve aromatike, preparateve kozmetike për qenie njerëzore, 

shtesa ushqimore, preparate veterinare, preparate dhe artikuj mjekësor dhe veterinar, 

preparate dhe artikuj sanitar, preparate dietike, pako për qëllime farmaceutike, preparate 

sanitare, pajisje mekanike higjenike dhe veglat per kujdesin ndaj bukurisë për njerëz dhe 

kafshë, pajisje kozmetike dhe higjienike, brusha, pajisje higjienike, Kapela, Veshje, 

Mbathje, dhe Lodra dhe lojëra. 
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(111)  28311 

(151)  06/07/2021 

(181)  13/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/461 

(732)  NTP. Bukë Pjekës “Qerimi 1” rr. 

“Enver Maloku” Nr.108, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  FURRA BUKËPJEKËS QERIMI 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rrobat, këpucët, kapelat   

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   

 

 

 

(111)  27609 

(151)  06/05/2021 

(181)  17/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/462 

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover New 

Jersey 07936, US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  HALLS Mbushu me frymë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   ëmbëlsira medicinale.    

30   ëmbëlsira, çokolata jomedicinale, çokolata, ëmbëlsira nga sheqeri, produkte konditore 

(ëmbëlsirash) duke përfshirë rrënjë të ëmbla (ëmbëlsirë), karamele tofi, ëmbëlsira, 

gjelatinë, bonbon, çamçakëz, ëmbëlsira të ngrira, ëmbëlsira të ftohura, akullore, kuleq, 

biskota dhe desert.    

 

 

 

(111)  27833 

(151)  01/06/2021 

(181)  17/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/464 

(732)  PEDIATRICA S.r.l. Via A. Nicolodi, 

28/A- 57121 LIVORNO, IT 

(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) 5   Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime mjeksore; substanca dietike 

të adaptuara për përdorim mjeksor; formulë qumshti për foshnje (bebe); shtesa vitaminash; 

leukoplast, material për lidhje; mjete dezinfektuese; sedativ (qetësues); agjense për vënije 

në gjum; shurup për qëllime mjeksore; analgjetik; antiperitik; agjense për reduktimin e  

kongjestionit; antiseptik; preparate kundër parazitëve; pije medicionale; çaja bimorë për 

qëllime medicionale; kremëra të ftohtë për përdorim në medicinë   

 

 

 

(111)  27834 

(151)  01/06/2021 

(181)  17/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/465 

(732)  PEDIATRICA S.r.l. Via A. Nicolodi, 

28/A- 57121 LIVORNO, IT 

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

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfume; vajëra eterik; kremëra dhe losione kozmetike; deterxhent; kremëra për 

fytyrë dhe trup [kozmetikë]; kozmetikë; losion për flokë; pastë dhëmbësh; sapun; 

deodorant.   

5   Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime mjeksore; substanca dietike të 

adaptuara për përdorim mjeksor; formulë qumshti për foshnje (bebe); shtesa vitaminash; 

leukoplast, material për lidhje; mjete dezinfektuese; sedativ (qetësues); agjense për vënije 

në gjum; shurup për qëllime mjeksore; analgjetik; antiperitik; agjense për reduktimin e  
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kongjestionit; antiseptik; preparate kundër parazitëve; pije medicionale; çaja bimorë për 

qëllime medicionale; kremëra të ftohtë për përdorim në medicinë   

 

 

 

(111)  27829 

(151)  01/06/2021 

(181)  17/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/466 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  RYDE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; shtesa dietike për ushqim; shtesa dietike dhe   

preparate dietike të cilët përmbajnë vaj CBD; shtesa ushqyese; shtesa    

(suplemente) homeopatike; shtesa bimore; gomë përtypëse mjekësore  

(çamçakez); bombona të pasuruar me kalcium; cigare pa duhan për qëllime   

mjekësore; zëvendësues të duhanit për qëllime mjekësore; krema me bazë  

bimore për qëllime mjekësore; çajëra bimore për qëllime mjekësore;  

lekoplaste transdermale.   

30   Gomë përtypese; pastilla [embëlsira]; bombone; mentol bombone; bonbon    

gome   

32   Pije energjike.   

34   Cigare; duhan, i pa përpunuar ose perpunuar; produkte nga duhani;  zëvendësues të 

duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në mjekësi); cigare, puro (cigarillos); shkrepëse; 

produkte për duhanpirës; letër për cigare; tuba për cigare; filtra për cigare; makina xhepi 

për mbeshtjelljen e cigareve;  makina dore për mbushjen e tubave të letrave me duhan; 

cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte nga duhani të cilat ngrohen; pajisje 

të cilat shërbejnë për ngrohje, zëvendesuese të duhanit i cili thithet; cigare të cilat 

përmbajnë zëvendesues duhani; tabakere; kuti për cigare; snus me duhan (duhan per gojë i 

cili nuk përtypet); burmut me duhan; snus pa duhan; burmut pa duhan; thasë nikotine pa 

duhan për përdorim oral (të cilat nuk janë për perdorim mjeksorë).   

 

 

 

(111)  27805 

(151)  01/06/2021 

(181)  17/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/467 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)  EYELOVE 
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Prishtinë 

 
 

(511) 44   Shërbime të kujdesit shëndetësor në fushën e sëmundjeve të syve të thatë; ofrim i 

informacioneve mjekësor për sëmundjen e syve të thatë dhe trajtimin e tyre.   

 

 

 

(111)  27617 

(151)  06/05/2021 

(181)  17/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/468 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  27618 

(151)  06/05/2021 

(181)  17/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/469 

(732)  NOVARTIS AG,  4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  XIIDRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  28178 

(151)  23/06/2021 

(181)  18/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/470 

(591)  E gjelbert, e verdhë, e portokallt, e 

kuqe 

(300)   

(540)   
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(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI                  

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Qeliza elektrike, qeliza elektrike qe rimbushen; Bateri, elektrik, bateri elektrike 

që mbushen; Mbushës për bateritë që mbushen; Mbushës për bateri; Furnizues rryme për 

bateri; Adapter elektrikë; Prizë elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; 

Kordon zgjatës për energji elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë; 

Syze, korniza për syze, syze dielli, lense kontakti.”   

16   “Letër, karton; Gjëra të shtypura, libra, revista; Katalogje; Ditare; Buletine; Karta 

tregtie; Albumë për koleksion të figurinave; Materiale mësimore dhe mësimdhënje (përpos 

aparateve); Pamfleta; Letër shkrimi; Ditarë personal; Libër i takimeve; Instrumente 

shkrimi, Gomë fshirëse, Mbrehëse lapsi, Vizore, Portoflio për dokumente, Lapsa, Laps-

kimik, Markera për nënvizim, Gotë për lapsa, Tavolinë shkrimi; Vula, pulla; Modelim 

argjile; Kuti shkrimi [letër]; Atlaset; Afishe [letër]; Shkopinjë boje; Mbulesë tavoline ng 

aletra; Bileta; Kartolina që mundesh të shënosh në to (notelets); Bllok shënimesh [letër]; 

Bllok shënimesh për skica; Mbulesë sirtari nga letra, e parfumosur apo jo; Kartela; Harta 

gjeografike; Dosje për letra; Tabela nga letra apo kartoni; Afishe; Mbështjellës [letër]; 

Stilolapsa; Shami nga letra; Letër higjenike; Facoletë tavoline nga letra; Mallërat nga letra 

për një përdorim; Facoleta absorbuese nga produktet e letrës si faculetat për fytyrë, 

Peshqirët e letrës, Peshqirët e fytyrës nga letra; Letër pergament; Gomë për fshirje; Kapëse 

letrash; Libra për shkrim dhe vizatim; Skedar për dosje [letër]; Materiale paketimi; 

Materiale plastike për paketim; Çanta letre në formë koni; Çanta të bëra nga plastika për 

paketim; Çanta frigoriferi; Letër për përdorim në kuzhinë, për zierje dhe tharje, Qese 

mbeturinash nga letra dhe plastika; Foli (fletë metalike) për ruajtie dhe gatim, qese kuzhine 

për ruajtje dhe gatim; Brusha lapsa; Pastela; Lapsa vizatimi; Kuti të ngjyrave [artikuj për 

përdorim në shkollë]; Kuti ngjyrash dhe brusha; Akuarel.”   

29   “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish (në përgjithësi, pa 

ndonjë dallim); Mish i delës; Kërmijë të përgaditur për konsum njeriu; fara, të përgaditura; 

Përgadesa të bëra nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kocka supash, 

ekstrakte mishi; Perime të prera; Perime të-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht 

zëvendësues qumshti]; Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues 

qumshti]; Qumsht orizi; Qumsht bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Fruta, 

këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; Bishtajore të ziera, të 

ngrira, të thara apo të konzervuara; vajëra; vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-i virgjër, 

Yndyrë ushqimi; Peshk i freskët dhe i konzervuar, ushqim deti dhe midhje të freskëta apo të 

konzervuara; Qumsht, djath, krem, produkte djathi dhe produkte qumshti, gjalpë, jogurt; 

Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë 

për lyerje më baqzë qumshti apo djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershurë e prerë dhe e pa 

prerë si dhe mish i konzervuar; Vezë të zogjve dhe produkte vezë; Gjëra ushqimore të 
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gatshme për konsumim dhe/apo gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, 

djathir, mishit të konzervuar; Gjëra ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e 

shishme me bazë-patatesh; Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të gasthme  për 

konsumin me proteina të perimesh; Gjëra ushqimore me përmbajtje të gjërave të ngrira me 

bazë të proteinave të perimeve; Meze e lartë me bazë të proteinave të perimeve.”   

30   “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, Shkopinjë buke të hollë, Biskota 

të thata, Gjëra të lehta e të shijshme, Drithëra të procesuar; Majë; Brumë, Pasta të 

mbushura, Vezë pasta, Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë], Ëmbëlsirë e lehtë (mus); 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet; Ëmbëlsira të pjekura, ushqime të lehta dhe të 

ëmbla; Torte e butë (sfungjer); Torte e butë, Çokolladë dhe ëmbëlsirë; Krypë, Melmesa, 

Shije dhe erëza, Uthull, Uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, smalt i ëmbël dhe 

mbushje, mjaltë, ëmëblsira; Kremë (ëmbëlsira), Krem që shpërndahet i bërë nga çokollada; 

Miell nga perimet; Miell, Ekstrakt çaj; Ekstrakte bimore; Ekstrakte, jo medicinale; Propolis 

për përdoim ushqimor; Zam blete.”   

31   “Fruta dhe perime të freskëra; Alga deti të freskëta; Ushiqm për kafshë, malt; Pordukte 

dhe drithëra bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra e pregaditur, apo e procesuar), farëra, 

bimë natyrale dhe lule, lëvore e paprpunuar, dru I pasharruar, lule, të thara, për dekorim; 

Gjëra ushqimore për kafshë; Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë 

[shtrojë] për kafshë’ Ushqim për kafshët shtëpiake; Produkte për shtrojat e kafshëve.”   

32   “Ujë; Pije jo-alkoolike; Aperitivë, jo-alkoolik; Lëngje frutash; Pije të lehta me pak 

kalori; Pije me përmbajtje të vitaminave; Pije nga frutat e shtrydhura; Pije të gazuara me 

aromë; Birrë jo-alkoolike; Birra; Birra dhe produkte nga birra; Qumsht jo –nga qumshti; 

Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon I shrtydhur; Preparate për përgaditjen e pijeve; Lëngje 

(Preparate për përgaditje); Ujë I gazuar (Preparate për përgaditje); Shurup për pije; Verë 

molle (cider), jo-alkoolike; Lëngje; Lëngje perimesh (pije); Lëng domatesh (pije); Pije nga 

perimet; Pije hirre; Pije me bazë-soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-

orizi, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-uji me ekstrakte çaji; Pije e lehtë 

e përgaditur (me bazë të pemëve apo perimeve); pije energjike; pije izotonike; pije sporti të 

pasur-me proteina.”   

33   “Pije alkoolike (përpos birrave); Likuer; Pije alkoolike nga frutat; Kokteje; Tretës 

(likerë dhe alkool); Ekstrakte frutash alkoolike; Preparate për përgaditjen e pijeve 

alkoolike; Verë molle (cider); Alkool dhe liker; Verë.”   

35   “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda 

permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin 

dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe 

ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të 

akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e 

tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të ajrit dhe lavanderisë dhe 

produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me 

produktet e higjienës personale, kozmetikës, parfumeri; Shitje me pakicë apo shumicë, 

porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike 

nga distanca në lidhje me preparatet sanitare, produkte dhe artikuj bukurie dhe të 
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përkujdesjes personale; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe 

të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me cirinjë 

dhe karburantet, gjëra ushqimore, preparate dietale dhe produkte për beba; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqim dhe shtojca ushqimore, artikuj për 

ruajtjen e ushqimit, kryesisht letër alumini për ruajtjen e ushqimit, kuti për ruajtje për 

ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet 

e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me takëmin një përdorimsh 

apo jo-njëpërdorimsh, syze dhe mallëra optike, bateri elektrike dhe materiale për telefoni; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me kompjuterë, llaptop dhe 

pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe 

të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me pajisjet 

elektrike, llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me produktet dhe pjesët rezervë për vetura, rrotull kuzhine (letër), shami letre, pecetë 

tavoline ng aletra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me mushamat nga 

letra, letër toaleti, peceta letre, pergamenë letre; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me çantat e letrës, produktet e letrës një përdorimshe, librat, revistat, 

artikuj të letrës absorbuese; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online 

dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me letrat 

e shkrimit, materiale shkrimi, materiale paketimi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me krevata, jastëka, dyshek, artikuj shtëpiak apo kuzhine, enë kuzhine 

dhe orendi; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me furça, krehje, 

sfungjerë dhe pastrues për përdorim personal dhe jo personal; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me enë, pjata tavoline, gota një-përdorimshme dhe jo një-

përdorimshme; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me artikuj tekstili, 

furnizim, mbulesa shtëpiake, kuzhine dhe banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me 

postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me rroba, veshmbathje, kapela dhe aksesorie për to, fustane solemne, 

kinkaleri (artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me gjërat ushqimore, pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, gjëra ushqimore 

të ngrira dhe konzervuara, produkte gastronomike; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit 

me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga 

distanca në lidhje me ushqimet e gatshme, ushqimet pjekurina, ëmbëlsira, ëmbëlsues 

natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me gjërat 

ushqimore organike, produktet shtazore dhe gjëra ushqimore, uji mineral (pije), pije; Shitje 

me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve 
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përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me birra, pije alkoolike, verëra.”   

38   “Shërbimet online, kryesisht transmetimin e përmbajtjeve të marra nga librat, produktet 

tipografike dhe gjërave të shtypura, të qasshme përmes rrjetit të telekomunikimit, përfshirë 

në formë transmetimi; shërbimet online, kryesisht transmetimi i lajmeve, pranimi dhe 

informimi, përpilimi i teksteve, vizatimeve dhe imazheve me anë të rrjetit të 

telekomunikimit; Shërbimet informueses të ofruara përmes rrjetit telematik (përfshirë 

internetin), kryesisht transmetimin e lajmeve, mesazheve, të dhënave, imazheve dhe 

dokumenteve; Shërbimet e ofrimit të rrjetit telematik, kryesisht ofrimin e qasjes në 

informata të qasshme në rrjetin telematik, përfshirë në internet; Ofrimin e forumeve 

elektronike dhe dhomave të bisedave në rrjetin telematik, përfshirë internetin, në lidhje me 

gatimin; Transmetimin e prezentimeve me anë të kompjuterëve dhe televizionit; 

Transmetimin televiziv, kabllor dhe radio, përfshirë lojërat audio; Ofrimin e qasjese 

nëmediat instrkcionale dhe edukative në internet, në veçanti njësitë e multimediave 

edukative; Ofrimin e qasjese në programet kompjuterike/softuer dhe media (të 

shkarkueshme) për mësimdhënie dhe mësim të ofruara në rrjetet telematike, përfshirë 

internetin; Dhënien me qira të kohës së qasjes në databazat kompjuterike; Ofrimin e qasjes 

në databazat në kompjuterët e rrjeteve.”    

41   “Shërbimet e publikimit; shërbimet edukative dhe trajnime; shërbimet e mësimdhënies; 

ofrimin e edukimin; ofrimin e mësimeve online; aranzhimin dhe mbajtjen e mësimeve; 

shërbimet për ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; organizimin e ngjarjeve për qëllime kulture 

dhe zbavitje; video dhe audio produksione; intervistime për qëllime zbavitje; programe 

televizive dhe radio.”   

43   “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime bari, kafeterie, restorane, 

picerive, bareve me ushqim të shpejtë dhe dyqanet e akulloreve.”   
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(210)  KS/M/ 2020/471 

(732)  SIDELA SA  Juncal 1363, 11000 

Montevideo, Uruguay, UY 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  POXIPOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale për përdorim në industry, shkencë dhe fotografi, si dhe bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari;rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e papërpunuar;përbërje për 

shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit;preparate për kalitje dhe saldim;substanca për 

nxirjen e lëkurës së kafshëve dhe gëzofit;ngjitës për përdorim në industri;stuko dhe 

mbushës të tjera qiriçi;plehëra, pleh organik, fertilizues;preparate biologjike për përdorim 

në industri dhe shkencë   

16   Letër dhe karton;gjëra të shtypura, material për lidhjen e librave;fotografi;letër shkrimi 

dhe pajisje zyreje, përpos mobiljeve;ngjitës për përdorim letre apo shtëpiak;material për 

vizatim dhe materiale për artista;brusha për pikturim;material instruksionale dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

830 

 

mësëmidhënje;fleta plastike, filma dhe çanta për mbështjellje dhe paketim;lloje të 

shtypjeve, blloka printimi   
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(540)  EVO 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   “Duhan i papërpunuar apo i përpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, duhan që 

pështillet me dorë, duhan që përtypet, duhan që thithet; cigare, shkop për pirjen e duhanit; 

produkte duhani që ngrohen; të gjitha produktet e lartëcekura duke mos përfshirë purot; 

cigarillo; prerëse për puro, mbajtëse për puro; çakmak për cigare; kuti dhe pako për puro; 

enë hermetic për mbajtjen e cigareve me lagështi.” 
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(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Peceta të lagura për kozmetikë; Shami të parfumuara; Pëlhura të mbushura me 

detergjent për pastrim; Shami të mbushura me locione kozmetike; Peshqire të njomë prej 

letre për duar të mbushura me locion kozmetik; Mjete higjienike; Preparate pastrimi dhe 

aromatizuese; Preparate për pastrimin e trupit dhe mirëmbajtjen e bukurisë; Peceta të lagura 

për qëllime sanitare dhe kozmetike; Pëlhura të mbushura për pastrim [jo-mjekësore, për 

përdorim individual]; Pëlhura të mbushura me vajra esencialë, për përdorim kozmetik.   

8   Pirunë dhe lugë; Thika; Takëmat, dhe  pajisje për përgatitjen e ushqimit me thika 

kuzhine, pajisje për prerje dhe bluarje; Vegla dhe mjete mekanike për trajtimin e 

materialeve, si dhe për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtje; Takëm për tavolinë [thika, pirunë 

dhe lugë].   
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16   Letër tualeti; Mbulesa të letrës për ulëse tualeti; Maramë e trashë [për përdorim 

higjienik]; Maramë prej letre për përdorim kozmetik; Peceta të celulozës për qëllime 

kozmetike; Maramë prej letre; Maramë; Pecetë prej letre; Peceta të letrës për tavolinë; 

Mbulesë tavoline prej celulozës; Mbulesë tavoline prej letre; Dekorime prej letre për festa; 

Qese prej letre për festa; Dekorime për festa prej letrës metalike; Pajisje shkrimi për festa; 

Kartolina për ditëlindje; Libra për ditëlindje; Kurora prej letre; Materiale dhe mjete 

dekoruese dhe artistike; Pajisje për shkrim dhe arsim; Letër; Karton; Karton i trashë; 

Kartoni; Qese dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje të letrës, kartonit ose 

plastikës; Material për shtypje; Mbulesa prej letre për torta; Pllaka shablloni; Pako prej letre 

për paketim; Qese plastike e disponueshme për pelena; Qese plastike për mbështjellje dhe 

paketim; Pajisje për arsim; Pecetë për fytyrë prej letre; Flamuj prej letre; Rrotull kuzhine 

[letër]; Dantella prej letre; Peshqir letre; Tabela prej letre; Maramë prej letre; Mbështjellës 

letre për ulëse tualeti; Varëse për letra; Dekorime prej letre për tortë.    

21   Pipëz për pirje; Shishe me sprej; Gota prej letre; Pllaka tavoline; Pllaka që nuk janë 

prej metalit të çmuar; Pajisje kozmetike dhe higjienike; Takëm, enë gatimi dhe kontejnerë; 

Gota, enë dhe artikuj për bare për pije; Rafte për letra tualeti; Qese higjienike; Shpërndarës 

të letrave të tualetit   

24   Lecka për larje; Peceta tavoline prej tekstili; Mbulesa tavoline prej tekstili; Mbulesa 

tavoline prej plastikës; Mbulesa tavoline prej damasku; Damask; Pëlhurë [perde]; Mallra të 

tekstilit, dhe zëvendësues të mallrave të tekstilit; Pajisje; Shtroja tavoline prej tekstili; 

Mbulesë për çaj; Mbulesë tavoline prej pëlhure; Shtroja prej tekstili; Çarçaf tavoline.   

28   Shirita [pajisje për festa]; Tullumbace për lojë; Fishekzjarre të Krishtlindjeve [pajisje 

për festa]; Lodra që bëjnë zhurmë për festa; Shërbime të festave në formë të lodrave të 

vogla; Dekorime festive, pajisje për festa dhe pemë artificiale të Krishtlindjeve; Pjekëse 

kokoshkash [pajisje për festa]; Shpërthyese për festa; Kapele prej letre [pajisje për festa]; 

Lodra pajisje për festa; Kapele plastike për festa; Kapele prej letre për festa; Shërbime 

festive prej letre; Fishekzjarrë [pajisje për festa]; Lodra, lojëra, pajisje për lojëra; Dekorime 

festive dhe pemë artificiale të Krishtlindjeve; Konfete; Pinatas; Bori prej letre.   

35   Ndihmë afariste, shërbimet menaxhimi dhe administrative; Reklamim, marketing dhe 

shërbime promovuese; Shpërndarje e materialit për reklamim, marketing dhe promovim; 

Reklamim, marketing dhe konsulencë promovuese, shërbime këshillimi dhe asistence; 

Shërbime të marrëdhënieve me publikun; Reklamim; Reklamim reagues; Reklama në 

internet; Promovim të biznesit të kompjuterizuar; Afishe; Shërbime në internet për 

përpunimin e të dhënave; Reklamë në internet në rrjet kompjuterik; Reklamë në internet në 

rrjet kompjuterik; Sigurim të hapësirës, kohës dhe medias për reklamim; Dhënie me qira të 

hapësirës, kohës dhe materialeve për reklamim; Shërbime për demonstrimin dhe shfaqjen e 

produktit; Sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në fushën e higjienës, preparateve 

për pastrim dhe aromatizuesve, Preparateve aromatike, Kozmetikë, Pajisje mekanike, 

Takëm tavoline, Aparate për krehje, Materiale për shtypje, Karton; Materiale dhe mjete 

dekoruese dhe artistike, Letra dhe karton, Pajisje për shkrim dhe pajisje arsim, Letra, 

Tabela për letra, karton ose plastikë, Takëm për tenxhere, pjata tavoline, Pajisje kozmetike 

dhe higjienike, Pajisje dhe kontejnerë kuzhine, Kontejnerë, Pajisje tualeti, Produkte tekstili, 

dhe zëvendësues të produkteve të tekstilit, Lodra, Lojëra, Orendi për pushime, Dekorime 

festive dhe pemë artificiale të Krishtlindjeve, Pajisje për lojëra dhe kuriozitete; Vegla për 

përgatitjen e ushqimit në formë të thikave, pajisjeve për prerje, pajisjeve për miell dhe 
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pajisjeve  për bluarje, Vegla për përpunimin e materialeve për ndërtim, riparim dhe 

mirëmbajtje, Pajisje shkrimi, çanta; Qese, Mallra prej letre dhe kartoni për paketim, 

mbështjellës dhe magazinim, dhe Enë tavoline. 

   

 

 

(111)  27611 

(151)  06/05/2021 

(181)  23/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/474 

(732)  Paglieri S.p.A. Strada Statale per 

Genova km. 98 snc 15122 Alessandria AL 

, IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  FELCE AZZURRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë jo mjekësore dhe produkte toaleti; mjete jo mjekësore për   

pastrimin e dhëmbëve [pasta, xhelatinë, lëngje]; parfumeri; vajëra eterike; preparate për 

zbardhim [heqjen e ngjyrës] dhe substanca tjera për përdorim në lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim, gërryerje dhe preparate gërryese-abrazive; kozmetikë; shkumë për dush 

(larje); dezodorante; shampone; sapun dhe produkte tualeti. 

   

 

 

 

(111)  27607 

(151)  06/05/2021 

(181)  23/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/475 

(300)  14138/2019  28/10/2019  CH 

(732)  ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  CYCLOPS 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Prodhime të orës, përkatësisht, orë, orët e dorës, pjesët e orës dhe pajisjet e  

ortarit dhe pajisjet shtesë për orët dhe pajisjet e ortarit, të cilat nuk përfshihen në klasa të 

tjera, orë dhe instrumente të tjera kronometrike, hornometra, kronografë (orëtari), rripa për 

orë, numrues kohe [prodhime ortari], kuti dhe këllef për të shfaqur orët, orë mates  dhe 

stoli, mekanizma për orë dhe pjesë të tyre; bizhuteri; gurë të çmuar dhe gurë gjysëm të 

çmuar; metale të çmuara dhe legurat e tyre; gjilpëra (bizhuteri). 
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(111)  27779 

(151)  27/05/2021 

(181)  23/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/476 

(732)  Hankook Technology Group Co., Ltd. 

133, Teheran-ro (Yeoksam-dong), Gangnam-

gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA" 

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Gomat e automobilave;  Gomat e biçikletave;  Mbështetëse për goma 

pneumatike;  Mbulesa të gomave;  Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse nga gome për 

riparimin e tubave të brendshëm;  Tubat e brendshëm për biçikleta;  Tubat e brendshëm për 

motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e 

automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për 

automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për 

rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta; 

Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete; 

Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma; 

Kopsa për goma;  Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të 

automjeteve;  Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat 

për automjete [tipi i traktorit]; Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për motoçikleta; 

Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit. 

  

 

 

 

(111)  27692 

(151)  17/05/2021 

(181)  27/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/477 

(732)  HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  LYSOFORM 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe substanca tjera per shfrytëzim në lavanteri, agensa për 

shpërlarje për lavanteri dhe shtëpiake, preparate për hjekjen e njollave; perparate për 

pastrim, llustrim, ferkim dhe abrazive, agensa kimik per pastrim të metalit, fletëza metali të 

emajluara, druri, tape, keramike, qelqi, lëkure dhe tekstile; hjekës të njollave; sapun jo për 

shfrytëzim personal, parfumeri, vajra esenciale.   

5   Preparate dhe substanca dezodoransi, preparate dhe substanca për hjekjen e erërave të 
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këqija; preparate dhe substanca për freskimin e ajritl; dezinfektant; preparate dhe substanca 

sanitare; preparate dhe substanca për debimin dhe mbytjen e insekteve; detegjente për 

përdorim në mjekësi dhe kirurgji.   

 

 

 

(111)  28067 

(151)  16/06/2021 

(181)  27/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/478 

(300)  2019-149727  28/11/2019  JP 

(732)  Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 

trading as Nissan Motor Co., Ltd.) No.2, 

Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, 

Kanagawa-ken, Japan(a corporation 

organized and existing under the laws of 

Japan), JP 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Programe kompjuterike; softuer kompjuterik; programe kompjuterike, të 

shkarkueshem; softuer kompjuterik,të shkarkueshem; softuer kompjuterik për telefonat 

inteligjentë; softuer i aplikacioneve kompjuterike, të shkarkueshem; softuer i aplikacioneve 

kompjuterike për telefonat mobil, lexuesit portative medial, dhe kompjuteret tablet; softuer 

kompjuterik për përdorim në përdorimin e shërbimeve të telekomunikacionit të 

automjeteve; softuer kompjuterik për qasje në shërbimet e navigimit të automjeteve dhe 

shërbimeve të sigurisë së automjeteve; publikime elektronike, të shkarkueshme   

 

 

 

(111)  27787 

(151)  27/05/2021 

(181)  27/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/479 

(732)  NAPPI 1911 S.P.A. VIA FERROVIA, 

194 - 80040 SAN GENNARO  

VESUVIANO (NA), IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MAMMAMIA GELATO 

ITALIANO 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akull ushqimor; Sherbets [akull]; Jogurt i ngrirë [ëmbëlsira prej akulli]; 

Ëmbëlsira akulloresh; ëmbëlsira të ftohta; kafe dhe pije me bazë  kafeje.   

35   Shitje me pakicë, shitje me shumicë dhe shitje oline (në internet) në lidhje me 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

835 

 

akulloret, sherbet (akull), jogurt i ngrirë, ëmbëlsira akulloresh, deserte gjysëm- të ngrira, 

kafe dhe pije - me bazë kafeje   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimeve  dhe pijeve, në  veçanti lokale të akulloreve dhe 

kafeneve. 

 

   

 

 

(111)  27627 

(151)  11/05/2021 

(181)  27/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/480 

(732)  SWIZA S.A. Rue Saint-Maurice 1, 

2800 Delémont, Switzerland ( CH), CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Vegla dhe pajisje dore dhe që përdoren me dorë; takëm per ngrenie (thika, pirunj 

lugë), posaçërisht thika xhepi, thika xhep shumë funksionale, thika me shumë përdorime, 

thika të palosshme, thika gjuetie, thika për zejtarë, thika sportive; instrumente për mprehje; 

pjesët përbërëse, pjesët rezervë dhe aksesorët e përfshirë në këtë klasë për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura, veçanërisht kutitë e reklamimit te tyre, mbajtëset e thikës, këllëfët e tyre, 

kutitë, veshjet e tyre, mbulesat dhe kutitë e ruajtjes (të përshtatura me mallrat në këtë klasë)   

9   Qarqe të integruara; çipa elektronikë; kartat magnetike ose elektronike dhe beixha, me 

ose pa kontakt, që të përdoren si mjet pagese, kartat pagese në distancë, kartat elektronike 

të portofolit; kartat elektronike të portofolit (kartat me rimbushje per pagesa).   

18   Baule (bagazhe), valixhe; çanta shpine, çanta dore, ombrella dhe cadra, bastun (shkop 

mbështetës për ecje).   

 

 

 

(111)  27778 

(151)  27/05/2021 

(181)  27/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/481 

(591)  E bardhë, e kuqe, e zezë 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; Organizimi i ekspozitave 
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dhe panaireve tregtare për qëllime tregtare ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i 

një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës; 

sherbime sekretarie; rregullimi i pajtimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave; 

marrja me qira e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit; Kontabiliteti; shërbime të 

konsulencës tregtare; rekrutimin e personelit, vendosjen ne pozicione e personelit, agjencitë 

e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime për vendosjen e përkohshme të 

personelit; Organizim ankandesh; bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, të një 

shumëllojshmëri të mallrave kryesisht te artikujve shtepiake te te gjitha llojeve; te gjitha 

keto sherbime qe kryhen dhe virtualisht nepermjet transmetimeve televizive dhe online 

nepermjet internetit.   

38   Shërbimet e transmetimit, dhe telekomunikacionit përkatësisht, transmetimi përmes 

transmetimit të materialit video në internet, telefon dhe celular;  Shërbimet e qendrës së 

thirrjeve, , transmetimi i porosive për mallra dhe shërbime dhe kërkesa, kërkesa dhe ankesa 

nga klientët tek prodhuesit ose furnitorët e mallrave; Transmetimi dhe ritransmetimi i 

televizionit, radios, BTX, teletext, teletext, programe ose transmetime në Internet, në 

veçanti transmetimi dhe ritransmetimi i programeve të blerjeve në internet dhe teleshopimit 

përfshirë këtu përmes rrjeteve kabllovike; Transmetimi teknik i programeve të radios, 

televizionit dhe Internetit, per shërbimet e blerjeve shtëpiake, dhe i hyrjes online në një 

portal blerjeje në internet ose kanal teleshopues; Programet e transmetimit në lidhje me 

blerjet në shtëpi; Shërbime të transmetimit kabllovik, satelitor dhe televizion në lidhje me 

blerjet në shtëpi; Komunikimi i të dhënave dhe transmetimi i informacionit, imazheve dhe 

tingullit përmes linjave, satelitëve dhe pajisjeve telekomunikuese; Shërbimet e aksesit në 

informacionin e ruajtur në bazat e të dhënave, në veçanti me anë të sistemeve të 

komunikimit interaktiv [kompjuter] në lidhje me produktet që do të shiten.   

39   Dorëzimi i letrave dhe mallrave, në veçanti mallrat që janë porositur në internet si pjesë 

e tregtisë elektronike; Rezervimi i udhëtimeve; Magazinimi dhe ruajtja e përkohshme e 

mallrave, sa eshte e përfshirë në kete klasë; Transporti i mallrave, transportuesi i mallrave 

dhe shërbimet e ndermjetesimit te transportit të mallrave, përkatësisht transporti, ruajtja e 

mallrave dhe rregullimi i shërbimeve të transportit [Paketimi i mallrave; Shërbimet e 

korrierit transportues [lajme, mallra dhe materiale reklamuese]; Përcaktimi i vendndodhjes 

së dërgesave të mallrave me kompjuter, nepermjet softuerit në Internet [shërbimi i 

përcjelljes/ndjekjes]   

 

 

 

(111)  27674 

(151)  14/05/2021 

(181)  27/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/482 

(732)  ALBI COMMERCE sh.p.k. Zona e Re 

Industriale - Veternik p.n., 10000 Prishtinë, 

Kosovë , KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

(540)  Pendë 
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5 10000 Prishtinë, 

 
 

(511) 5   Peceta sanitare (prej letre).   

16   Letra dhe produkte letre, përfshirë letrën higjienike per WC e tualet, leter per përdorim 

në kuzhinë; peshqir dore prej letre, peceta letre për cdo përdorim, salveta (peceta); shami 

hundesh; facoleta (shami xhepi); mbulesa tavoline per shtepi apo restorante; set letrash e 

pecetash për restorante dhe shtëpiake; karton dhe produkte kartoni, përfshirë dhe kutitë prej 

letre ose kartoni per ambalazhimin e prodhimeve te mësipërme me shumicë.   

21   Pjata dhe tabaka, të gjitha mallrat e lartpërmendura në karton dhe të pa disponueshme  

pas përdorimit (një-përdorimshe)   

 

 

 

(111)  27675 

(151)  14/05/2021 

(181)  27/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/483 

(591)  E bardhë, e zezë 

(732)  ALBI COMMERCE sh.p.k. Zona e Re 

Industriale - Veternik p.n., 10000 Prishtinë, 

Kosovë , KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Peceta sanitare (prej letre).   

16   Letra dhe produkte letre, përfshirë letrën higjienike per WC e tualet, leter per përdorim 

në kuzhinë; peshqir dore prej letre, peceta letre për cdo përdorim, salveta (peceta); shami 

hundesh; facoleta (shami xhepi); mbulesa tavoline per shtepi apo restorante; set letrash e 

pecetash për restorante dhe shtëpiake; karton dhe produkte kartoni, përfshirë dhe kutitë prej 

letre ose kartoni per ambalazhimin e prodhimeve te mësipërme me shumicë.   

21   Pjata dhe tabaka, të gjitha mallrat e lartpërmendura në karton dhe të pa disponueshme  

pas përdorimit (një-përdorimshe)   

 

 

 

(111)  27598 

(151)  05/05/2021 

(181)  30/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/485 

(732)  Laboratorios Forenqui S.A. Camino de 

la Coma, s/n. 46220 Picassent (VALENCIA) 

Spain, ES 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

(540)  FORESAN 
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 5   Deodorantë, përveç atyre për përdorim personal; preparate për deodorizimin e 

ajrit; freskues ajri; pajisje dezinfektuese   

 

 

 

(111)  28192 

(151)  23/06/2021 

(181)  30/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/486 

(732)  F.DIVELLA S.P.A.  Largo Domenico 

Divella, 1 70018 Rutigliano (Bari), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  OTTIMINI 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale;Oriz;Tapioka dhe miell pallme;Miell dhe 

preparate të përgaditura nga drithërat, buka, pastat dhe ëmbëlsirat;Akull që hahet;Sheqer, 

mjaltë, melasë;Tharm, pluhur-pjekje;Kripë;Mustard;Uhtull, salcë 

[përbërës];Melmesa;Akull [ujë i ngrirë]   

 

 

 

(111)  27958 

(151)  09/06/2021 

(181)  30/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/487 

(300)  78838  03/10/2019  JM 

(732)  Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  SOLO PRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Ndëgjojse;kufje;kufje të vogla te veshit;zmadhues 

zëri;altoparlantë;kufje;mikrofona;kabllo audio;mbushws, kabllo mbushës, dhe mbushës 

rryme për përdorim me ndëgjojse, kufje, kufje të vogla, dhe altoparlantë;kuti për mbajtjen e 

ndëgjojseve, kufjeve, kufjeve të vogla, dhe altoparlantëve;kuti mbrojtëse për ndëgjojse, 

kufje, kufje të vogla, dhe altoparlantët;mbulesa, çanta dhe kuti të përshtatura apo të 

formësuara për të mbajtur audio pllejerë, ndëgjojse, kufje, kufje të vogla, dhe 

altoparlantë;ndëgjojse, kufje, kufje të vogla, dhe aksesorie të altoparlantëve, kryesisht rripa, 

kordon qafe, tel dhe shirita;softuer kompjuterik për kontrollimin dhe përditësimin e 
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ndëgjojseve, kufjeve, kufjeve të vogla, dhe altoparlantëve   

 

 

 

(111)  27245 

(151)  08/03/2021 

(181)  30/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/488 

(732)  Pediatrica Specialist S.r.l. Via 

Nicolodi 28/A 57121 Livorno (LI), IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   sapun, parfeme, vajra eterike, krema për fytyrë dhe trup, kozmetikë (toalet), losion 

për kujdesin e flokëve, pasta për dhëmb   

5   prepárate veterinere dhe farmaceutike, prepárate sanitare për qëllime medicinale, 

supstanca dijetike për përdorim në medicinë, ushqim për bebe, leukoplast, material për 

lidhje (fashim), materijal për mbushjen e dhëmbëve, dyll për dhëmb, paisje dezinfektuese. 

   

 

 

(111)  27246 

(151)  08/03/2021 

(181)  30/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/489 

(732)  Pediatrica Specialist S.r.l. Via 

Nicolodi 28/A 57121 Livorno (LI), IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   sapun, parfeme, vajra eterike, krema për fytyrë dhe trup, kozmetikë (toalet), losion 

për kujdesin e flokëve, pasta për dhëmb   

5   prepárate veterinere dhe farmaceutike, prepárate sanitare për qëllime medicinale, 

supstanca dijetike për përdorim në medicinë, ushqim për bebe, leukoplast, material për 

lidhje (fashim), materijal për mbushjen e dhëmbëve, dyll për dhëmb, paisje dezinfektuese.   
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(111)  27724 

(151)  20/05/2021 

(181)  30/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/492 

(591)  E verdhë, ngjyrë kafe. 

(732)  Svetlana Pejić Gerić Ibarska br. 13 

11000 Belgrade, Serbia, RS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për përdorim mjekësor; 

supstanca dietike të përshtatura për ushqim mjeksor, ushqim për bebe; leukoplastë, material 

për fashim; materiale për mbushje dhëmbësh, dyll dentar; mjete dezinfektuese; preparate 

për shkatrimin e dëmtuesve; pesticide; fungicide, herbicide   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, pasta dhe brume (jufka); tapiokë dhe sago; 

miell dhe prodhime nga drithrat; buk, pjekurina dhe prodhime ëmbëlsirash; çokollatë; 

akullore, sherbet dhe akuj tjerë të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur për 

pjekje; krip, shtesa ushqimore, mëlmesa, bimë të konservuara si mëlmesa; uthull, salca dhe 

shtesa tjera për ushqim.   

44   Shërbime mjeksore; shërbime veterinare; mbrojtje shëndetsore dhe bukurie për njerëz 

ose kafshë; shërbime bujqësie, kopshtarie dhe pyjesh. 

   

 

 

(111)  28224 

(151)  25/06/2021 

(181)  30/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/494 

(732)  SGS Group Management SA 1, place 

des Alpes 1201 Geneva, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Analiza e çmimeve, përkatësisht krahasimi dhe vlerësimi i çmimeve të lëndëve të 

para, të mallrave, të prodhuara, gjysëm të prodhuara, të përpunuara dhe të gjitha llojet e 

tjera të mallrave, vendosja e stafit teknik; vlerësimin dhe parandalimin e rrezikut tregtar.   

36   Vlerësimi i dëmeve dhe humbjeve; vlerësime financiare dhe shërbime të tjera të 

vlerësimit të pasurive të patundshme, pajisje, projekte dhe pronë industriale; Vlerësimi dhe 

monitorimi i projektit të investimeve të huaja; ndihma doganore, verifikimi i kodit doganor 
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dhe përcaktimi i vlerave doganore para se të hipjes në bord.   

39   Magazinimi, deponimi, trajtimi dhe transportimi i mallrave; inspektimi i automjeteve; 

inspektimi i kontejnerëve   

41   Trajnim në fusha të ndryshme, veçanërisht në sigurimin e cilësisë   

42   Inspektimi, veçanërisht kontrolli, mbikëqyrja dhe çertifikimi i cilësisë dhe sasisë së 

lëndëve të para, të mallrave, të prodhuara, gjysëm të prodhuara, të përpunuara dhe të gjitha 

llojeve të tjera të mallrave, si dhe të konformitetit të tyre me normat, ligjet, rregullat, 

praktikat kombëtare dhe ndërkombëtare dhe standardet dhe kërkesat kontraktuale të 

dakorduara nga klientët e përfshirë në importimin dhe eksportimin e mallrave të 

përmendura; kontrollin dhe çertifikimin e hartimit të ndërtimeve, ndërtesave dhe punës e 

mirëmbajtjen e makinerive dhe pajisjeve industriale dhe monitorimin e projektit; 

inspektimi, veçanërisht kontrolli, mbikëqyrja dhe çertifikimi i metodave të prodhimit ose 

përpunimit dhe të proceseve prodhuese për pajisje, pajisje dhe aparate, si dhe kualifikim të 

personelit, përfshirë certifikimin e procedurave të kontrollit të cilësisë së produktit, 

kontrollin e aparateve matës dhe metodat e matjes, të marrjes së mostrave dhe analizave; 

inxhinieri për qëllim të modernizimit të pajisjeve te mostrave, pajisjeve, sistemeve, 

metodave dhe teknologjive të marrjes së mostrave; çertifikim i konformitetit me normat 

nacionale dhe nderkombetare, standardet dhe dokumentet e tjera rregullatore në lidhje me 

produktet, shërbimet, personelin dhe sistemet e menaxhimit; projektimi, përkatësisht dizajni 

industrial në lidhje me ndërtimin dhe përdorimin e sistemeve të kalibrimit dhe madhësisë 

për matjen dinamike të rrjedhës, kalibrimin e rezervuarit dhe marrjen e mostrave 

automatike; zhvillimi i programeve për magazinimin, ruajtjen dhe trajtimin e kontejnerëve; 

ndihmë për shtetet përmes këshillimit ose konsultimeve me qëllim zbatimin, ristrukturimin 

dhe riorganizimin e sistemeve të tyre doganore; testimi, kontrolli dhe analizimi laboratorik i 

mallrave dhe materialeve; vlerësimin e lëndëve të ajrit, tokës, ujit dhe mbeturinave, dhe 

studimeve të përgjithshme dhe këshillimeve në funksion të konformitetit të tyre me 

rregullat dhe rregulloret në lidhje me mjedisin; vlerësimi i produktit farmaceutik; vlerësimi 

i dëmeve ose humbjeve (shërbimet e inxhinierëve); studime për optimizimin e prodhimit.   

44   Shërbimet shëndetësore, dhe veçanërisht analizat laboratorike mjekësore, shërbimet 

sanitare   

 

 

 

(111)  28182 

(151)  23/06/2021 

(181)  30/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/495 

(300)  02678/2020  26/02/2020  CH 

(732)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, 

Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  FLOODLIGHT 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Softuer i shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni celular dhe platformë 
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informacioni për gjurmimin dhe ruajtjen e informacionit personal në lidhje me simptomat e 

një individi, efektet anësore, trajtimin dhe përvojën e sëmundjeve dhe çrregullimeve 

neurologjike, prerjet e veprimeve ditore dhe rezultatet e aktivitetit fizik dhe testeve njohëse 

dhe shkëmbimin e rezultateve bazuar në një informacion të tillë.   

41   “Shërbime edukimi dhe trajnimi në lidhje me sëmundjet dhe çrregullimet 

neurologjike”.   

42   Shërbime të ofrimit të përdorimit të përkohshëm të softuerit online që nuk mund të 

shkarkohet për gjurmimin dhe ruajtjen e informacionit personal në lidhje me simptomat, 

efektet anësore, trajtimin dhe përvojën me sëmundjet dhe çrregullimet neurologjike të një 

individi, prerjet e veprimeve ditore dhe rezultatet e aktivitetit dhe testeve njohëse, dhe 

shprëndarjen e rezultateve bazuar në një informacion të tillë“.    

44   “Shërbimet e informacionit mjekësor në fushën e neurologjisë”.   

 

 

 

(111)  28183 

(151)  23/06/2021 

(181)  30/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/496 

(732)  Red Bull GmbH,  Am Brunnen 1, 

5330 Fuschl am See, Austria, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  TAURUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrë; ujërat minerale; ujërat e gazuar; pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe për të bërë pije; përgatitje jo-alkoolike për të bërë pije; pije energjetike   

 

 

 

(111)  28225 

(151)  25/06/2021 

(181)  30/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/497 

(300)  3487  13/03/2020  AD 

(732)  SGS Group Management SA 1, place 

des Alpes 1201 Geneva, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  TransitNet 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Mbledhja, përpilimi dhe administrimi i informacionit në bazat e të dhënave të 

kompjuterizuara që përmbajnë deklarata dhe raporte tranziti   

42   Analiza dhe verifikimi i informacionit të përfshirë në deklaratat doganore në lidhje me 

tranzitimin e mallrave   
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(111)  27644 

(151)  12/05/2021 

(181)  31/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/498 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ATECTURA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  27921 

(151)  07/06/2021 

(181)  31/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/499 

(732)  KERATILE, S.L. C/FERROCARRIL 

4, MONCOFAR, 12593, CASTELLON , 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, gjegjësisht pllaka qeramike për dysheme, 

pllaka qeramike për muri, blloqe shtrimi, jo prej metali, valance, jo prej metali dhe jo prej 

tekstili, pllaka qeramike për mure, dysheme dhe tavane, gur ranor për ndërtim, gur natyral, 

gur artificial, mermer, granit, terrakote, rërë, gëlqere, tulla, slate(rrasa), parket dyshemeje 

prej druri, argjilë, çimento, beton; blloqe ndriçuese për shtrim, jo prej metali; mozaikë për 

ndërtime; veshjet(wainscoting), jo prej metali.   

 

 

 

(111)  27388 

(151)  23/03/2021 

(181)  31/03/2030 

(210)  KS/M/ 2020/501 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(540)  ENERZAIR 
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  27244 

(151)  08/03/2021 

(181)  01/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/502 

(732)  TAYYAR INVESTMENT 

FİNANSAL YÖNETİM ANONİM 

ŞİRKETİ.  ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

5.CAD. NO:18 MERKEZ – KARAMAN, 

TURKEY, TR 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kakao; pije me bazë kafeje ose kakaoje, pije me bazë çokollate; makarona, 

brumëra të mbushur, petë; pasta dhe produkte buke bazuar në miell; ëmbëlsira të bazuara 

në miell dhe çokollatë; bukë, simit [bagelë turke në formë unaze e mbuluar me farat e 

susamit], pogaçe [bagel turk], pite, sanduiçe, katmer [pasta turke], byrek, ëmbëlsira, 

bakllava [ëmbëlsirë turke bazuar në brumë të veshur me shurup], kadayif [turqisht 

ëmbëlsirë bazuar në brumë]; ëmbëlsira të bazuara në brumë të veshur me shurup; pudinga, 

kamxhik, kazandibi [puding turk], puding oriz, keskul [puding turk]; mjaltë, zam bletësh 

për konsum njerëzor, propolisi për qëllime ushqimore; kremra për ushqime, vanilje 

(aromatizuese), erëza, salca (kondicionera), salcë domatesh; maja, pluhur pjekje; miell, 

bollgur, niseshte për ushqim; sheqer, sheqer kub, sheqer pluhur; çaj, çaj i akullt; ëmbëlsirat, 

çokollatat, biskotat, kreket, meshat; çamçakëza; akullore, jets ushqimore; kripë; ushqim 

rostiçeri me bazë drithëra, kokoshka, tërshëra të grimcuara, patate të skuqura misri, drithëra 

në mëngjes, grurë të përpunuar për konsum njerëzor, elb të grimcuar për konsum njerëzor, 

tërshëra të përpunuar për konsum njerëzor, thekër të përpunuar për konsum njerëzor, oriz; 

melasa për ushqim. 

 

   

 

 

 

(111)  27243 

(151)  08/03/2021 

(181)  02/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/503 

(540)  SAPORI E DINTORNI CONAD 

BURRO ALPINO  
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(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI  

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna,  IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Gjalpë.”   

 

 

 

(111)  27922 

(151)  07/06/2021 

(181)  06/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/513 

(591)  Blu, e gjelbërt 

(732)  Cremio EAD Sole owned joint-stock 

company, duly incorporated in Bulgaria 12-

14 Iliyantsi boulevard, 1220 Sofia, BG 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Qumësht ushqimor për foshnjë; Shtesa dietike dhe ushqyese; Prodhime ushqimore 

me albumina për qëllime mjekësore; Ushqim për diabetikët; Preparate ushqimore dietetike 

të përshtatura për përdorim mjekësor; Preparate vitaminash në natyrën e shtesave 

ushqimore; Shtesa ushqimore shëndetësore të bëra kryesisht nga vitaminat; Shtesa  

ushqimore shëndetësore të bëra kryesisht nga mineralet; Përzierje plotësuese ushqyese si 

shtesë ushqimore në formë pije; Shtesa ushqimore shëndetësore për personat me kërkesa të 

veçanta dietike   

29   Frutat e përpunuara, kërpudhat dhe perimet (përfshirë frutat arrore dhe perimet e grupit 

bishtajor);vajrat dhe yndyrnat; peshku, ushqim deti dhe molusqet; produkte të bulmetit nga 

baxho e qumeshtit dhe zëvendësues të tyre; vezët e zogjve dhe produktet të  vezëve; pijet që 

kanë bazë qumështin; gjalpë; zëvendësuesit të gjalpit; djathë; zëvendësuesit e djathit; 

qumësht kokosi për qëllime gatimi; krem për kafe; qumësht i avulluar; pijet qumështi te 

aromatizuara; jogurte të aromatizuar; akullore me krem/ shllak; margarinë; maskarpone; 

qumësht; produkte qumështi; jogurt; pije me bazë kosi; yndyrna shtazore për ngrënie; 

përgatitje nga gjalpi; yndyrë kokosi; Yndyrna për gatim; Vajra gatimi; yndyrnat e 

ngrënëshme; vajra vegjetale (bimore) për ushqim; vajrat ushqimor të përfituara nga peshqit 

[përveç vajit të mëlçisë së merlucit]; vajra të ngrënshme për përdorim në gatimin e 

produkteve ushqimore; vaj palme për ushqim; gjalpë prodhuar nga farat;  vaj luledielli për 

ushqim; shkopinj te ngrënshëm te bëra  me fruta arrore organike dhe me bazë farërash; 

Qipsa patatesh; sallatat e parapërgatitura; ushqime  tip snek me bazë farërash; ushqime  tip 
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snek me bazë perimesh bishtajore; ushqime  tip snek me bazë perimesh; koncentratet e 

supës; deserte me bazë jogurti; yndyrna vegjetale (bimore) për gatim; yndyrna vegjetale për 

ushqim; krem artificial (zëvendësues të produkteve të qumështit e bylmetit); Zëvendësuesit 

e kremit, ajkës së jogurtit; xhelatinat (marmelatat), reçelet, kompostot, salcë e frutave dhe 

perimeve; Kremer jo me bazë qumështi; 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  bonbonerira (ëmbësira të vogla);Pite të ngrira me jogurt;Sheqernat, 

ëmbëlsuesit natyralë, veshjet dhe mbushjet e ëmbla per ëmbësira, produkte nga 

bletët;Ëmbëlsirat prej qumështit;Glazurë dhe mbushje të ëmbla per ëmbësira;prodhime ne 

forma prej jogurtit të ngrirë;Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe sorbet;Produkte të pjekura 

ne furrë, ëmbëlsira ne forma, çokollatë dhe deserte;Kafe, çajra dhe kakao dhe zëvendësuesit 

e tyre;Kripëra, erëza, aromatizues dhe melmesa per shije;Kokrra drithi të përpunuara, 

niseshte dhe produkte të bëra prej tyre, përgatitje per pjekje dhe maja;Pjesët e sipërme 

permbi, tip Marshmallou;Vol-au-vents;Ëmbëlsira pa sheqer;Pasta që përmbajnë 

kremra;Glazurë ëmbëlsirash me forma;Kekët;Kekë/torta me krem;Përzierjet për 

torta;Përzierjet për pasta.   

 

 

 

(111)  27263 

(151)  09/03/2021 

(181)  07/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/514 

(591)  kaltert, bardhe, kuqe , hiri  

(300)  Nr.078886  08/10/2019  JM 

(732)  Rothmans of Pall Mall Limited Route 

de France 17 Boncourt 2926, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i pa përpunuar ose përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për 

çibuk (llullë); produkte të duhanit; zëvendësues të duhanit (të cilët nuk jan për përdorim 

medicinal); puro, cigarilos (puro të holla); çakmak për cigare; çakman për puro; çibrit; 

produkte për duhanpirës; letër për cigare; tuba për cigare; filter për cigare; makina xhepi 

për mbështjelljen e cigareve; makinë dore për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare 

elektronike; lëng për cigaret elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën   

 

 

 

(111)  27266 

(151)  09/03/2021 

(181)  07/04/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/515 

(591)  Kalter, bardhe, kuqe , hiri  

(300)  Nr. 078888  08/10/2019  JM 

(732)  Rothmans of Pall Mall Limited Route 

de France 17 Boncourt 2926,  CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i pa përpunuar ose përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për 

çibuk (llullë); produkte të duhanit; zëvendësues të duhanit (të cilët nuk jan për përdorim 

medicinal); puro, cigarilos (puro të holla); çakmak për cigare; çakman për puro; çibrit; 

produkte për duhanpirës; letër për cigare; tuba për cigare; filter për cigare; makina xhepi 

për mbështjelljen e cigareve; makinë dore për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare 

elektronike; lëng për cigaret elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën   

 

 

 

(111)  27271 

(151)  09/03/2021 

(181)  07/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/516 

(732)  Danesi Caffè S.p.A. (an Italian joint 

stock company) Via Tempio degli Arvali, 45 

 00148 Rome, Italy, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Bluza pa jaka me mang të shkurta (tee-shirts), bluza, gëzof me kapuç, bluzë me 

mëngë të shkurtra me jaka, atelete sportive (tracksuit), xhaketa e poshtëme, xhup 

(xhemper), pulovër , rroba  banjo, bluza me kapele apo me jak, pantallona, kapele, kapele 

me strehë, jelek, këpucë, shalle, jelek me mbushje, xhaketa, dorashka   

30   Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e kafes , ekstraktet e kafesë, kokërr kafeje të 

mbuluara me një shtresë sheqeri, aroma kafeje, kokërra të pjekura kafeje, kafe e bluar, kafe  

pa përmbajtje te kafeinës, neskafe, sheqerkë, çaj kamomili, infuzione jo-mjekësore.   

43   Kafiteri dhe shërbime  të restoranteve, shërbime baresh dhe pijetoreve, sherbime baresh 

për ushqime në mes të vakteve. 
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(111)  27639 

(151)  12/05/2021 

(181)  07/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/517 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KESIMPTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  27722 

(151)  20/05/2021 

(181)  08/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/519 

(591)  E kaltër, e bardhë. 

(732)  POLİYA POLİESTER SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ FİRUZKÖY 

BULVARI NO:46 AVCILAR / İSTANBUL, 

TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate dhe substanca adezivë që përdoren ne industri, shkencë dhe fotografi. 

Rëshira artificiale të papërpunuara, plastikë e papërpunuar. Adeziv jo për qëllime mjeksore, 

shtëpiake dhe për zyra.   

35   Reklamim; shërbime të bërit bashkë, për dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm, 

posaçërisht, të kimikeve dhe substancave adezive që përdoren në industri, skencë dhe 

fotografi, rëshirave artificiale të papërpunuara, plastikës së papërpunuar, adezivëve për 

qëllime jo mjeksore, shtëpiake dhe zyre, ngyrave;vernikëve, llakut, mbrojtësve kundër 

dryshkut, mbrojtësve kundër shkatrimit të drurit, holluesve dhe lidhësve për ngjyra, 

pigmenteve, mbrojtësve të metalit, bojrave për këpucë, ngjyrave për printim dhe bojës për 

shkrim, tonerëve (përfshi edhe tonerët e mbushur), ngjyruesve për ushqim, farmaceutikëve 

dhe pijeve, rëshirave natyrale të papërpunuara, vajrave industrial dhe grasove, fluidëve për 

prerje, absorbuesve të pluhurit, kompozimeve për lagije dhe lidhje, kandelave, qirinjve, 

dyllit gjysëmtë përfunduar, dyllit dhe parafinës për qëllime ndriçimi duke ju mundësuar 

konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra, këto mallra, mund të shiten nëpërmjet 

shitjes së shitoreve me pakicë, shitoreve me shumicë, nëpërmjet mediave elektronike ose 
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porosive nëpërmjet katalogjeve me mail.   

 

 

 

(111)  27727 

(151)  21/05/2021 

(181)  08/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/520 

(591)  E kuqe, e zezë, e bardhë. 

(732)  FORA MARKA GELİŞTİRME VE 

DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

BAHÇEŞEHİR 2. KISIM MAH. TAYFUN 

CAD. NO: 2/11 BAŞAKŞEHİR İSTANBUL 

TURKEY (TR), TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30 Kafe, kakao, kafe ose pije me baze te kakaos, pije me bazë të çokollatës, pasta, 

qofte (brume) të mbushura, makarona, pasta dhe prodhime fure me bazë mielli;deserte me 

bazë mielli dhe çokollate;bukë, simite (gjevrek), pogaçe (pjekurinë), pite, sandviçe, katmer 

(pastë turke), ëmbëlsirë, kek, bakllavë, kadaif, deserte me bazë mielli të mbuluara me 

sherbet, puding, kustard (krem), kazandibi (puding turk), puding orizi (puding turk), 

keshkil (puding turk), mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore, 

mëlmesa për gjëra ushqimore, vanile (aromë), erza, salca (mëlmesa), salcë domatesh, maja, 

pluhur përpjekje, miel, bullgur, nisheste për ushqim, sheqer, kube sheqeri, sheqer i 

aromatizuar, çaj, ice tee (çaj i ftohtë), ëmbëlsira, çokollatë, biskota, krekerë, nafore, 

çamçakëz, akullore, akuj të ngrënshëm, krip, ushqim meze me bazë cerealesh (farave), 

kokoshka, tërshër e grimcuar, çipse misri, cereale për kafjall, grur i përpunuarr për konsum 

nga njerzit, elb i grimcuar për konsum nga njerzit, tërshër e përpunuar për konsum nga 

njerzit, thekër e përpunuar për konsum nga njerzit, oriz, melasë për ushqim 

 

 

 

(111)  27176 

(151)  02/03/2021 

(181)  08/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/521 

(591)  e kaltert e bardhe 

(732)  BETA KİMYA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Keresteciler 

Sitesi 14.Blok No:32 İkitelli Küçükçekmece 

Istanbul, TURKEY, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

(540)   
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(511) 1   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 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   

 

 

 

(111)  27963 

(151)  09/06/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/522 

(591)  E kuqe, e gjelbert, kafe e erret, e 

bardhe, vjollce e erret. 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 

 
 

(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   
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(111)  27973 

(151)  09/06/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/523 

(591)   e gjelbert e lehte (akuamari),e gjelbert 

e erret, e zeze, e bardhe  

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; shampot; 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   

 

 

 

(111)  27971 

(151)  09/06/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/524 

(591)  e gjelbert e lehte (akuamari),e gjelbert 

e erret, e zeze, e bardhe  

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; shampot; 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   
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(111)  27959 

(151)  09/06/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/525 

(591)  E kuqe, e kalter, e gjelbert, kafe, e 

bardhe, vjollce e erret. 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 

 
 

(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   

 

 

 

(111)  27966 

(151)  09/06/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/526 

(591)  e gjelbert e lehte (akuamari), e gjelbert 

e erret, e zeze, e bardhe 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 

 
 

(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   

 

 

 

(111)  27970 

(151)  09/06/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/527 

(591)   E kuqe, e gjelbert, kafe, e bardhe, 

(540)   
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vjollce e erret 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  27961 

(151)  09/06/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/528 

(591)   E kuqe, e kalter, e gjelbert e lehte, e 

bardhe, e verdhe e lehte, ngjyre hiri 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3    Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; shampot; 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   

 

 

 

(111)  27964 

(151)  09/06/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/529 

(591)  E kuqe, e gjelbert e lehte, e bardhe, 

(540)   
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portokalli e lehte, e kafte 

(732)  Bujar Morina Fshati Gllarevë, 32000 

Klinë, KS 
  

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  27181 

(151)  02/03/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/530 

(732)  KABUSHIKI KAISHA HITACHI 

SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.) 6-6, 

Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan, JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Karbon në formë pluhuri, shufrave dhe prodhimeve në formë kallëpesh; karburant 

për reaktorë atomik.   

2   Prodhime të rrëshirave artificiale, si; ngjyra, llakëra, pasta.   

6   Çelik special (llamarinë dhe profile); zinxhirë; panin (për makina petëzimi, makina 

shtypshkronjash dhe të tjerë), armaturë për gypa; valvule; shufra dhe gypa.   

7   Motorë elektrik; gjeneratorë elektrik, aparate kontrolluese për motorë elektrik dhe 

gjeneratorë elektrik, si: kontrollues, lëshues, rezistues, kontaktomë, rele, rregullues 

automatik të tensionit, aparate për udhëheqje nga largësia; makina dhe pajisje për 

shpërndarje të energjisë elektrike, si: transformatorë, kalem reaktiv, dhe mbështjellës për 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

855 

 

ndalje të zërit, drejtues me zhivë, drejtues për gjysmëpërçues, transformues rrotacional, 

përforcues magnetik, ndërprerës automagnetik, mbyllës, tabela dhe rafte shpërndarëse, rele, 

shndërrues të frekuencave, rrufepritës, shpërndarës të ngarkesës; bateri; përçues elektrik 

dhe kabllo; brusha grafiti; materiale izoluese elektrik; bërthama magnetike; gypa elektronik 

, si: gypa pranues, gypa dërgues, gypa me reze elektronike, gypa të dhënies të imazheve, 

gypa akumulatorësh, gypa rendkeni, drejtuese (udhëheqëse) të gypave; elemente me të 

çarkut elektrik me gjysmëpërçues, si; transistorë, dioda, foto qeli dhe pajisje përçuese të 

fotove, termo rezistomë, rezistomë të ndryshueshëm; makina për xehetari; makina për 

ndërtimtari; makina për manipulim të materialit, si: vinça, ngritëse, çikrik, konvejer, 

skreper, elevatorë-kthjellët, konvejer pneumatik; kiper; turbina avulli; turbina gazi; makina 

me djegie të brendshme; makina vegla; vegla mekanike dore; shina për petëzim; presa; 

çekiçë; grimcuese; fura elektrike; makina për përpunimin e letrës; makina dhe pajisje për 

industrinë kimike; mbledhës elektrik të pluhurit; separator centrifugal; makina 

shtypshkronjash; makina për qepje; reaktor atomik.   

9   Instrument matës magnetik dhe elektrik, si: ampermetër, voltmetër, vatmetër, matës Wh, 

matës i rezistencës së izolimit; instrumente matës industrial, si: termometra, manometra, 

matës të rrjedhës, dinamometra; aparate telefonike; tabela shpërndarëse telefonike; telegraf; 

telefon me rrymë bartëse; aparate pa tel për lidhje; pajisje për radio transmetues; radio 

pranues; pajisje për imitues televiziv; televizorë; pajisje industriale për televizor; pajisje me 

tel për difuzion; gramafon elektrik; aparate për reproduktim nga pllakat; magnetofon; 

shirita magnetofoni; aparate elektronike të aplikuar, si: llogaritës elektronik, aparate për 

përpunim të dhënash, aparate automatike kontrolluese, mikroskop elektronik, shpejtues të 

thërrmijave, radar, loran, radio far; instrumente matës shkencor, si: masa spektrometri, 

spektrometër me rezonancë magnetike, spektrofotometër; fotometër, p.H-metër, aparate 

tizelius për elektroforezi, matës gajgeri; aparate elektrike për saldim   

11   Kazanë; pastrues të ujit që furnizon kazanët; kondensator avulli; këmbyes të 

nxehtësisë; qarqe uji dhe turbina uji; pompa; pompa për vakum; lidhëse hidraulike dhe 

shndërrues të momentit të rrotullimit; kompresor; fryrëse dhe ventilatorë; frigoriferë; pajisje 

për kondicionim të ajrit; ftohës elektrik të ujit dhe pijeve; eliminues elektrik të lagështisë 

(nëpërmjet frigoriferit); aparate elektrike për amvisëri, si; kalorifer dhe ngrohës, aparate për 

gatim, frigoriferë, pompa, aparate për larje dhe pastrim, aparate për lustrim të parketit, 

hekur për hekurosje, ventilatorë për tavolinë dhe dysheme, ventilator për ajrosje, ftohës të 

dhomave, rele kohe; shporet me naftë dhe gaz; fura me naftë dhe gaz; pajisje për ndriçim 

elektrik, si: poqa elektrik me fije skuqësh, poqa fluoreshent, poqa me avull zhive, poqa 

infra të kuq, poqa për sterilizim, armatura për llamba elektrike, llamba dore elektrike.   

12   Automjete hekurudhe; elevatorë; shkallë lëvizëse; mjete dhe pajisje për automobila, si: 

dinamo-starter, gjeneratorë për mbushje të akumulatorëve, motor-lëshues, rregullues, 

mbështjellës për ndezje, kandela, karburatorë   

19    Pllaka për ndërtime.   

20   Pllaka për mobilie dhe industri, fletë dhe shirita.   

21   Çelës për konserva, grimcuese për mbeturina.   
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(111)  27184 

(151)  03/03/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/531 

(732)  KABUSHIKI KAISHA HITACHI 

SEISAKUSHO (d/b/a Hitachi, Ltd.) 6-6, 

Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan, JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  HITACHI 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Karbon në formë pluhuri, shufrave dhe prodhimeve në formë kallëpesh; karburant 

për reaktorë atomik   

2   Prodhime të rrëshirave artificiale, si; ngjyra, llakëra, pasta.   

6   Çelik special (llamarinë dhe profile); zinxhirë; panin (për makina petëzimi, makina 

shtypshkronjash dhe të tjerë), armaturë për gypa; valvule; shufra dhe gypa.   

7   Motorë elektrik; gjeneratorë elektrik, aparate kontrolluese për motorë elektrik dhe 

gjeneratorë elektrik, si: kontrollues, lëshues, rezistues, kontaktomë, rele, rregullues 

automatik të tensionit, aparate për udhëheqje nga largësia; makina dhe pajisje për 

shpërndarje të energjisë elektrike, si: transformatorë, kalem reaktiv, dhe mbështjellës për 

ndalje të zërit, drejtues me zhivë, drejtues për gjysmëpërçues, transformues rrotacional, 

përforcues magnetik, ndërprerës automagnetik, mbyllës, tabela dhe rafte shpërndarëse, rele, 

shndërrues të frekuencave, rrufepritës, shpërndarës të ngarkesës; bateri; përçues elektrik 

dhe kabllo; brusha grafiti; materiale izoluese elektrik; bërthama magnetike; gypa elektronik 

, si: gypa pranues, gypa dërgues, gypa me reze elektronike, gypa të dhënies të imazheve, 

gypa akumulatorësh, gypa rendkeni, drejtuese (udhëheqëse) të gypave; elemente me të 

çarkut elektrik me gjysmëpërçues, si; transistorë, dioda, foto qeli dhe pajisje përçuese të 

fotove, termo rezistomë, rezistomë të ndryshueshëm; makina për xehetari; makina për 

ndërtimtari; makina për manipulim të materialit, si: vinça, ngritëse, çikrik, konvejer, 

skreper, elevatorë-kthjellët, konvejer pneumatik; kiper; turbina avulli; turbina gazi; makina 

me djegie të brendshme; makina vegla; vegla mekanike dore; shina për petëzim; presa; 

çekiçë; grimcuese; fura elektrike; makina për përpunimin e letrës; makina dhe pajisje për 

industrinë kimike; mbledhës elektrik të pluhurit; separator centrifugal; makina 

shtypshkronjash; makina për qepje; reaktor atomik   

9   Instrument matës magnetik dhe elektrik, si: ampermetër, voltmetër, vatmetër, matës Wh, 

matës i rezistencës së izolimit; instrumente matës industrial, si: termometra, manometra, 

matës të rrjedhës, dinamometra; aparate telefonike; tabela shpërndarëse telefonike; telegraf; 

telefon me rrymë bartëse; aparate pa tel për lidhje; pajisje për radio transmetues; radio 

pranues; pajisje për imitues televiziv; televizorë; pajisje industriale për televizor; pajisje me 

tel për difuzion; gramafon elektrik; aparate për reproduktim nga pllakat; magnetofon; 

shirita magnetofoni; aparate elektronike të aplikuar, si: llogaritës elektronik, aparate për 

përpunim të dhënash, aparate automatike kontrolluese, mikroskop elektronik, shpejtues të 

thërrmijave, radar, loran, radio far; instrumente matës shkencor, si: masa spektrometri, 

spektrometër me rezonancë magnetike, spektrofotometër; fotometër, p.H-metër, aparate 
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tizelius për elektroforezi, matës gajgeri; aparate elektrike për saldim.   

11   Kazanë; pastrues të ujit që furnizon kazanët; kondensator avulli; këmbyes të 

nxehtësisë; qarqe uji dhe turbina uji; pompa; pompa për vakum; lidhëse hidraulike dhe 

shndërrues të momentit të rrotullimit; kompresor; fryrëse dhe ventilatorë; frigoriferë; pajisje 

për kondicionim të ajrit; ftohës elektrik të ujit dhe pijeve; eliminues elektrik të lagështisë 

(nëpërmjet frigoriferit); aparate elektrike për amvisëri, si; kalorifer dhe ngrohës, aparate për 

gatim, frigoriferë, pompa, aparate për larje dhe pastrim, aparate për lustrim të parketit, 

hekur për hekurosje, ventilatorë për tavolinë dhe dysheme, ventilator për ajrosje, ftohës të 

dhomave, rele kohe; shporet me naftë dhe gaz; fura me naftë dhe gaz; pajisje për ndriçim 

elektrik, si: poqa elektrik me fije skuqësh, poqa fluoreshent, poqa me avull zhive, poqa 

infra të kuq, poqa për sterilizim, armatura për llamba elektrike, llamba dore elektrike   

12   Automjete hekurudhe; elevatorë; shkallë lëvizëse; mjete dhe pajisje për automobila, si: 

dinamo-starter, gjeneratorë për mbushje të akumulatorëve, motor-lëshues, rregullues, 

mbështjellës për ndezje, kandela, karburatorë.   

19   Pllaka për ndërtime.   

20   Pllaka për mobilie dhe industri, fletë dhe shirita.   

21   Çelës për konserva, grimcuese për mbeturina.   

 

 

 

(111)  27173 

(151)  02/03/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/532 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa dietike dhe preparate; shtesa ushqimi; shtesa për ushqim; shtesa 

vitaminoze; shtesa minerale; shtesa bimore dhe ekstrakte bimore; antioksidante.   

30   Embëlsira jo mjekësore, bombone  dhe  tabletë (pastille) me preparate bimore   

34   Cigare; duhan, i pa përpunuasr ose i përpunuar; thasë të  nikotinës pa duhan për 

përdorim gojor (orale) (të cilat nuk janë për përdorim në mjekësi); burmut  me duhan    

(burmut është pluhur nga gjethi i grirë i duhanit); snus me duhan (snus është produkt 

duhani në formë pluhuri i cili shitet në çese si të çajit, i cili përdoret me vendosje në mishin 

e dhembeve dhe ka 3 herë më shumë nikotin së një cigare); burmut pa duhan; snus pa 

duhan; duhan për mbështjellëje; duhan për çibukë (llulla); produkte nga duhani; 

zavendësues të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në mjekësi); cigare, puro; shkrepëse; 

çakmak; produkte për duhanpirës; letër për cigare; tuba për cigare; filtra për cigare; makina 
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gjepi për mbështjelljen e  cigareve; makina dore për mbushjen e tubave të letrës me duhan; 

cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte nga duhani të cilat ngrohen. 

   

 

 

(111)  27490 

(151)  06/04/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/533 

(732)  SOREMARTEC S.A. 16 Route de 

Trèves, L - 2633, Senningerberg, 

Luxembourg, LU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KEEBLER 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota.   

 

 

 

(111)  27640 

(151)  12/05/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/534 

(591)  E kaltër, e kuqe  

(300)  302019023708.7/35  16/10/2019  DE 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikujt ushqimor, pije alkoolike dhe 

jo-alkoolike, preparate plehërues, ngjyra, veshje mbuluese, preparate lavanderi dhe 

pastrimi, agjentë pastrimi për qëllime shtëpiake, kozmetikë, vajra industrialë dhe yndyrna, 

karburante, karburante motorike, ndriçuesit, kandila; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje 

me ilaçet pa recetë mjeksore dhe ilaçe, ushqime për foshnje, produkte për foshnje, preparate 

për kujdes shëndetësor, preparate dietike, artikuj sanitarë, mallra metalike, 

pajisje(hardware) metalike, makina dhe aparate për përpunimin e metaleve, drurit, 

plastikës, betonit, qelqit dhe gurit, vegla makinerie, artikuj për ndërtesa dhe ndërtimtari, 

DIY dhe kopshtari, makineri shtëpiake dhe aparate, makineri dhe aparate kuzhine; 

shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisjet elektrike dhe elektronike, aparatet dhe 

instrumentet për shkencë, kërkime, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografia,audio 

vizioni, optike, peshimi, matjes, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi,  jetë-shpetues dhe 
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mësimdhënie, aparatet dhe instrumentet për përçim, kalimi, transformimi, akumulimi, 

rregullimi ose kontrollimi i shpërndarjes ose përdorimit të  elektricitetit, pajisje dhe aparate 

të konsumit  elektronikë, pajisje dhe aparate për incizim, transmetim, riprodhimin ose 

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënat, kompjuterë, pajisjet periferike të 

kompjuterëve, pajisje për procesimin e të dhënave, pajisje telekomunikuese, veshje  

mbrojtëse, pajisjet e zhytjes, fikësit e zjarrit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

artikuj ortopedikë, artikuj për qëllime masazhi, aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, 

ftohje, gjeneruesit e avullit, gatimi, tharjes, ventilim dhe furnizuesit e ujit, paisje sanitare, 

automjete, biçikleta, barka, skuter, karroca, aksesoret e biçikletave, aksesoret e automjeve, 

aksesoret e barkave, fishekzjarre, stoli, zbukurime [stoli], instrumente horologjike dhe 

kronometrike, instrumente muzikore, aksesoret muzikor, artikuj letre dhe shkrimi, artikuj 

për dekorim, furnizime shkollore, rekuizita për zyre, artikuj artizanalë, artikuj të rinj party, 

materiale paketimi, materiale të shtypura, vepra arti, figurina; shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me vulat, paketime dhe materiale izoluese, gete fleksibile, foli, çanta, çanta 

transporti, mallra të vogla prej lëkure, bagazhet udhëtimi, mallra udhëtimi, ombrellë, 

shkopinjë për ecje, takëme kuajsh, materialet për ndërtesa dhe ndertimtari, ndërtesat e 

transportueshme dhe pjesët e tyre, mobilje, orenditë, kontejnerë [jo prej metali], produkte 

për kafshë, pajisje dhe kontejnerë për shtëpi dhe kuzhinë, enë për banjë, enë tualeti, enë 

gatimi dhe enë tryeze, takëm i lugëve pirunave dhe thikave, enë prej qelqi, enë prej balte; 

shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit e tekstilit, 

çarçaf shtëpiak, çarçaf krevati, çarçaf tavoline, çanta  gjumi, çarçafa banjosh, perde, roleta 

veneciane, veshje, mbathje , kapela, kinkaleri, artikuj dekorativë për flokë, lule artificiale, 

bimë, pemë dhe fruta, qilima, mbulesa dyshemeje, tapeta muri dhe mbulesa e muri, letër 

muri, artikuj gjimnastike dhe sportivë, lodëra, lojëra, aparate për video lojëra, lodra, 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve, foragjere për kafshët, shtroja për kafshë, bimë dhe 

lule, fara për mbjellje dhe farat e bimëve, produkte agrokulture dhe pylli, produktet e 

duhanit, artikujt e duhanpirësëve, çakmakët, zëvendësuesit e duhanit, cigare elektronike, 

avullues oral për duhanpirësit; shitja me pakicë e kartave të parapaguara për blerjen e 

shërbimeve telekomunikuese; reklamime; aranzhimi i reklamave; prokurimi i kontratave 

[për të tjerët]; rregullimi i kontratave, për të tjerët, për ofrimin e shërbimeve; rregullimi i 

kontratave për shërbimet telekomunikuese, kontratat për shërbimet e komunikimit celular, 

të kontratave për ofrimin e tonevme zile për telefona  celularë dhe smartfona, të kontratave 

për ofrimin e shërbimeve të riparimit dhe mirëmbajtjes, të kontratave për shperndarjen e 

mallrave dhe kontratave për furnizimin me energji, elektrike ose gazit; aranzhimi i 

abonimeve për revista; aranzhimi i abonimeve për shërbimet e Internetit; aranzhimi i 

abonimeve për shërbimet mediatike; aranzhimi i abonimeve për shërbimet e publikimeve 

për e të tjerët; ofrim i informacioneve për kontakte komerciale dhe biznesi; aranzhimi i 

transaksioneve komerciale, për të tjerët, përmes dyqaneve të internetit; informacione 

komerciale dhe këshilla për konsumatorët [dyqane këshillash për konsumatorët]; 

informacione dhe këshilla për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve dhe 

artikujve që do të blihen; hulumtime për konsumator; ofrim i informacionve në internet për 

produktet e konsumatoreve, mbrojtja e konsumatorit nga skadencat, shërbime ndaj 

konsumatorve; të gjitha shërbimet e më lartpërmendura në kontekstin e tregtar ofrohen 

gjithashtu online(internet). 
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(111)  27960 

(151)  09/06/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/535 

(300)  78932  15/10/2019  JM 

(732)  Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  BEATS SOLO PRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Dëgjuese; kufje; kufje të vogla te veshit; zmadhues zëri; altoparlantë; kufje; 

mikrofona; kabllo audio; mbushës, kabllo mbushës, dhe mbushës rryme për përdorim me 

dëgjuese, kufje, kufje të vogla, dhe altoparlantë; kuti për mbajtjen e dëgjueseve, kufjeve, 

kufjeve të vogla, dhe altoparlantëve; kuti mbrojtëse për dëgjuese, kufje, kufje të vogla, dhe 

altoparlantët; mbulesa, çanta dhe kuti të përshtatura apo të formësuara për të mbajtur audio 

pllejerë, dëgjuese, kufje, kufje të vogla, dhe altoparlantë; dëgjuese, kufje, kufje të vogla, 

dhe aksesorie të altoparlantëve, kryesisht rripa, kordon qafe, tel dhe shirita; softuer 

kompjuterik për kontrollimin dhe përditësimin e dëgjueseve, kufjeve, kufjeve të vogla, dhe 

altoparlantëve.”        

 

 

 

(111)  27210 

(151)  04/03/2021 

(181)  10/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/536 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  COLGATE FRUITY COCKTAIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Pasta dhëmbësh, larëse të gojës”.   

 

 

 

(111)  27689 

(151)  17/05/2021 

(181)  14/04/2030 

(540)  VARTECH 
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(210)  KS/M/ 2020/540 

(732)  Chevron Intellectual Property LLC 

(Delaware limited liability company) 

6001 Bollinger Canyon Road San Ramon, 

California 94583, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

 Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vajra dhe yndyrëra për lubrifikim dhe vajra motorike.   

 

 

 

(111)  27599 

(151)  05/05/2021 

(181)  16/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/542 

(732)  Laboratorios Forenqui S.A. Camino de 

la Coma, s/n. 46220 Picassent (VALENCIA) 

Spain, ES 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ANIAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Deodorant, përveq atyre për përdorim personal;preparate për deodorizimin e 

ajrit;freskues ajri;preparate dhe produkte higjienike;pajisje dezinfektuese dhe antiseptik.   

 

 

 

(111)  27750 

(151)  24/05/2021 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/544 

(732)  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)  LENOR PROFESSIONAL 

FORMULA   

 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese; preparate pastrimi; vajra esencialë; zbutës të pëlhurave për 

përdorim ne lavanderi; zbardhues lavanderi; preparate lavanderie; vajra për qëllime 

pastrimi; sapun; heqës të njollave 
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(111)  27613 

(151)  06/05/2021 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/545 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Baturrica 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave); verë; verëra të gazuara.   

 

 

 

(111)  27606 

(151)  06/05/2021 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/546 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Le Chene d'Argent 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu,  ekstrakte të mishit, pemë dhe perime te 

konzervuara,  thara dhe ziera; xhelatinë, reçel ; vezë, qumësht, produkte të qumështit, vaj 

dhe yndyrë për ushqim; mallërat e përmendura të cilat përmbajnë konzervanse; shujta të 

gatëshme ushqimi të cilat përmbajnë mallëra të lartëcekura   

30   Salca   

 

 

 

(111)  27604 

(151)  06/05/2021 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/547 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Sondey Grandino 
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(511) 30   Bukë, Pjekurina dhe embëlsira, pjekurina, biskota,  biskota të shkotlandës të 

punuara me gjalpë, kuleç të embël; duke përfshirë të gjithë mallin e përmendur të punuar 

me çokolatë dhe /ose me zavendesues të sheqerit.   

 

 

 

(111)  27603 

(151)  06/05/2021 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/548 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Sondey Neo 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bukë, pjekurina dhe embëlsira nga sheqeri, pjekurina, biskota, biskota të 

mbushura me kremë,  kako biskota të mbushura me  kremë, biskota çokolate të mbushur 

me kremë, kuleç të embël; duke përfshirë të gjitha mallërat e përmendura me çokolatë  dhe 

/ ose me zavendësues  me sheqer   

 

 

 

(111)  27602 

(151)  06/05/2021 

(181)  17/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/549 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  A ME TPO 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave); Uzo.   

 

 

 

(111)  28327 

(151)  08/07/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/569 

(591)  e hirit dhe ngjyra e drurit 

(732)  “Agro Kor” Sh.P.K. Rr.” H.Prishtina”, 

Obiliq, Kosovë, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta 

(540)   
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5a, Prishtine 

 
 

     

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  27895 

(151)  07/06/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/570 

(591)  E kuqe, e verdhë, floriri dhe e bardhë 

(732)  Insifa 6 Vëllezërit sh.p.k. Rruga 

Lalëzit, Komuna Maminas 1001, Durrës, 

Shqipëri, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   mishi, peshku,  përpunimet e mishit dhe peshkut, frutat dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të zjera; pelte, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe 

produktet e qumështit: vajrat ushqimorë dhe yndyrnat; të gjitha të përmendurat edhe në 

formë kremi, shllaku dhe paté (lyerje buke).   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; sago; kafe artificiale; miell dhe përgatitje të 

bëra nga drithërat; bukë dhe zëvendësuesit e bukës; bukë kërcitëse (tip krekër); kulaçë 

buke; simite; bukë xhenxhefili; bukë pa maja; bukë frutash; bukë e pjekur ne avull; bukë 

thekre; bukë e thekur tip tost; bukë pa gluten; bukë e bërë me fara soje; bukë në formë 

shkopi; bukë e biskotuar (feta buke thekur nga dy anët); krekëra (biskota buke kërcitëse); 

snek (copëza si meze të lehta) te bëra nga drithërat; biskota; pasta dhe ëmbëlsira; produkte 

me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë çokollatë; produkte brumi te pjekura; krem 

çokollate; kremra me bazë kakao në formën per t'u përhapur(lyer) mbi bukë; snek 

(kokoshka) orizi; snek në formë keku orizi; snek në formë keku frutash; shufra sneki që 

përmbajnë një përzierje të drithërave, arrorëve dhe fruta të thata; përgatitje për të bërë 
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ëmbëlsira; pica dhe përgatitjet për pica; akullore; mjalti, melasë; maja (tharm); pluhur 

pjekës; kripë, mustardë; uthull; salca (kondimente); erëza; akull (i ngrënshëm)   

35   Prezantimi i mallrave nëpërmjet medias se komunikimit, për qëllime të shitjes me 

pakicë; Administrimi tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

Marketingu; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Sigurimi i një tregu në internet për blerësit 

dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Reklamim e publicitet; Reklamim i mallrave ne 

vitrina te dyqanit; Shërbime të ndërmjetësimit tregtar; Shërbime të prokurimit për të tjerët 

[blerja e mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera]; Shërbimet e agjencisë import-

eksport, te gjitha dhe nepermjet internetit dhe sherbimeve online.   

 

 

 

(111)  27790 

(151)  27/05/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/579 

(591)  E kuqe, e bardhe, vjollce, kafe  

(732)  MAKPROGRES DOO St. Vojdan 

Cernodrinski br.8, 2310 Vinica, MK, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja dhe kafja artificiale; orizi, pastat dhe makaronat; tapioka dhe 

sagu; mielli dhe  preparatet e bëra prej drithërave; buka, brumërat dhe ëmbëlsirat; produktet 

e furrës se bukës; delikatesat dhe ëmbëlsirat; biskota, ëmbëlsira, biskota te buta; produkte 

drithërash; shkopinj drithërash; kallëp drithërash;  çokollata; akullore, sherbet dhe akuj tjerë 

ushqimor; sheqeri, mjalti, shurupi prej melasa; tharmi, pluhuri për pjekje; kripa, shtojcat, 

erëzat, barishtet e konservuara; uthulla, salcat (mëlmesat) dhe erëzat tjera; akulli (uji i 

ngrirë)    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; aktivitete  

tregtare; import-export 

   

 

 

 

(111)  27789 

(151)  27/05/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/580 

(591)  vjollce, ari e bardhe 

(732)  HALK HİJYENİK ÜRÜNLER 

DETERJAN SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Adana Organize Sanayi 

Bölgesi Baklali Caddesi No: 19 Sariçam, 

Adana, Turkey, TR 

(540)  
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(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparatet kimike 

për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagjentët kimik për qëllime farmaceutike dhe 

veterinare, kozmetikët mjekësor; shtojcat dietike për qëllime veterinare dhe farmaceutike; 

shtojcat dietike; shtojcat (suplementet) ushqimore; përgatitjet mjekësore për qëllime hollimi 

(largimin e peshës); ushqim për bebe; barishtet dhe pijet e barishteve të përshtatura për 

qëllime mjekësore; preparatet dhe artikuj dentar: materiale për mbushjen e dhëmbëve, 

materiale dentare përshtypje, ngjitëse dentare dhe materiale për riparimin e dhëmbëve; 

përgatitjet sanitare për përdorim mjekësor; jastëkët higjienik; tamponët higjienik; 

emplastër, materialet për lidhje; pelena të bëra prej letre dhe tekstileve për foshnje, te rritur 

dhe kafshe te vogla; përgatitjet për shkatërrimin parazitëve; fungicidet, herbicidet, preparate 

për shkatërrimin e brejtësve; deodorantët, të ndryshëm prej atyre për qeniet njerëzore ose 

për kafshë; preparate për pastrimin e ajrit; përgatitjet për rifreskimin e ajrit; dezinfektuesit; 

antiseptikët; detergjentet për qëllime mjekësore; sapunët mjekësor; sapunët dezinfektues; 

losionet antibakterial për duar   

 

 

 

(111)  28336 

(151)  02/08/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/582 

(732)  HALK HİJYENİK ÜRÜNLER 

DETERJAN SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Adana Organize Sanayi 

Bölgesi Baklali Caddesi No: 19 Sariçam, 

Adana, Turkey, TR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  nicelady 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparatet kimike 

për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagjentët kimik për qëllime farmaceutike dhe 

veterinare, kozmetikët mjekësor; shtojcat dietike për qëllime veterinare dhe farmaceutike; 

shtojcat dietike; shtojcat (suplementet) ushqimore; përgatitjet mjekësore për qëllime hollimi 
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(largimin e peshës); ushqim për bebe; barishtet dhe pijet e barishteve të përshtatura për 

qëllime mjekësore; preparatet dhe artikuj dentar: materiale për mbushjen e dhëmbëve, 

materiale dentare përshtypje, ngjitëse dentare dhe materiale për riparimin e dhëmbëve; 

përgatitjet sanitare për përdorim mjekësor; jastëkët higjienik; tamponët higjienik; 

emplastër, materialet për lidhje; pelena të bëra prej letre dhe tekstileve për foshnje, te rritur 

dhe kafshe te vogla; përgatitjet për shkatërrimin parazitëve; fungicidet, herbicidet, preparate 

për shkatërrimin e brejtësve; deodorantët, të ndryshëm prej atyre për qeniet njerëzore ose 

për kafshë; preparate për pastrimin e ajrit; përgatitjet për rifreskimin e ajrit; dezinfektuesit; 

antiseptikët; detergjentet për qëllime mjekësore; sapunët mjekësor; sapunët dezinfektues; 

losionet antibakterial për duar   

 

 

 

(111)  27429 

(151)  30/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/583 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Amidala 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bukë dhe pjekurina; produkte ëmbëlsirash, produkte sheqeri, çokollatë dhe 

produktet e çokollatës, ëmbëlsirat( bombona)   

 

 

 

(111)  27422 

(151)  30/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/584 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  André Jalbert Monopole 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verë   
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(111)  27419 

(151)  30/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/585 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Anessia 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (përveç birrës), sidomos pije te forta alkoolike   

 

 

 

(111)  27389 

(151)  23/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/586 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Anheizer 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (përveç birrës), Liker bimor.   

 

 

 

(111)  27418 

(151)  30/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/587 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ANTICA CASCINA 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave); sidomos verërat.   
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(111)  27415 

(151)  30/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/588 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Archaika 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vajrat dhe yndyrnat ushqimore; gjalpë; djathë dhe produkte djathi.   

30   Uthull   

 

 

 

(111)  27414 

(151)  30/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/589 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Argus 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra dhe pije të llojit të birres; pije me bazë birre; pije jo alkoolike me aromë të 

birres; pije të përziera të cilat përmbajnë birrë. 

 

   

 

 

 

(111)  27413 

(151)  30/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/590 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Argus Maestic 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra  dhe pije të përziera me bazë birre. Koktej me bazë birre, birrë e embël, 
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birra lager   

 

 

 

(111)  27412 

(151)  30/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/591 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Armilar 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (përveç birrave), sidomos pije te forta alkoolike.   

 

 

 

(111)  27411 

(151)  30/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/592 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Aromata 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Folje  alumini, Folje alumini për konservim.   

8   Paisje për ushqim, Paisje për ushqim nga  plastika, pajisje  plastike për ushqim  për një 

përdorim, pajisje për ushqim nga metalet fisnike , thika, piruj, garuzhda, lugë, lugë të 

vogëla.   

16   Gjera të shtypura,leter, kartuç, produkte nga letra dhe kartuçi, material të letreës apo 

plastike për mbeshtjellëje-paketim, të përfshira në ketë klasë, thasë për mbeturina dhe qese 

nga letra apo plastika, celofan (material plastic për mbeshtjellje), rul celofani, celofan per 

konzervim, qese për konzervimin e zarzavateve, çanta për ushqim, mbështjellës për 

senduiça, qese për frigorifer me ngrirje te thellë, qese për ngrirje dhe zierje, qese  për zierje 

dhe përgaditje të ushqimit , qese per akull, qese për magazinim, qese për pjekje, leter për 

pjekje,leter yndyrore për pjekje, folje për zierje mikrovalore, tiketa plastike, filtra letre për 

kafe, leter thithese, mbulesa letre për tavplina, qese letre për sanduiça, qese plastike për 

sanduiça, material plastike për mbeshtjelljen e sanduiçave, shtresa decorative  nga letra për 

embelsira (kuleç te embel-kek), salveta letre për tavolina, shtroja dekorative nga letra   

21   Filxhana, gota letre ose plastike, pjata, pjata të Vitit të Ri, pjata letre ose plastike, pjata 

te cilat nuk janë nga  metalet e çmuara, kashtë për pije, filtra kafeje, jo prej letre, si përbërës 

të aparateve te kafeve jo elektrike, gota koktej, gota(enë për pije), gota të thella, gota 
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shampanje, rrëmojca  për koktejl, shkopinj dekorative për koktejl, pije te tundura, shkopam 

për perzierjen e koktejit, kallëpe alumini (enë kuzhine), enë ushqimi alumini, pjata nga  

alumini, kapakë izolues per pjata dhe  enë tigan për alumin për pjekje, enë për pjekje, 

përkatësisht kallup për torte   

28   Lodra me fishkllimë   

 

 

 

(111)  27432 

(151)  30/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/595 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Auriol 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparati për pastrim të syzave; lecka të lagura me mjete për pastrimin e syzave   

5   Preparate për pastrimin e lente te kontaktit; zbërthyes për lente të kontaktti.   

9   Orë të  zgjuara; syze (optike), këllef për syza, korniza  për syza, korniza  për syza,  qelq 

për syza, syze dielli, mjete ndihmëse  leximi, lente kontakti, kuti  për lente kontakti; 

termometra (jo për përdorim mjekësor); stacione meteorologjike pa tel; higrometra; qelq  

zmadhues; teleskopë teleskopikë, teleskopë, dylbi   

10   Termometra për përdorim mjekësor.   

14   Instrumente horologjike dhe kronometrike; dekore (stoli); kuti me mekanizëm 

rrotullues,  për kurdisjën  e orëve automatike mekanike; kuti, këllef për orë; rripa për orë.   

21   Lecka për pastrimin e syzeve (pa impregnim- jo te lagura).   

 

 

 

(111)  27431 

(151)  30/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/596 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm 

Germany, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  AΓPOIKIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumështi dhe produktet e qumështit, veçanërisht djath; mish dhe produktet e 

mishit; shpend dhe produkte shpendësh; ushqime të përgatitura që përbëhen kryesisht nga 

mallrat e sipërpërmendura   
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(111)  27456 

(151)  31/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/597 

(591)  Gjelbër, kaltër, bardhë, nuanca të 

ngjyres se kaltër 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; Peshk, fruta te detit dhe butak; Produkte te qumështit dhe zavendsuesit e 

tyre; Fruta të përpunuara, këpurdha dhe perime  (duke përfshirë frutat e arrave  dhe 

bishtajoret); Vezë zogu dhe produkte nga vezët; Vaj dhe yndyrë; Supa; Gjella te gatshme të 

cilat  kryesisht përmbajnë vezë; Gjella të gatshme të cilat kryesisht  përbehen nga mishi; 

Gjella të gatshme të cilat kryesisht përbehen nga shtazet e gjahut; Gjella të gatshme  të cilat 

kryesisht përbehen prej zavendesuesve të mishit; Gjella te gatshme  të cilat kryesisht 

përbajnë mish pule; Gjella të gatshme të cila kryesisht përmbajnë proshutë; Gjella të 

gatshme të cilat kryesisht përmbajnë fruta deti; Gjella te ngrira të gatshme të cilat kryesisht 

permbajnë fruta; Gjella të gatshme të punuara nga shpezet  [dominojnë shpezet]; lengje 

mishi; Pergaditje për përgaditjen e supave; Gulash; Deserte nga produktet e qumështit; 

Puding nga qumështi; Grimesira me bazë arrore; Grimësira me bazë perimesh; Grimësira 

me bazë të frutave të thara; Grimësira me bazë  tofue; Grimësira nga mishi; Grimësira nga 

frutat e arrave; Grimësira me bazë perimesh; Grimësira me bazë bishtajore; Grimësira me 

bazë patateje; shpezë jo të gjalla; Shtazë gjahu; Ekstrakte te mishit; fruta te konservuara; 

Fruta te ngrira; Fruta te thara;Fruta te ziera; Perime te konservuara; Perime te ngrira; 

Perime te thara; Perime te ziera; Xhelatinë; pekmeze; Fruta, te ziera; Vezë; Ekstrake nga 

alget per ushqim; Alginate per kulinari; Mullëz; Lecitin per perdorim ne kulinari; Pektin 

per kulinari; Polen I përgaditur per ushqim; foletë e zogjve [ ushqimore].    

30   Produkte bukëpjekesish, embelsira, çokolata dhe deserte;Akull, akullore, jogurt dhe 

sherbet I ngrirë; Kafe, çajëra, kakao  dhe zavendesuesit e tyre; Krip, zmelmesa, aroma dhe 

lyreje melmesash; Drithëra te perpunuara, Nisheste dhe produkte te tyre, përgaditje për  

pjekëje dhe tharem buke; sheqer, embëltues natyral,  lustrime te embëla dhe mbushje, 

produkte bletesh; Gjella te pergaditura nga brumërat; Gjella te gatshme me oriz; Shujta te 

gatshme - pica; Shujta te thata dhe lengëshme  te pergaditur per sherbim  te cilat kryesisht 

perbehen nga orizi; Shujta te thata dhe lengëshme  te pergaditur per sherbim te cilet 

kryesisht perbehen nga brumerat; Grimësira nga nishesteja e dritherave; Grimesira nga 

kokrra e teresishme e grurit; Grimësira nga mielli I drithit; Grimësira nga mielli I patates; 

Grimësira nga orizi; Grimësira nga buka e thekur dy here e bluar(dvopek); Grimësira me 

bazë dritherash; Grimësira te prodhuara nga muesli; Grimësira te cilat kryesisht perbehen 

nga buka; Tortilla grimësira; Oriz; Oriz nga tapioket; Sago [nisheste nga foleja e pallmes  
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sago]; Miell; Drithëra; Buk; Mjaltë; Shurupe dhe melasa; Pluhur per pjekurina (fryrje); 

melmesa [senf]; Uthull; Lyres (melmesa); Akull; Aroma per pije, perpos vajerave 

esenciale; Aroma per ushqim,perpos vajit eterika; Aroma per emnbelsira (kuleç te embel)  

perpos vajit esencial]; Trashese per zierjen e ushqimit; Akullore [mjete per lidhjen e 

perzierjeve te akulloreve]; Sendviça; Esenca per ushqim [perpos vajit eterik dhe esencial]; 

Mish (prdukte per zbutje te mishit ne kuzhinë); Rollne pranvere; Qumësht blete; Ujë deti 

per zierje; Propolis [produkte bletesh]; Puding; Pergaditje per forcimin e qumështit te 

rrahur- tundur; Pluhur per akullore;Nisheste per ushqim; Sushi; Mjete lidhese per  salçiçe; 

Sendviça nga djathi [cheeseburgeri]; Shujta te gatshme me bazë  petesh.   

31   Te mbjellat bujqësore dhe  akvakulture,produkte  horticulture dhe pylltarije; Shtazë te 

gjalla, organizma per fekondim; fruta dhe perime te freskëta; Embeltues.    

32   Birra dhe produkte te birrëtarije; Pergadites per pergaditjen e pijeve; Pije jo alkoolike; 

Ujë mineral [pije]; Ujë te gazuar; Pije frutash; Lengje; Shurupeper pergaditjen e pijeve.    

33   Pije alkoolike  (perpos birrave); Pergadites per pergaditjen e pijeve alkoolike; Alkool 

nga ekstrakte  frutash; esenca alkoolike; ekstrakte alkooli.   

 

 

 

(111)  27455 

(151)  31/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/598 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Ballino 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina dhe embëlsira,akull për ushqim, akullore, deserte më akullore, jogurt i 

ngrirë (akull për ushqim).    

 

 

 

(111)  27454 

(151)  31/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/599 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Barón del Cega 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (përveç birrës), veçanërisht vera.   
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(111)  27458 

(151)  31/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/600 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Baresa 

 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, produkte të mishit të thatë, mish në konzervë, ushqim i gatshëm nga mishi, 

mish i konzervuar, mish i zier, mish i ngrirë, mish i terur, fruta të përgaditura, fruta të 

konzervuara, fruta turshi, fruta të thata, fruta të ngrira, fruta të ziera, fruta të koznervuara, 

perime të përgaditura, perime të konzervuara, perime turshi, perime të ziera, thara, perime 

të pjekura në zgarë, perime të ngrira, produkte nga perime të përpunuara, perime të 

kozneruvara (në vaj), ekstrakt perimesh për zierje, grimtësira në bazë të perimeve, pure nga 

perimet, lyerës nga perimet, perime në konzervë; kërpudha të pergaditura për përdorim, 

kërpudha të konzervuara; supa, bujon (lëng mishi në kubëza); pashteta; qumësht, 

përpunime qumështi, produkte nga qumështi dhe zëvendësues të qumështit; pastë frutash   

30   Brumëra, brumëra të mbushura, brumëra të mbushura me mish dhe/ose peshk dhe/ose 

pulë dhe/ose shtazë gjahu dhe/ose fruta deti dhe/ose suxhuk dhe/ose djath dhe/ose fruta 

dhe/ose perime; ushqim i gatshëm i cili përmbanë brumëra; ushqim i gatshëm me bazë 

orizi; petë lidhëse, petë të gjëra, petë të mbushura, salca (shtesa erëzash), salca për ushqim, 

salca të kaftë, salca pikant, salca të ëmbla dhe tharta, salca për mish zgare, salca për 

ngrënje, salcë e hollë për ushqim, salca për pije, salca për ngrënje me brumëra, salca 

pikante, salca peshku, salcë indiane (chutney), salcë domate, salca për brumëra, pasta nga 

perime (salca), pure nga perimet (salca), salcë pesto, majonez, senf, uthull verë, uthull 

frutash, uthull e aromatizuar, krem/lyerës në bazë uthulle; melmesa; pite (ëmbël ose 

njelmtë) 

  

   

 

 

 

(111)  27459 

(151)  31/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/601 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

(540)  Archivist 
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(511) 32   Birra radler;  pije me bazë birre; birra jo alkoolike; pije jo alkoolike 

 

   

 

 

 

(111)  27460 

(151)  31/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/602 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Baroni 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të 

konzervuara, thara dhe ziera; xhelatinë, xhem, vezë; qumësht dhe produkte qumshti; vaj 

dhe yndyr për ngrënje; ushqim i konzervuar i bërë nga produktet e lartëpërmendura   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues të kafesë, miell dhe produkte 

të drithërave, bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira; akull për ngrënje; mjaltë. Shurup sheqeri 

(melasa); tharm buke; pluhur pjekje; kripë, mustardë, uthull, salca; erëza; akull për pije 

freskuese.   

 

 

 

(111)  27461 

(151)  31/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/604 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  BEAUTY.IQ Cien 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; parfimeri, vaj eterik, kozmetikë, losion për flokë; pajisje për pastrimin e 

dhëmbëve [pasta, xhele, lëngje]   
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(111)  27545 

(151)  21/04/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/606 

(591)  e zezë ,  hiriti, e bardhë                       

(300)  018144464  30/10/2020  EU 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrimin e grillit   

4   Lëndë djegëse, posaçërisht thengjil druri, briket nga thengjili i drurit, thengjil  dhe  

ndezës ne thengjil druri ne formë të nguret apo te lenget   

6   Folje metalike për mbeshtjellje apo paketime, Folje për grill, folje alumini, enë nga 

alumini për ushqimin e pergaditur ne grill.   

8   Pajisje per ushqim nga plastika.   

11   Pllaka per pjekje, Grill per njëperdorim.   

16   Salveta (facoleta) te letres,mbulesa tavolinash nga letra   

21   Pjata nga letra, gota të letres, gota plastike, gota per pije, gota per birra, gota per verë, 

pjata plastike; kashta per pije;    

25   Veshje, mbathje, mbeshtjellese koke   

29   Mish, dhe produkte me bazë mishi,peshk dhe produkte peshkui,ushqime tjera nga deti 

(jo te gjalla) dhe produkte nga ushqimi i detit, shpend dhe produkte nga shpendet, shtazë 

gjahu dhe produkte nga shtazet e gjahut, salçiçe dhe produkte nga salçiçet, butak dhe 

guaska (jo te gjalla)dhe produkte nga te njejtat; fruta dhe perime, gjithashtu te embelsuara 

dhe/ose te thartuara,  qullë nga frutat dhe perimet,te gjitha llojet e  produkteve nga patatet ( 

te perfshira ne klasen 29),  te gjitha produktet e cekura me lartë  gjithashtu te pasterizuara ,  

konzervuara, ziera, thara dhe/ose ngrira; sallata me bazë mishi, peshku, shpendeve, 

shtazeve te gjahut, salçiçeve, frutave te detit, perimeve dhe/ose frutave.   

30   Senduiçe, bukë te gjata (vekne) dhe bagete; melmesa; produkte melmesash, aroma 

melmesash; esenca melmesash, ekstrakte melmesash, bimë, vaj melmesash, krip melmese, 

salca me melmesa, melmesa, melmesa, aroma bimesh dhe produkte te bimeve , salca 

(lyreje) per sallata, krip, krip per zierje dhe   biber,  salcë domatesh (keçap), majonez, 

romuladë, salca (melmesa),lyreje (salca) per sallata; uthull,mustardë.   

31   Fruta dhe perime te fresketa, gjithashtu te grira dhe ne formë sallate   

32   Birra (alkoolike dhe jo alkoolike)   

35   Shitja me pakicë e cila ka te bejë me ushqimin dhe ushqim te begateshem (luksoz), 

alkool dhe duhan, pajisje te zyreve, nevoja per artizanate, dekore, instrumente te shkrimit 

dhe pajisje shkollore, mallera  amvisnije dhe kuzhine, perkatesisht prepárate per pastrimin e 

grillit, thengjil druri dhe briket nga thengjili i drurit, dru, materiale per ndezjen e thengjilit  

ne formë te forta ose lengeta, folje metalike per paketim, folje per grill, folje alumini, grila 

alumini  per grill, grill per një perdorim, mbulesa tavoline nga letra, peshqira tavoline nga 
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letra, pjata te letres, filxhana te letres, filxha plastik, gota per pije, gota per birra,gota per 

vera,pjata plastike,  kashta per pije; shitje me pakicë e cila ka te bej me pajisje  per amvisni  

dhe pajisje kuzhine ,  pajisje dhe makina ( aparate) per amvisni dhe kuzhinë, pjata 

tavolinash dhe pajisje per ushqim, veshje, mbathje,mbulesa koke, mallera nga tekstili, 

galanterija ( zbukuruara),produkte te lekures, perkatesisht çanta te lekures,valixhe te 

lekures, çanta te dores nga lekura, çanta dore nga lekura, akt çanta nga lekura,çanta te 

kozmetikes te zbrazura, nga lekura, kellef lekure, çanta te lekures, kuti nga lekura, kuleta 

xhepi nga lekura, kuleta te lekures, mbajtese kartelash kreditimi nga lekura, kuleta nga 

lekura, sete udhetimi nga lekura, kellef lekure per çelsa, shwnja lekure  per valixhe, rripa te 

lekures, tregera te lekures,  tumba te lekures, lidhese lekure, shirita lekure, kuti lekure, 

kellef lekure, rripa per shala te kuajve nga lekura,  rripa per pajisje ushtarake, dekorime nga 

lekura per mobile, çanta [ ne formë plikoje, çanta] nga lekura, per paketim; shitja me pakicë 

e cila ka te bej me mallera te udhetimit, mallera sportive dhe lodra; Publikime; Ofrimi i 

informatave  ne  Internet, perkatesisht informata per mallera te konsumit te gjerë.   

41   Defrime; Aktivitete sportive dhe kulturore; Organizimi I lojërave elektronike dhe 

garave permes internetit   

 

 

 

(111)  27464 

(151)  31/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/607 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Belgix  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota dhe kuleç të ëmbël; përzierje mielli dhe drithëra; bukë; pjekurina   

 

 

 

(111)  27463 

(151)  31/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/608 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Bellarom Fuego 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Filter letre për kafe   

30   Kafe; zëvendësues të kafesë; preparate bimore për  përdorim si zëvendësues të kafesë; 
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zëvendësues të kafesë [kafe artificiale ose preparate bimore për  përdorim si formë kafeje]; 

kafe me balon (qalde); përzierje e kafesë; kapsula të kafesë; koncentrat të kafesë; ekstrakt të 

kafesë; pije në bazë kafeje; thelb i kafesë (esencë); kafe në kokrra; kafe në qese; përzierje e 

thelbit të kafesë dhe ekstraktit të kafesë; kapuqino; espreso   

 

 

 

(111)  27466 

(151)  31/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/609 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Bellarom Intenso 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Filter letre për kafe   

30   Kafe; zëvendësues të kafesë; preparate bimore për  përdorim si zëvendësues të kafesë; 

zëvendësues të kafesë [kafe artificiale ose preparate bimore për  përdorim si formë kafeje]; 

kafe me balon (qalde); përzierje e kafesë; kapsula të kafesë; koncentrat të kafesë; ekstrakt të 

kafesë; pije në bazë kafeje; thelb i kafesë (esencë); kafe në kokrra; kafe në qese; përzierje e 

thelbit të kafesë dhe ekstraktit të kafesë; kapuqino; espreso   

 

 

 

(111)  27467 

(151)  31/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/610 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Bellarom Nero 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Filter letre për kafe   

30   Kafe; zëvendësues të kafesë; preparate bimore për  përdorim si zëvendësues të kafesë; 

zëvendësues të kafesë [kafe artificiale ose preparate bimore për  përdorim si formë kafeje]; 

kafe me balon (qalde); përzierje e kafesë; kapsula të kafesë; koncentrat të kafesë; ekstrakt të 

kafesë; pije në bazë kafeje; thelb i kafesë (esencë); kafe në kokrra; kafe në qese; përzierje e 

thelbit të kafesë dhe ekstraktit të kafesë; kapuqino; espreso   

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

879 

 

(111)  27425 

(151)  30/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/617 

(591)  Zezë, e verdhë, e bardhë 

(300)  302020000028012  02/04/2020  IT 

(732)  ENI S.p.A. Piazzale Enrico Mattei, 1 - 

00144 Roma - ITALIA , IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Vaj industrijal dhe yndyrë, dyll; lubrifikant; gaz; metan; derivate; komponente për 

grumbullim, njomë dhe lidhje të pluhurit; derivate dhe materje për ndriqim; çirinj dhe fitil 

për ndriqim   

 

 

 

(111)  27421 

(151)  30/03/2021 

(181)  21/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/618 

(591)  E bardhë, e zezë, e gjelbërt 

(300)  14363/2019  31/10/2019  CH 

(732)  TOP SHOP INTERNATIONAL SA 

Via al Mulino 22 6814 Cadempino, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Mikser dhe vegla makinash;blender elektrik dhe përpunues i ushqimit, pjesë për to 

dhe akcesorë;aparatet e kombinuara për akull dhe blender elektrik, pjesë dhe akcesorë për 

to;makina automatike për shitje;makina për përzierjen e ushqimit;blender elektrik me 

mundësinë e ngrohjes ose me funkcion të vakumit ose me dy funkcionet e 

përmendura;pompa për vakum me presion;makinë për pompa vakumi;pompa vakumi 

(makina);aparate elektrike për saldim dhe vakumimin e ushqimit, për përdorim në amvisni   

16   Libër me reçeta    

21   Blender, jo elektrik, për përdorim në amvisni; kavanoza me vakum; pompa me vakum 

me presión; shishe me vukam për mbajtjen e ushqimit; paisje dhe enë për amvisni ose 

guzhinë; shishe termos; arka për ushqim (drekë); tabak për përdorim në amvisni; qelq, 

porcelan dhe qeramikë të cilan nuk janë të përfshira në klasë të tjera; enë për tavolinë, 

përveq thikave, pirujve dhe enëve nga qelqi; tengjere; fëltere; shishe; kavanoza qelqi; 

vazna; boca   
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(111)  27546 

(151)  21/04/2021 

(181)  22/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/619 

(732)  Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/38,  8050 Zürich, 

Switzerland (CH), AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  Sogroya 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për terapinë hormonale.   

 

 

 

(111)  27894 

(151)  07/06/2021 

(181)  22/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/620 

(591)  Ngjyre kafe e lehtë dhe kafe e mbyllët, 

Ngjyrë floriri, 

(732)  Insifa 6 Vëllezërit sh.p.k. Rruga 

Lalëzit, Komuna Maminas 1001, Durrës, 

Shqipëri, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku,  përpunimet e mishit dhe peshkut, frutat dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të zjera;pelte, reçelet, kompostot;vezët, qumështi dhe 

produktet e qumështit: vajrat ushqimorë dhe yndyrnat;të gjitha të përmendurat edhe në 

formë kremi, shllaku dhe paté (lyerje buke)   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; sago; kafe artificiale; miell dhe përgatitje të 

bëra nga drithërat; bukë dhe zëvendësuesit e bukës; bukë kërcitëse (tip krekër); kulaçë 

buke; simite; bukë xhenxhefili; bukë pa maja; bukë frutash; bukë e pjekur ne avull; bukë 

thekre; bukë e thekur tip tost; bukë pa gluten; bukë e bërë me fara soje; bukë në formë 

shkopi; bukë e biskotuar (feta buke thekur nga dy anët); krekëra (biskota buke kërcitëse); 

snek (copëza si meze të lehta) te bëra nga drithërat; biskota; pasta dhe ëmbëlsira; produkte 

me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë çokollatë; produkte brumi te pjekura; krem 

çokollate; kremra me bazë kakao në formën per t'u përhapur(lyer) mbi bukë; snek 

(kokoshka) orizi; snek në formë keku orizi; snek në formë keku frutash; shufra sneki që 

përmbajnë një përzierje të drithërave, arrorëve dhe fruta të thata; përgatitje për të bërë 

ëmbëlsira; pica dhe përgatitjet për pica; akullore; mjalti, melasë; maja (tharm); pluhur 
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pjekës; kripë, mustardë; uthull; salca (kondimente); erëza; akull (i ngrënshëm)   

 

 

 

(111)  27893 

(151)  07/06/2021 

(181)  22/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/621 

(591)  Ngjyrë e kaltër, e verdhë, e kuqe  dhe 

e bardhë  

(732)  Insifa 6 Vëllezërit sh.p.k. Rruga 

Lalëzit, Komuna Maminas 1001, Durrës, 

Shqipëri (AL), AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku,  përpunimet e mishit dhe peshkut, frutat dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të zjera;pelte, reçelet, kompostot;vezët, qumështi dhe 

produktet e qumështit: vajrat ushqimorë dhe yndyrnat;të gjitha të përmendurat edhe në 

formë kremi, shllaku dhe paté (lyerje buke)   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; sago; kafe artificiale; miell dhe përgatitje të 

bëra nga drithërat; bukë dhe zëvendësuesit e bukës; bukë kërcitëse (tip krekër); kulaçë 

buke; simite; bukë xhenxhefili; bukë pa maja; bukë frutash; bukë e pjekur ne avull; bukë 

thekre; bukë e thekur tip tost; bukë pa gluten; bukë e bërë me fara soje; bukë në formë 

shkopi; bukë e biskotuar (feta buke thekur nga dy anët); krekëra (biskota buke kërcitëse); 

snek (copëza si meze të lehta) te bëra nga drithërat; biskota; pasta dhe ëmbëlsira; produkte 

me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë çokollatë; produkte brumi te pjekura; krem 

çokollate; kremra me bazë kakao në formën per t'u përhapur(lyer) mbi bukë; snek 

(kokoshka) orizi; snek në formë keku orizi; snek në formë keku frutash; shufra sneki që 

përmbajnë një përzierje të drithërave, arrorëve dhe fruta të thata; përgatitje për të bërë 

ëmbëlsira; pica dhe përgatitjet për pica; akullore; mjalti, melasë; maja (tharm); pluhur 

pjekës; kripë, mustardë; uthull; salca (kondimente); erëza; akull (i ngrënshëm)   

 

 

 

(111)  27892 

(151)  07/06/2021 

(181)  22/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/622 

(591)  Ngjyrë e portokalltë, Ngjyre e verdhë, 

dhe e bardhë, Ngjyrë kafe 

(732)  Insifa 6 Vëllezërit sh.p.k. Rruga 

Lalëzit, Komuna Maminas 1001, Durrës, 

Shqipëri (AL), AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)   
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

 

 

(511) 29   Mishi, peshku,  përpunimet e mishit dhe peshkut, frutat dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të zjera;pelte, reçelet, kompostot;vezët, qumështi dhe 

produktet e qumështit: vajrat ushqimorë dhe yndyrnat;të gjitha të përmendurat edhe në 

formë kremi, shllaku dhe paté (lyerje buke)   

30   Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; sago; kafe artificiale; miell dhe përgatitje të 

bëra nga drithërat; bukë dhe zëvendësuesit e bukës; bukë kërcitëse (tip krekër); kulaçë 

buke; simite; bukë xhenxhefili; bukë pa maja; bukë frutash; bukë e pjekur ne avull; bukë 

thekre; bukë e thekur tip tost; bukë pa gluten; bukë e bërë me fara soje; bukë në formë 

shkopi; bukë e biskotuar (feta buke thekur nga dy anët); krekëra (biskota buke kërcitëse); 

snek (copëza si meze të lehta) te bëra nga drithërat; biskota; pasta dhe ëmbëlsira; produkte 

me bazë çokollate ose produkte që përmbajnë çokollatë; produkte brumi te pjekura; krem 

çokollate; kremra me bazë kakao në formën per t'u përhapur(lyer) mbi bukë; snek 

(kokoshka) orizi; snek në formë keku orizi; snek në formë keku frutash; shufra sneki që 

përmbajnë një përzierje të drithërave, arrorëve dhe fruta të thata; përgatitje për të bërë 

ëmbëlsira; pica dhe përgatitjet për pica; akullore; mjalti, melasë; maja (tharm); pluhur 

pjekës; kripë, mustardë; uthull; salca (kondimente); erëza; akull (i ngrënshëm)   

 

 

 

(111)  27477 

(151)  01/04/2021 

(181)  23/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/624 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Advoccat (Liker i Holandes)   

 

 

 

(111)  27533 

(151)  19/04/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/645 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

(540)  ERZYDO 
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New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmakologjike për trajtiimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve 

onkologjike.   

 

 

 

(111)  27452 

(151)  31/03/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/646 

(732)  Armacell Enterprise GmbH & Co. KG 

Zeppelinstraße 1 12529 Schönefeld OT 

Waltersdorf, DE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Tuba fleksibile, tuba, zorre dhe pajisje të përshtatshme (përfshirë valvola), dhe 

pajisje për tuba të ngurtë, të gjitha jo metalike; tuba të izoluar jo metalikë; veshje e jashtme 

tubi, jo prej metali; material izoluese; material dhe artikuj pengese izolues; izolim për 

qëllime ndërtimi; izolim për pajisje teknike dhe instalime; artikuj dhe materiale për izolim 

akustik; artikuj dhe materiale për izolim termik; bojëra izoluese; veshje izoluese; artikuj 

dhe materiale parandaluese dhe rzistente ndaj zjarrit; artikuj dhe materiale hidroizoluese 

dhe të ndrequra nga lagështia; materiale thithëse dhe paketuese, rrezatues dridhjeje; 

elastomeret; materiale plastike shkumë për t’u përdorur në prodhim; vulat, sealantët dhe 

mbushësit; materiale plastike në formë ciflosje për përdorim si materiale mbrojtese në 

paketim; materiale plastike në formën e formacioneve për t'u përdorur si materiale 

mbështjellëse në paketim; ngjitëse izoluese; shirita ngjites, brez i ngushte, shirita 

magnetike, shirita, perveq shkrimit dhe jo per qellime mjekesore dhe shtepiake  

 

   

 

 

 

(111)  27562 

(151)  27/04/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/647 

(732)  YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE 

(540)   
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NAKLİYAT ANONİM ŞİRKETİ  SARAY 

MAH. FATİH SULTAN MEHMET BLV. 

NO:327 SARAY, TR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe loja; produkte të mishit të përpunuar, pulsione të 

thata, supa, bukë, ullinj të përpunuar, pastë ulliri, qumësht me origjinë shtazore; qumësht 

me origjinë bimore [zëvendësues të qumështit]; produkte qumështi; gjalpë, vajra 

ushqimore, fruta dhe perime të thata, të ruajtura, të ngrira, të gatuara, të tymosura ose të 

kripura; paste domate, arra të përgatitura dhe fruta të thata si snacks, përhapjen e lajthisë 

dhe gjalpin e kikirikut; tahini (paste e farës së susamit), vezë dhe vezë pluhur, patate të 

skuqura.   

30   Kafe, kakao; pije të bazuara në kafe ose kakao, pije me bazë çokollate, makarona, shuk 

buke të mbushur, petë, pasta dhe produkte buke bazuar në miell; ëmbëlsira të bazuara në 

miell dhe çokollatë; bukë, simit [buke turke në formë unaze e mbuluar me farat e susamit], 

poğaça [buke turke], pite, sanduiçe, katmer [pasta turke], byrek, ëmbëlsira, bakllava 

[ëmbëlsirë turke bazuar në shurup të veshur me brumë], kadayıf [ëmbëlsirë turke e bazuar 

në brumë]; ëmbëlsira të bazuara në brumë të veshur me shurup; puding, krem karamel, 

kazandibi [puding turk], pudding orizi, keşkül [puding turk], mjaltë, zam bletësh për 

konsum njerëzor, propolis për qëllime ushqimore, kremrat për ushqime, vanilje 

(aromatizues), erëza, salcat (kremrat), salcë e domates , maja, pluhur pjekje, miell, bollgur, 

niseshte për ushqim, sheqer, sheqer kubik, sheqer pluhur, çaj, çaj i ftohte, ëmbëlsira, 

çokollatë, biskota, krokante, vafer, çamçakëza, akullore, ilaçe të ngrënshme, kripë, drithëra 

ushqim me bazë rostiçeri, kokoshka, tërshëra të grimcuara, patate të skuqura, drithëra për 

mëngjes, grurë të përpunuar për konsum njerëzor, elb të grimcuar për konsum njerëzor, 

tërshëra të përpunuar për konsum njerëzor, thekër të përpunuar për konsum njerëzor, oriz; 

melasa për ushqim.   

32   Birra, përgatitje për të bërë birrë, ujë mineral, ujë burimi, ujë tryezë, ujë sode, lëngje 

frutash dhe perimesh, koncentrate frutash dhe perimesh dhe ekstrakte për të bërë pije, pije 

joalkoolike të buta, pije energjetike; pije sportive të pasura me proteina.. 

 

   

 

 

 

(111)  27424 

(151)  30/03/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/649 

(732)  Rivian IP Holdings, LLC 13250 N. 

Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170, 

(540)   
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, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Ndërfaqe për kompjuterë; programe kompjuterike për dizajnimin e ndërfaqeve 

për përdorues; aparat i lidhur pa tela që operon me bateri elektrike me softuer dhe firmuer 

që përditësohet nga distanca për ruajtjen dhe shkarkimin e elektricitetit të ruajtur për 

përdorim në banesa dhe ndërtesa; aparat i lidhur pa tela që operon me bateri elektrike me 

softuer dhe firmuer që përditësohet nga distanca për ruajtjen dhe shkarkimin e elektricitetit 

të ruajtur që furnizohet nga apo në një rrjet të energjisë elektrike apo burimet tjera të 

gjenerimit të rrymës elektrike për stabilizimin dhe plotësimin e kërkesave për elektricitet 

dhe qëllimet e përdorimit; softuer kompjuterik për monitorimin, optimizimin, dhe 

rregullimin e ruajtjes dhe shkarkimit të energjisë së ruajtur në dhe nga aparate të tilla të 

lidhura pa tela e që operojnë me bateri elektrike; bateri për furnizimin me rrymë elektrike të 

motorrëve për automjete elektrike; konektorë të rrymës elektrike që montohen në muri për 

mbushjen e automjeteve elektrike; priza mobile për konektorë të rrymës elektrike për 

mbushjen e automjeteve elektrike; softuer i shkarkueshëm në natyrën e aplikacioneve 

mobile për monitorimin e mbushjes më rrymë dhe statusin e automjeteve dhe kontrollit nga 

distanca të veturave; softuer i shkarkueshëm në natyrën e softuerit të sistemit operativ të 

automjeteve; aparate navigimi për automjete [kompjuterë në tabelë dirigjimi]; lokalizues të 

automjeteve dhe pajisje rikthimi të programuara për të përdorë sistemin global të navigimit 

(GPS) dhe telekomunikimet celulare; radio për automjete; alarme kundër vjedhjeve; 

mbushës të baterive për përdorim me bateri të automjeteve; kontrolle të lundrimit (udhëtim 

me shpejtësi konstante) për vetura motorike; pajisje të sigurisë së automjeteve, gjegjësisht 

vibrim elektronik, monitorë të dridhjes, lëvizjes, këndit, temperaturës dhe voltazhës; pajisje 

të sigurisë së veturës, gjegjësisht sistem të montuar vëzhgimi automjetesh që përbëhet nga 

kamera dhe monitorë për ekspozimin dhe eliminimin e këndëve të vdekura në dy anët e 

veturës; transresiverë pa tela më teknologji të grumbullimit dhe shfaqjes për statusin dhe 

përcjelljen e gjitha llojeve të automjeteve në mjedise lokale; bateri, elektrike për automjete; 

pajisje të sigurisë së automjeteve, gjegjësisht monitorë elektronik të shtypjes së gomave; 

pajisje të sigurisë së automjeteve, gjegjësisht senzorë dhe kamera për vozitje mbrapsht; 

njësi për balansimin e gomave për automjete tokësore; sisteme të hyrjes pa çelës dhe 

sisteme të ndezjes pa çelës për automjete që përbëhen nga mikroprocesorë, pranues 

elektronik te sinjalit, dhe pullë çelësi me transponder elektronik të sinjalist; matës të 

shpejtësisë për automjete; detektorë të objekteve të radarit për përdorim në automjete; 

sensorë të GPS të montuar në automjete për përcaktimin e shkallës së lëvizjës për një 

automjet; mbushës të baterive të telefonave celularë për përodrim në automjete; pjesë të 

motorit të automjeteve, gjegjësisht termostate; pajisje audio për automjete, gjegjësisht 

sisteme stereo, altoparlante, përforcues, stabilizatorë, mbikalime dhe shtëpiza për 
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altoparlantë; porte USB për mbushje për përdorim në automjete; dry elektrikë për 

automjete; kamera të retrovizoreve për automjete; kontrolle të klimës së automjeteve; 

kontrollorë pa tela për monitorimin dhe kontrollimin nga distanca të funksionit dhe statusit 

të pajisjeve dhe sistemeve tjera elektrike, dhe mekanike, gjegjësisht baterive, sigurisë, 

ndriçimit, dhe sistemeve të përcjelljes dhe sigurisë; startues të kontrollit nga distanca për 

automjete; sisteme të lokalizimit, përcjelljes dhe sigurisë së automjeteve që përbëhen nga 

antena dhe radio transmetues që vendosenë në automjet; regullatorë të voltazhës në 

automjete; pajisje audio për automjete, gjegjësisht altoparlante për audio sisteme 

tëautomjeteve; instrumente navigimi për automjete [kompjuterë të montuar]; konektorë 

elektrik për lidhje të automjeteve motorike me rimorkio të tyre; bateri për automjete; 

aparate elektrike, gjegjësisht, stacione mbushëse për mbushje të automjeteve elektrike; 

analizatorë të kompjuterizuar të motorit të automjeteve; kabllo vazhduese për përdorim me 

automjete; adapterë të rrymës për përdorim me automjete; kabllo elektrike për përdorim me 

automjete; akumulatorë, elektrik për automjete; termostate për automjete; indikatorë 

automatik të shtypjes së ulët në goma të automjeteve; incizues të kilometrazhës për 

automjete; telekomandë për operimin e alarmeve të automjeteve.”   

12   “Automjete tokësore dhe pjesë e pajisje për to, gjegjësisht pjesë strukturore dhe 

komponentë të ingranazheve në natyrën e motorëve elektrik, kuti të shpejtësive dhe 

boshteve; shasi të automjeteve motorike; rrjete të valixheve për automjete; mbulesa të 

përshtatura për automjete; zingjirë kundër rrëshqitjes për automjete; arnë për riparimin e 

gomave të automjeteve; pompa për fryrje të gomave të automjeteve; zbukurime të 

brendësisë së automjeteve; veshje të brendësisë së automjeteve; brendësi të përshtatura më 

lëkurë për automjete; korniza për tabela regjistrimi; mbajtëse për tabela regjistrimi; tapiceri 

për automjete; automjete elektrike tokësore; pjesë për automjete elektrike, gjegjësisht 

motorë; pjesë për automjete elektrike, gjegjësisht pasqyra retrovizore, fshesa të xhamit të 

përparmë dhe dera të pasme; automjete me përformansë të lartë plotësisht me bateri 

elektrike; ulëse të automjeteve; qendra të rrotave të automjeteve; rrota të automjeteve; 

tapiceri, mbulesa të përshtatura për automjete; timona për automjete; motorë për automjete 

tokësore; raft tavani, amortizatorë, susta, shkopinj stabilizues, dhe varëse, të gjitha për 

automjete; panele zbukurimi për shasi të automjeteve; kaliper të frenave për automjete 

tokësore; mbulesa të përshtatura të ulëse për automjete; piedestale të motorëve për 

automjete; mbështjellëse automjetesh vinil të para-dizajnuara dhe të përshtatura posaçërisht 

për automjete; pjesë automjetesh, gjegjësisht zorrë të drejtimit të energjisë; simbole për 

automjete; jastëk për ulëse të automjeteve; montime të nyjave të rrovave të automjeteve; 

bartëse të skijave për automjete; pasqyre për automjete, gjegjësisht retrovizore; ingranazhe 

për ecje mbrapa për automjete tokësore; grepa të dizajnuar posaçërisht për përdorim në 

automjete për të mbajtur aksesorë të automjeteve; xhama të përparmë të automjeteve; 

pajisje kundër vjedhjeve për automjete; goma për automjete; tuba të gomave për automjete; 

inflator të gomave; pjesë plastike për automjete, gjegjësisht zbukurime dhe mbrojtëse 

plastike të nxjerrura për pjesë të jashtme dhe brendshme të automjeteve; automjete 

tokësore, gjegjësisht vetura elektrike, kamionë dhe xhipa; mbulesa gjysëm të përshtatura 

për automjete; kompresorë ajri për frena të automjeteve tokësore; cilindra të ajrit për frena 

të automjeteve tokësore; kofano të automjeteve; shasi për automjete motorike; mbrojtëse të 

ulësve të automjeteve; pjëse riparimi strukturore për kamionë dhe automjete tjera motorike; 

mekanizma të ingranazheve të automjeteve që përbëhen nga friksioni, transmisioni, boshti i 

makinës, dhe diferenciali; mbulesat e epërme të transmisionit për automjete tokësore; 
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pllaka instalimi të transmisionit për automjete tokësore; kuti transmisioni për automjete 

tokësore; shufër tërheqëse për automjete; kapak kundër baltës për automjete; shkallë për 

bashkëlidhje në automjete tokësore; shufra për tërheqje të automjeteve; kapakë të rrotave të 

automjeteve dhe pjesë strukturore për to; automjete për gjitha terrenet (ATV); sensorë për 

automjete tokësore, gjegjësisht, sensorë të çiftit të rrotullimit të energjisë elektrike, që 

shiten si komponentë të sistemit të drejtimit të energjisë; kapak të rrotave të automjeteve; 

kuti të ingranazhë për automjete tokësore; frena për automjete; shasi të automjeteve; 

transmisione për automjete tokësore; pjesë të automjeteve, gjegjësisht xhama kundër diellit 

për xhamin e përparmë; pjesë të automjeteve, gjegjësisht ballike kundër diellit; pjesë të 

automjeteve, gjegjësisht degëve të rrotave që sillen bosh; pjesë të automjeteve, gjegjësisht 

nyje të sferave; pjesë të automjeteve, gjegjësisht traversë varëse; pjesë të automjeteve, 

gjegjësisht nyje lidhëse të shpejtësisë konstante; ndalesa të valvulave për goma të 

automjeteve; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht diferenciale; mburoja të kofanos si 

pjesë strukturore të automjeteve; boshte të makinave për automjete tokësore; linja të 

frenave për automjete; cilindër frenash për automjete tokësore; kaliperë frenash për 

automjete tokësore; pjesë varëse për automjete tokësore, gjegjëisht fletë të sustave; pjesë 

suspensioni për automjete tokësore, gjegjësisht susta me spirale; fshesa të xhamit të 

përparmë për automjete; qarqe hidraulike për automjete; pjesë suspensioni për automjete 

tokësore, gjegjësisht barazues; veshje të brendshme të përshtatura me lëkurë për automjete; 

shtresa të disqeve frenuese për automjete; mbajtëse të gotave për përdorim në automjete; 

transmisione për automjete tokësore dhe pjesë zëvëndësimi të tyre; rripa për transmisione 

për automjete tokësore; sisteme suspensioni për automjete tokësore; kushineta të rrotave 

për automjete tokësore; dritare xhami për automjete; alarme kundër vjedhjes për automjete; 

harduer frenash për automjete; rafte të bicikletave për automjete; komplete të portbagazhit 

të boshtit për përdorim me automjete tokësore; kushineta të bushtit për automjete tokësore; 

disqe frenash për automjete tokësore; kontejnerë që vendosen në rafte tavani për automjete 

tokësore; automjete të shërbimeve sportive; jastëk ajri (airbag) për automjete; dritare të 

automjeteve; rripa të sigurisë për përdorim në automjete; valvula për goma të automjeteve; 

sirena për automjete; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht rripa transmisioni; friksione 

për automjete tokësore; mbulesa të përshtatura për vetura dhe kamione për qëllime të 

mbrojtjes nga moti dhe elementet; shtrënguese të kokës për automjete; jastëk ajri që fryhen 

për përdorim në automjete për parandalimin e lëndimeve gjatë ndeshjeve; zingjirë të 

vozitjes për automjete tokësore; aksesorë e pjesë reserve për automobila, gjegjësisht çanta 

organizimi për vetura, rrjeta dhe tabake që janë posaçërisht të përshtatur për përdorim në 

automjete; rripa të sigurisë për ulëse të automjeteve; rrjeta të valixheve për automjete; 

shtresa frenash për automjete tokësore; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht boshte; 

pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht ingranazhe; pjesë metali për automjete, 

gjegjësisht veshje dekorative nga metali për pjesë të brendshme dhe jashtme të 

automjeteve; automjete elektrike, gjegjësisht vetura, kamione dhe xhipa; biçikleta; alarme 

të paralajmërimit për ecje mbrapsht për automjete; disqe të rrotave për automjete; dry 

eletrik për automjete motorike; sisteme të alarmit për automjete motorike; njësi drejtimi për 

automjete tokësore dhe pjesë për to; spojlerë për automjete; pjesë për këmbë në anën e 

jashtme të automjeteve; jastëk ajri (airbag); amortizatorë për automjete; parakolp për 

automobila; rafte tavani të automjeteve për ngarkesa si dhe bartëse të valixheve; mbulesa të 

përshtatura të automjeteve; pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht pjesë për këmbë; 

pjesë të automjeteve tokësore, gjegjësisht mburoja kundër baltës; pjesë të automjeteve 
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tokësore, gjegjësisht parafango; pjesë të automjeteve, gjegjësisht amortizatorë; dyer për 

automjete; leva për sinjale të kthesave për automjete; mbulesa të kapakut të benzinës për 

automjete tokësore; kapak të pllakave të regjistrimit për automjete; panele të dyerve për 

automjete.” 

 

   

 

 

 

(111)  27559 

(151)  27/04/2021 

(181)  24/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/650 

(591)  E KUQE E BARDHE 

(300)  018179350  13/01/2020  EU 

(732)  Dr. Schär AG/SPA Winkelau 9 

Burgstall  / Postal (BZ), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ushqim dietik i përshtatur për përdorim mjekësor, në veçanti pasta dhe ëmbëlsira, 

bukë, zëvendësues të bukës, peksimadhe, bukë të fortë, biskota të thata, biskota, petulla 

(waffles), makarona, miell   

29   Ushqimi dietik jo i përshtatur për përdorim mjekësor, bazuar në produktet e mishit, 

mishit të tharë, djathit, peshkut, shpendëve shtëpiake dhe të egra;supa të 

përgatitura;mish;peshk;shpendë shtëpiake dhe të egra, Fruta;perime;Koncentrate të frutave 

ose perimeve;xhelatinë;xhem;komposto;vezë;qumësht dhe produkte qumështi;vajrat dhe 

yndyrnat ushqimore   

30   Ushqim dietik jo i përshtatur për përdorim mjekësor, bazuar në karbohidratet që 

përbëhen kryesisht nga drithëra, oriz, vermicelli me shirita, pasta dhe ëmbëlsira, që 

përmbajnë fibra dietike;miell dhe përzierjet e miellit;preparatet e 

drithërave;bukë;zëvendësuesit e bukës;peksimadhe, bukë të freskët;biskota të thata;pasta 

dhe ëmbëlsira, biskota, petulla (waffles), bukë e rrafshët, makarona, brumë të gatshëm për 

t’u pjekur, ushqime të gatshme të përbëra nga makarona, vermicelli me shirita, pica, 

ushqime të shpejta me bazë drithërash, patate të skuqura (produkte drithëra), biskota në 

formë gishtash, drithëra (corn flakes), muesli, ëmbëlsira;deserte, në veçanti tiramisu, 

mousse çokollate, puding;Produkte çokollate;akuj   

35   Shërbime reklamimi;menaxhimi i biznesit;administrimi i biznesit;shërbime të 

funksionit të zyrës;Hulumtimi i tregut në lidhje me sëmundjen celiac, alergjitë, intolerancat 

dhe ushqimin pa gluten;Konsulencë e konsumatorit;Tregtia me shumicë dhe pakicë në 

lidhje me ushqimin dietik të përshtatur për përdorim mjekësor, në veçanti pasta dhe 

ëmbëlsira, bukë, zëvendësues të bukës, peksimadhe, bukë të freskët;biskota të thata;pasta 
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dhe ëmbëlsira, biskota, petulla (ëaffles), makarona, miell, ushqim dietik jo të përshtatur për 

përdorim mjekësor, bazuar në produktet e mishit , mishit të tharë, djathë, peshk, shpendë 

shtëpiake dhe të egra;supa të gatshme, mish, peshk, shpendë shtëpiake dhe të egra;fruta, 

perime, koncentrate frutash dhe perimesh, xhelatin, xhem, komposto, vezë, qumësht dhe 

produkte qumështi, vajra dhe yndyrna për ushqim, ushqim dietik jo i përshtatur për 

përdorim mjekësor, bazuar në fibra dietike ose karbohidrate, miell, përzierje mielli, 

përgatitje të bëra nga drithëra, bukë, zëvëndësues të bukës, rusks, buke e fortë, biskota të 

thata, pasta dhe pastiçeri, biskota, petulla (waffles), bukë të rrafshët, makarona, etj. brumë 

të gatshëm, ushqim të gatshëm të përbërë nga makarona, vermicelli me shirita, pica, ushqim 

të shpejtë me bazë drithëra, patate të skuqura (produkte drithëra), biskota në formë gishtash, 

luleshtrydhe, muesli, ëmbëlsira, ëmbëlsira, në veçanti tiramisu, mousse çokollatë, puding, 

produkte çokollate, akuj ushqimor, ujëra minerale dhe të gazuar, pije joalkoolike, pije 

frutash dhe lëngje frutash, lëngje perimesh, shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë pije   

 

 

 

(111)  27980 

(151)  09/06/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/678 

(591)  E bardhë, E  gjelbër, E Kuqe ,E 

portokallit, E verdhë. 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri  Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

(740)  Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  27426 

(151)  30/03/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/679 

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI ORGANIZE SANAYI 

BOLGESI 11. CADDE ESKISEHIR 

TURKEY, TR 

(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   Pjekurina; krekera (biskota te thara), bukë   

 

 

 

(111)  27478 

(151)  01/04/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/687 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Pajisje per higjienë dhe kujdesin e njerzeve dhe shtazeve.   

9   Pajisje per hulumtime shkencore dhe laboratorike, pajisje mesimore dhe simuluese; 

pajisje, instrumented he kabllo per enerxhi elektrike; permbajtje te xhiruara; teknologjia 

informative dhe  pajisje per reprodukimin e  regjistrimeve me ze (ton), video regjistrime 

dhe permbajtje multimediale dhe pajisje per fotografim; instrumente, indicator dhe 

kontrollues per matje, detektim dhe mbikqyrje; pajisje optike, zmadhuese dhe korektues; 

pajisje shkencore dhe laboratorike per perpunimin e energjisë elektrike; pajisje per 

teknologji informative  dhe pajisje audiovizuele; pajisje sigurie, mbrojtje dhe sinjalizim.   

10   Ndihmesa për ushqimin dhe biberone; protetikë dhe implante artificiale; pajisje dhe 

instrumente  mjekësore dhe veterinere; pajisjet e mbrojtjes së dëgjimit; pajisje të terapisë 

fizikale.   
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(111)  27406 

(151)  30/03/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/689 

(591)  Ngjyra e kuqe, e bardhë 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrimin e grillit   

4   Lëndë djegëze, posaçerisht thengjil druri, briket nga thengjili i drurit, thëngjill dhe 

ndezës në thengjill druri në formë ngurtë ose të lëngët.   

6   Folje metalike për paketim, folje për grill, folje metalike.   

8   Pajisje për ushqim nga plastika.   

11   Pllaka për pjekje, grilla për një perdorim.   

16   Mbulesa tavolinash nga letra, peshqira të letrës.   

21   Pjata të letrës, gota të letrës, gota plastike, gota për pije, gota për verë, gota  

për birra, gota për verë, pjata plastike; kashla për pije; enë për grill nga alumini   

25   Veshje, mbathje, mbështjellëse koke, përparëse (kecele) për grill.   

29   Mish dhe produkte të mishit, peshk dhe produkte peshku, fruta tjera deti (jo  

të gjalla) dhe produkte të tyre, shpend dhe produkte nga mishi i shpendëve, kafshë gjahu 

dhe produkte nga mishi i kafshëve të gjahut, suxhuk dhe produkte nga mishi i thatë, butak 

dhe gaforre (jo të gjalla) dhe produkte nga të njëjtat; fruta dhe perime, duke përfshirë të 

thartuara  dhe /në /ose të mbushura me salcë të ëmbël dhe/ose thartuar; Qumësht dhe 

produkte nga qumështi; Produkte nga patatet e të gjitha llojeve (nëse janë përfshirë me këtë 

klasë), të gjitha mallërat e përmendura më lartë gjithashtu të konzervuara, ziera, thara 

dhe/ose ngrira; Sallata me bazë mishi, peshku, mish shpendësh, mish i shtazëve të gjahut, 

suxhuk, frutave të detit, perimeve dhe/ose frutave; Gjella të gatshme të cilat kryesisht 

përbëhen nga mishi, peshku, shpendët, kafshët e gjahut, guaskave, perimeve, frutave dhe 

/ose produkteve të qumështit; vajëra me melmesa   

30   Bukë, pjekurina te embëla, bageta (bukë të gjata të holla) të mbushura, pica  

dhe produkte nga picat; oriz, brumëra, peta; melmesa; produkte melmesash, aroma 

melmesash; esenca melmesash, ekstrakte melmesash, bimë, krip melmesash, shtesa 

ushqimi, melmesa, aroma bimësh dhe produkte bimësh, lyrje-salca për sallata, krip, biber, 

krip për zierje, salcë domatesh (keçap), majonez, salcë tartar , salca (shtesa ushimi), salca 

për ushqim i cili përgaditet në grill, lyrje-salca për sallata; uthull, mustardë, rrikë; gjella të 

gatshme te cilat kryesisht perbehen nga  produktet nga dritherat, brumerat, petat, orizi, 

buka, pjekurinat dhe /ose embelsirat   

31   Të gjitha frutat dhe perimet, gjithashtu të grira dhe në formë sallate.   

32   Birra, birra jo alkoolike; birra aromatizuese, pije të përziera të cilat përmbajnë birrë. 
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33   Verë, pije të cilat përmbajnë verë, cider (verë nga molla).   

 

 

 

(111)  27403 

(151)  30/03/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/690 

(591)  Ngjyra e kaltërt, verdhë, bardhë, hirit 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Produkte pastiçerie; ëmbëlsira nga sheqeri, posaçërisht ëmbëlsira dhe lëpise.   

 

 

 

(111)  27400 

(151)  30/03/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/692 

(591)  Ngjyra e bardhë, e zezë, portokalli, 

verdhë 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për pastrimin e grillit.   

4   Lëndë djegëse, posaçërisht thëngjill druri, briket nga thengjilli i drurit,   

ndezës nga druri, tyhengjili dhe thengjili I drurit ne formë te ngurt dhe te lenget.   

6   Folje metalike për mbështjelljen dhe paketim, folje për grill, folje alumini, enë nga 

alumini për ushqimin e përgaditur në grill.   

8   Pajisje për ushqim nga plastika.    

11   Pllaka për pjekje, Grilla për një përdorim.   

16   Mbulesa tavolinash nga letra, peshqira të letrës.   

21   Pjata të letrës, gota të letrës, gota plastike, gota për pije, gota për verë, gota  verë, pjata 

plastike; kashla për pije    

25   Veshje, mbathje, mbështjellese koke,    

29   Mish dhe produkte me bazë mishi, peshk dhe produkte të peshkut, ushqim   

tjetër nga deti  (jo i gjallë) dhe produkte nga ushqimi i detit, shpend dhe produkte nga 

shpendët, shtazë gjahu dhe produkte nga shtazët e gjahut, suxhuk dhe produkte nga 
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suxhuku, butak dhe guaska (jo të gjalla) dhe produkte nga to; fruta dhe perime, gjithashtu 

edhe të ëmbëla dhe/ose thartuara, qullë nga frutat dhe perimet, të gjitha llojet e produkteve 

nga patateja (të përfshira në klasën 29), të gjitha produktet e përmendura me lartë  

gjithashtu të pasterizuar, konzervuar, zier,tharë dhe /ose ngrirë; sallata me bazë mishi, 

peshku, shpendëve, kafshë gjahu, suxhuk, frutave të detit,  perimeve dhe /ose frutave.   

30   Senduiçe, bukë i gjatë (vekne) dhe bagete (buk e hollë e gjatë); melmesa;  

produkte melmesash, aroma melmesash; esenca melmesash, ekstrakte melmesash, bimë, 

vajëra melmesash, krip melmesash, salcë melmesash, melmesa, aroma bimësh dhe produkte 

bimore-barishta, lyrje –salca për sallata, krip, krip për zierje dhe biber, salcë domatesh 

(keçap), majonez, sallatë prej turshive (romulada), salca (melmesë), lyrje për sallata-salca; 

Uthull, mustardë.   

31   Fruta dhe perime të freskëta, gjithashtu të grira në formë sallate.   

32   Birra (alkoolike dhe jo alkoolike)   

35   Shitja me pakicë e cila ka të bëjë me ushqimin dhe ushqim luksoz, alkool dhe duhan, 

pajisje të zyrës, gjëra të nevojshme të artizanateve, stoli, instrumente të shkrimit dhe pajisje 

shkollore, mallëra amvisnije dhe shtëpiake, përkatesisht preparate për pastrim të grillit, 

thëngjill druri dhe briket nga thëngjilli i drurit, dru, materijale për ndezjën e thëngjillit në 

formë të lëngët dhe ngurtë, folje metalike për paketim, folje për grill, folje alumini, grila 

alumini për grill, grilla për një përdorim, mbulesë tavolinash nga letra, peshqir tavoline nga 

letra, pjata letre, filxhana letre, filxhana plastik, gota për pije, gota për birra, gota për verë, 

pjata plastike, kashla për pije; shitja me pakicë e cila ka të bëjë me pajisje për amvisni dhe 

pajisje kuzhine, pajisje dhe makina për amvisni dhe kuzhinë, pjata tavolinash dhe pajisje 

për ushqim, veshje, mbathje, mbulesa koke, mallëra tekstili, galanteri, produkte të lëkurës, 

përkatesisht çanta të lëkurës, valixhe të lëkurës, çanta të dorës nga lëkura, çantë dore të 

lëkurës, akt çanta të lëkurës, çanta të kozmetikës të zbrazura , nga lëkura, këllëf lëkure, 

çanta të lëkurës, kuti nga lëkura, kuleta xhepi nga lëkura, kuleta nga lëkura, mbajtëse nga 

lëkura për kartela kreditimi, kuleta të lëkurës, sete-komplete udhëtimi nga lëkura, këllëf 

lëkure për çelësa, shenja të lëkurës për valixhe, rripa të lëkurës, rripa të lëkurës, kunja të 

lëkurës, lidhëse të lëkurës, shirita të lëkurës, kuti të lëkurës, këllëf nga lëkura, rripa për 

shala të kuajve nga lëkura, rripa për pajisje ushtarake, stoli nga lëkura për mobile, çanta [në 

formë plikoje, çanta ]  nga lëkura, për paketim; shitja me pakicë e cila ka të bëjë ma mallëra 

të udhtimit, mallëra sportive dhe lodra; Publikime; Ofrimi i informacioneve në internet, 

përkatësisht informata për mallin e konsumit të gjerë.   

41   Argëtimi;Aktivitete sportive dhe kulturore;Organizimi i lojërave  

elektronike dhe garat (garimi) përmes internetit.   

 

 

 

(111)  27439 

(151)  30/03/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/704 

(591)  e zeze , e arte  

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm,  DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

(540)  
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokolatë; produkte çokolate, përfshirë çokolatën e mbushur; përzierjet dhe  

mveshjet e çokolatës; produkte me bazë kakao, duke përfshirë pluhur kakao dhe përzierje 

pluhuri që përmbajnë kakao (përveç gjalpit të kakaos dhe yndyrë kakao); çokolata dhe 

produkte ëmbëlsirash; nougat dhe produkte nougat, përfshirë të gjitha mallrat e 

lartpërmendura që përmbajnë  zëvendësues të sheqerit 

   

 

 

 

(111)  27438 

(151)  30/03/2021 

(181)  28/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/705 

(591)  e zeze, e bardhe, e arte 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollatë; bombona çokolate; ëmbëlsira çokolate; produkte çokollate,  

përfshirë çokolatën e mbushur; masa çokolate; mveshje çokolate; produkte me bazë kakao; 

preparate kakao, pluhur kakao; përzierje më pluhur kakao të cilat nuk përmbajnë gjalpë 

kakao dhe yndyrë kakao; pralinë me çokollate; produkte ëmbëlsirash; nugat; produkte 

nougat, gjegjësisht pllaka nougat, ëmbëlsira nougat, pralinë nougat produkte ëmbëlsirash, 

bombone nougat; përfshirë të gjitha mallrat e lartpërmendura që përmbajnë zëvendësues të 

sheqerit 
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(111)  27935 

(151)  08/06/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/706 

(591)   E Bardhë, E Kaltert, E Verdhë, E 

Zezë 

(732)  FC HAJVALIA 2020 SHPK 

HAJVALI RR,,DËSHMORËT E 

GOLLAKUT’’P.N, KS 

(740)  Shaban Ismajli  NTSH"Petriti 

Consulting" Prishtine Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim,menagjim biznesi,,administrim biznesi,funksionew zyre   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  27409 

(151)  30/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/707 

(591)  Hiri, e kaltërt, e bardhë 

(732)  Deutscher Industrie- u. 

Handelskammertag (DIHK) e.V. 

Breite Straße 29 10178 Berlin - (D), DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e informimit, këshillimit, dhe organizimit në transakcionet bilaterale;  

shërbimet e lobimit komercial për interesat ekonomike; organizimi i panaireve dhe  

ekspozitave; hulumtimi i tregut dhe analiza ekonomike; shërbimet e suportit dhe  

promovimit lidhur me tregtinë; këshillime të afarizmit; shërbimet e mardhënjeve me  

publikun; organizimi i programeve të suportit për implementimin në Bashkimin Europian;  

prognozimi ekonomik; shërbimet e hulumtimit afarist; shërbimet e testimit dhe hulumtimit  

lidhur me kontaktet koperative dhe afariste përmes intervistimit, anketave, shërbimet e  

vlerësimit të dokumenteve ekzistuese   

36   Shërbimet e shfrytëzimit të koncepteve për përdorim në financa (shërbimet e  

udhëheqjes me objektet);shërbimet e informimit financiar;shërbimet e këshillimeve  

financiare;shërbimet e mbështetjes financiare;shërbimet e vlerësimit financiar (sigurimi,  

bankat, palujtshmëritë);shërbimet e këshillimeve financiare;punë financiare;udhëheqja në  

punët e ndërtimtarisë;shërbimet e bashkimit dhe marrjes, përkatësisht këshillimi financiar  
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lidhur me blerjen ose shitjen e kompanisë dhe akcioneve të ndërmarrjes;shërbimet e  

kontraktimit lidhur me kreditë   

41   Shërbimet e trajnimit dhe përsosjes së mëtutjeshme;organizimi i konferencave,  

kongreseve dhe simpoziumeve;botimi i librave, gazetave, revistave dhe gjërave të tjera të  

shtypura, duke i përfshirë edhe ato në mënyrë elektronike;shërbime të arsimimit;kurse  

korrespodence;trajnim këshillimi;organizimi dhe puna e ngjarjeve kulturore dhe/ose  

sportive;organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore dhe edukative;organizimi dhe  

zbatimi i puntorive (trajnim)   

42   Shërbimi i pregaditjes së programit për përpunimin e të dhënave;sigurimi i 

programeve kompjuterike në rrjetet për bartjen e programeve;shërbimet lidhur me 

transferin e teknologjisë dhe mbrojtjen e mjedisit jetësor;shërbimet e hulumtimit në bazat e 

të dhënave dhe në internet, për të tjerët;hulumtimi në lëminë e fizikes, biologjisë, kimisë,  

teknologjisë, inxhinierisë mekanike;hulumtime gjeologjike;inxhinijeri nënujore;hulumtime 

shkencore;teste teknike dhe kontrolle;matje teknike;eksperimente shkencore;konsultime 

EDP;zhvillimi i ideve të vlefshme  lidhur me qështjet teknike (udhëheqja me  

objektet);hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja (për të tjerët);kontrolli i 

kualitetit;studime për projekte teknike;udhëheqja teknike me projektet në lëminë e 

përpunimit  

elektronik të të dhënave;konsultimet lidhur me mjedisin jetësor   

 

 

 

(111)  27404 

(151)  30/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/716 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Cien Hair Foodies 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë për përdorim në flokë, shampon, preparate dhe tretmane për flokë. 

  

 

 

 

(111)  27405 

(151)  30/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/717 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  Cimarosa   
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(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës); vera; verë e gazuar; verë me përqindje më të ulët 

alkooli; punq (përzierje e pijeve) nga vera; pije të cilat përmbajnë verë (shpricer).   

 

 

 

(111)  27407 

(151)  30/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/718 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Cleffekt 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjente dhe preparate për pastrim, veçanërisht pluhur për pastrim, mjete 

gërryese në formë pluhuri për pastrim, mjete gërryese në formë të lëngshme për pastrim, 

lëng për pastrim, mjete shumëshërbimëshe për pastrim; mjete për pastrimin e tualeteve, 

veçanërisht gurë për pastrimin e tualetit, spërkatëse tualeti   

5   Përgatitjet për pastrimin e ajrit, përkatësisht spërkatësit e dhomave.   

 

 

 

(111)  27408 

(151)  30/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/719 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Clippys 

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Lodra; lojëra; katror lidhëse për krijimin e figurave (lodra); kuba (lodra).   

 

 

 

(111)  27410 

(151)  30/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/720 

(591)  E zezë, hiri 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

(540)   
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Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Benzin për çakmak.   

6   Dry metalik për biçikleta; dry metalik për motocikleta; mbajtës për çelsa (karabiner).    

7   Qekrk për peshkim dhe armatura për rrjetë për peshkim si pjesë makine.   

8   Vegla dora dhe makina (me veprim dore); produkte thikash (paisje për ngrënje), 

posaqërisht thika për pastrimin dhe filetimin (file) e peshkut për peshkatar; thika gjepi; 

fuzhnjë; enë për ushqim në kamping.    

9   Rroba mbrojtëse për motorista; helmeta mbrojtëse për motorisa; doreza mbrojtëse për 

motociklista; syze dielli; paisje detare dhe instrumente; paisje për zhytje, përkatësisht 

veshje për zhytje, maska për zhytje, jelek për shpëtim (të cilët fryhen ose nuk fryhen), gypa 

ajri për zhytje,  pasha për ushtrime, rrypa me pasha plumbi për zhytësa; paisje për 

frymëmarrje nën ujë, shishe me ajër të kompresuar për zhytës, drejtues, mates thellësije 

detare, manometer, kompas, mates temperature (termometri), tampon për vesh për zhytje, 

syza, rroba, doreza për zhytës, mbathje dhe mbulesa koke për zhytje; mbrojtës për muskujt 

e kukave; kamera nënujore; instrumente shkollore për fotografim, filmim, optic, për matje, 

sinjalizim, kontrollim, për shpëtim; matës i frekuencave; numrues i hapave; orë e menqur 

dore; paisje për pozicionim global (GPS); matës për shfrytëzim në bicikleta; kompjuter 

portative për përdorim në sporte; syza (optika); syza për bore; syza për not; syza mbrojtëse; 

syza kundër verbimit; korniza për syze; lente për syza; kuti për syze; helmeta për biciklista; 

helmete për skijim dhe surfim në bore; mates për matjen e shpejtësisë së rrotullimit 

(tahometri); aparate për matjen e thellësisë së ujit; helmete për alpinizëm; shirita ndriques 

për rroba; dioda ndriquese.   

11   Ndriquese gjepi; drita për biçikleta; llampa për ndriqim; shkopinjë ndriques; paisje për 

kuzhina, sisteme sanitare për ftohje dhe për furnizim me ujë; shtëpiza për ftohje (elektrike); 

grill me thëngjill;    

12   Shtesa dhe pjesë për makina të të gjitha llojeve, posaqërisht për motocikleta dhe 

tricikleta, të përfshirë në këtë klasë; pjesë dhe paisje për bicikleta, veqanarisht rimorkio për 

bicikleta, çanta për bicikleta, pompa për bicikleta, rafte të përshtatshëm për montim në 

bicikleta; shtesa dhe pjesë për bicikleta në formën e kompleteve për riparim; goma të 

mbrendëshme për bicikleta, bicikleta; barka dhe shtesa për barka; vagon të vegjël për 

fëmijë; karroca dore; saja (automjete); çanta të përshtatura për bicikleta me dy rrota..    

14   Kronometër (orë).   

17   Shtresa izolimi.   

18   Qanta, thasë, posaqërisht qanta sportive, qanta për bartje dhe qanta për varjen e 

veshjeve të gjitha destinimeve; thasë (koverta, qese) nga lëkura për paketim; qanta krahu 

dhe qanta për rroba, qantë shpine e vogël; kuletë e varur rreth qafe; shufra për alpinizëm; 

shufra për hecje; produkte për shala kuajsh; kamxhik, shkop për kalorës, frenat për kuaj; 
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veshje dhe rroba për kafshë, mbulesa për kuaj, kamëza mbrojtëse për kuaj; qanta shpine; 

qantë; thes për gjëra; qanta për shala (bisage); ombrella.   

20   Karrige dhe krevate për përdorim në hapsira të hapura, veçanarisht mbështetëse dhe 

shezlon për plazhë, karrige për kampim dhe shezlon për kamping, krevat për kamping, 

dyshek për kamping, mobile për kamping, tavolina për kamping; thes për fjetje për 

kamping; dyshekët e ajrit për përdorim në kamping; jastek për ulëse me frymë; shportë 

peshkimi, shporta, në kuptimin shporta për peshk; jastëk për ulëse për peshkatar; thasë pë 

fjetje; karrige për peshkatar; dyshek me fryrje me ajër.   

21   Shishe dhe enë për pije; thasë të izoluar termik, frigorifer i transportueshëm (kontejner 

joelektrik), bateri për frigorifer; kavanoza, tengjere për kamping; tas për përzierjen e 

karremeve; enë për kamping; enë për piknik, përveq thikave, pirujve dhe lugëve; enë për 

piknik; kontenjer për transport dhe konzervim e lëngjeve dhe ushqimit;    

22   Tenda;çadra;rrjeta;rrjeta për peshkim;çadra për mbrojtje nga dielli;rrjeta varëse për t’u 

shtrirë;rrjeta;rrjeta për peshkim;thasë transportues.   

24   Pëlhura të endura dhe produkte të tekstilit për përpunimin e tendave për mbrojtje nga 

dielli dhe çadra, veshje për banjo; peshqir nga tekstili;    

25   Veshje, mbathje, doreza, mbules për kokë, rripa, të gjitha produktet e cekura më pare 

posaçërisht për lëminë sportive; çizme për motociklista, veshje e qëndrueshme ndaj shiut, 

posaçërisht kombinizon shiu për motociklista, veshje për motociklist; veshje, mbathje dhe 

mbulesa për kokë për peshkatarë; papuçe për banjo; shapka japoneze (havaianas); shtresa 

(për mbathje) të cilat mund të ngrohen; mbulesa kundër rrëshqitjes për këpuca; mbulesa 

kundër rrëshqitjes për atlete; mbulesa kundër rrëshqitjes për mbathjet për golf; çorapa deri 

në gju (ganashe);     

27   Shtroja, posaçërisht për përdorim në gjimnastikë, sport, për udhëtime, hecje dhe 

kamping.   

28   Lojra; lodra; paisje për sport dhe gjimnastikë (të përfshira në këtë klasë); topa; reket 

për badminton; rrjeta për badminton; piasje për badminton; reket për skvosh; paisje për 

lojen skvosh; reket tenisi; paisje për tenis; shkopinjë golfi; toptha për golf; paisje për golf; 

reketa për tenis në tavolinë; paisje për tenis në tavolinë; skija; paisje për skijim; këpuca për 

bore; rripa për ngjitje; paisje për ngjitje (alpinizëm); paisje për rrëshqitje në ujë (surf); 

doreza për boks; thasë për boks; paisje për boks; shkop bejzbolli; doreza për bejzboll; 

shkop për hokej; paisje për hokej; vegla për harqe gjuetije (artikuj sportive); litar për hark 

(shigjetë); paisje për gjueti; paisje sportive dhe paisje për ushtrime trupi; trampoline; 

komplet për peshkim, paisje për peshkim, shkop për peshkim dhe pjesë për to; paisje 

peshkatarësh, nëse nuk është e përfshirë në klasa të tjera; paisje për peshkim, mbajtëse për 

shtaga peshkimi, fije për peshkatar, grep, plumb për peshkim, tapa për peshkim; karrem për 

peshkim (përveç karremave të gjallë); miza artificiale; karrem (artificial); kuti karremi; 

mbajtës për shkopa të peshkatarit; thumba për shufra peshkimi; rrjeta me mbajtëse për 

peshkim; karreme (mashtrues) për peshkim; karreme artificiale për peshkim; vaza (kurtha 

për peshkim), doreza për peshkim, pushka për nxjerrjen e fuzhnjës (paisje sportive); shufra 

me pasha, posaçërisht për peshkim; jelek për notim; kontejner dhe çanta për peshkim dhe 

paisje për peshkim; flatra; çanta të përshtatura për bartjen e paisjeve sportive; komlet tapa; 

pikado objektiv dhe pikado shigjeta; artikuj për sporte në plazhë; dragonj fluturues (lodra); 

dyshek për notim;shkopinj në formë unaze; pishinë për notim (për lojë); pishina; dërrasa 

për notim; dërrasa për notim në bark; dërrasa për rrotullime; lodra të mbushura me frymë; 

skia; mbrojtës, posaçërisht për shpinë, krah, brryla, gjunj dhe nyjet e duarve (artikuj 
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sportiv); paisje për tenis dhe ate çanta tenisi; paisje për badminton dhe çanta për badminton; 

paisje për skvosh dhe çanta për skvosh; paisje për golf, përkatësisht karroca për golf.    

34   Shkrepsa; guri për çakmak, për duhanpirës.   

 

 

 

(111)  27416 

(151)  30/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/721 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Pure Miracle 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj, çajëra frutash, çajëra aromatizues.   

 

 

 

(111)  27420 

(151)  30/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/722 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Purio 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Qese dhe thasë për plehra nga letra ose plastika.   

 

 

 

(111)  27423 

(151)  30/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/723 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Queen Margot 
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(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës), në veçanti  pije alkoolike të forta   

 

 

 

(111)  27427 

(151)  30/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/724 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Çorapë dhe trikotazhë e thurur.   

 

 

 

(111)  27428 

(151)  30/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/725 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Rachmaninoff 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës), përfshirë votka dhe pije të forta alkoolike. 

 

   

 

 

 

(111)  27430 

(151)  30/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/726 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

(540)  Ravenna 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 30   Kafe, zëvendësues të kafesë, përzierje të kafës, ekstrakte të kafesë, pije  nga 

kafeje.   

 

 

 

(111)  27434 

(151)  30/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/727 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Red Moon 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të qumështit dhe zëvendësues të produkteve të qumështit; djath; djath 

më myk të kalter (blu).   

 

 

 

(111)  27436 

(151)  30/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/728 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Renchtäler 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës).   

 

 

 

(111)  27440 

(151)  31/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/729 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

(540)  Romanetti 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës), veçanërisht vermut, kokteje.   

 

 

 

(111)  27442 

(151)  31/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/730 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Rondissimo 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina dhe produkte embëlsirash, kek (biskota), uafel-fletë( lloj  embëlsirash 

te njohura qe nga shekulli i mesem) , uafle, rolatë nga uafel; të gjitha mallrat e 

lartëpërmendura me dhe copa çokolate   

 

 

 

(111)  27445 

(151)  31/03/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/735 

(591)  Kaltërt e hapur, kaltër e errët, e 

bardhë, hiri 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina, ëmbëlsira, çokollata dhe deserte; sheqer; ëmbëltues natyral; ëmbëlsues 

(bombona); shufra çokollate dhe çamçakëz; pllaka drithërash dhe pllaka energjetike; kuleç 

të ëmbël, torte, tart dhe biskota (kuleç të ëmbël të vegjël); produkte në bazë çokollate; 

produkte ëmbëlsirash; shufra (rend) ëmbëlsirash; produkte ëmbëlsirash në formë të ngrirë; 

produkte ëmbëlsirash pa medikamente, bombona.   
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(111)  27476 

(151)  01/04/2021 

(181)  29/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/738 

(732)  MONCLER S.P.A.  VIA STENDHAL  

 47 MILANO, IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfume; ujë tualeti; deodorantë për përdorim personal [parfumeri]; temjan; 

shkopinj xhos; preparate për aromatizimin e ajrit; qese për parfum për tesha; vajra esencialë 

për përdorim personal; këna [ngjyrë kozmetike]; hijesues i syve; lapsa kozmetikë; baza; 

pudër për grim; pudër për fytyrë [për përdorim kozmetik]; pudër talkum [për përdorim 

kozmetik]; pudër për shkëlqimin e faqeve; buzëkuqe; qese të buzëkuqeve; shkëlqyes të 

buzëve; bojë për vetulla; preparate për mbrojtje nga dielli; preparate për rrezitje në diell 

[kozmetikë]; lustrues të thonjve; maska për mirëmbajtje të bukurisë; pastrues për fytyrë 

[kozmetikë]; krem për fytyrë për qëllime kozmetike; kremra kozmetike për trup; kremra 

kozmetike;  preparate kozmetike për humbje të peshës; kremra për zvogëlimin e celulitit 

për përdorim kozmetik; llak për flokë; losione kozmetike për flokë; preparate për 

mënjanimin e ngjyrës së flokëve; ngjyra për flokë; preparate për ngjyrosjen e flokëve; 

mjete për shpëlarjen e flokëve [shampo-kondicionerë]; mjete për shndritjen e flokëve; 

kondicionerë për flokë; hidratues për flokë; preparate për t’i bërë flokët kaçurrela në mënyrl 

të përhershme; xhel, llak, shkumë për flokët dhe balsam për stilimin dhe mirëmbajtjen e 

flokëve; preparate për depilim; preparate për drejtimin e flokëve; pëlhurë e mbushur me 

preparate për heqjen e grimit; preparate fitokozmetike; sapun për duar; sapun kozmetik; 

sapunë për fytyrë; kremra për pastrimin e lëkurës; losione për pastrimin e lëkurës; xhel për 

dush; preparate për flluska të banjos [për përdorim kozmetik]; vajra për dush që nuk janë 

për mjekim; perla të banjos për qëllime kozmetike; kripëra të banjos që nuk janë për 

mjekim; kremra dhe losione kozmetike për mirëmbajtjen e fytyrës dhe trupit; balsame për 

rroje; kremra për rroje; sapun për rroje; losion pas rrojës; shampo për flokë; preparate për 

banjo, që nuk janë për qëllime mjekësore; gargara, që nuk janë për qëllime mjekësore; pasta 

për dhëmbë që nuk janë për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për mirëmbajtjen e 

gojës dhe dhëmbëve; niseshte për rroba; sapun për rroba; mënjanues i njollave; preparate 

për pastrim; preparate për mënjanimin e ndryshkut; shampo për qilima; lecka të mbushura 

me detergjent për pastrim; zmeril; gurë shtumi; pudër për lustrim; lustrues i këpucëve; 

ngjyrë për këpucë; kremë për këpucë; kremra për lëkurë; preparate për largimin e ngjyrës së 

lëkurës; losione për bebe [pajisje higjienike]; vajra për bebe [pajisje higjienike]; pudër për 

bebe [pajisje higjienike]; shampo për bebe; zbutës të flokëve për bebe; lodër kozmetikë për 

fëmijë; kozmetikë për kafshë; preparate për pastrim, mbrojtje dhe ruajtje të sipërfaqes së 

automjeteve.    

9   Syze; syze për diell; syze kundër vezullimit; syze mbrojtëse për sporte; syze mbrojtëse 
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për not; çanta për syze dhe syze për diell; lente për syze dhe sytë për diell; korniza për syze 

dhe syze për diell; zinxhirë për syze dhe syze për diell; lidhëza për syze dhe syze; pensne; 

çanta për pensne; zinxhirë për pensne; lidhëza për pensne; mbajtëse për pensne; lente 

[optikë] korrigjuese; lente kontakti; enë për lente kontakti; syze mbrojtëse për skijim; 

këllëfe për syze; lente optike; dylbi; çanta për dylbi; syze teke; syze për operë; teleskopë; 

disqe optike; thjerrëza [optikë]; syze për zmadhim; çanta për syze për zmadhim; objektive 

[lente] [optikë]; syze të mençura; syze 3D; softuer i lojërave elektronike për telefona 

celularë;  softuer i lojërave elektronike për pajisje elektronike me mbajtje të dorës; softuer i 

lojës kompjuterike; programe të lojërave kompjuterike; softuer kompjuterik, i 

regjistruar;programe kompjuterike që mund të shkarkohen; flopi disqe; kompjuterë 

personal; çanta të përshtatura për kompjuterë personal; kompjuterë fletore shënimesh; 

kompjuterë të dorës; çanta të adaptuara për kompjuterë të dorës; valixhe të adaptuara për 

kompjuterë; kompjuterë tablet; çanta mbrojtëse për kompjuterë tablet; mbështjellës për 

kompjuterë tablet; kompjuterë laptop; çanta për laptopë; valixhe të adaptuara për laptopë; 

mbështjellës për laptopë; stacion lidhës për laptopë; mbështetëse bërryli për përdorim me 

kompjuterë; mi kompjuteri; shtrojë për mi; tastiere kompjuteri; printerë për përdorim me 

kompjuterë; pajisje periferike të kompjuterit; monitorë [harduerë të kompjuterit]; çanta 

mbajtëse për radio biperë; çanta për radio;radio; telefona celularë; lidhëza [shirita] për 

telefona celularë; mbështjellës të adaptuar për telefona celularë; çanta të adaptuara për 

telefona celularë; antena për telefona celularë; telefona celularë; telefona të mençur; 

mbështjellës mbrojtës për telefona të mençur; çanta mbrojtëse për telefona të mençur; 

biperë elektronik; lexues elektronik të librave; çanta mbrojtëse për lexues elektronik të 

librave; telefona pa tel; mbajtës të telefonave pa tel; resiver të telefonit; aparate të telefonit; 

video telefona; shirita për telefona celularë; bateri për telefona celularë; mikrofona për 

telefona celularë; altoparlante për telefona celularë; kufje për telefona celularë; karrikues të 

baterisë për telefona celularë; çanta për karrikues të baterisë për telefona celularë; telefonë 

të fiksur në vesh; telefona të fiksuar në kokë; çanta për telefona të fiksuar në kokë; 

komplete hands fri për telefonë; komplete hends fri për telefona celularë; orë të mençura; 

filma mbrojtës të adaptuar për orë të mençura; shkopinj për selfi [monopat që mbaahen me 

dorë]; shkopinj për selfi për përdorim me telefona të mençur; kufje për realitet virtual; 

kamera për shumë qëllime; kamera të disponueshme; çanta të adaptuara për kamera; 

kamera [fotografi]; kamera digjitale; kamera televizive; kamkorderë; çanta të prodhuara në 

mënyrë të veçantë për aparate dhe instrumente fotografike; litarë (shirita) për kamera; 

korniza për foto digjitale; çantë e hapur për slajde të filmave; slajde [fotografi]; video 

ekrane; prozhektor për teatër amvisërie; helmeta mbrojtëse për sporte; veshje dhe mbathje 

për mbrojte nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; kompakt disqe [audio-video]; DVD; 

mbajtëse dhe çanta për kompakt disqe dhe DVD; valixhe mbrojtëse për plejerë portativ të 

muzikës; çanta për plejerë të muzikës dhe videove; plejer digjital audio; altoparlante; 

plejerë të kompakt disqeve; çanta të adaptuara për CD plejerë; DVD regjistrues; DVD 

plejerë; çanta të adaptuara për DVD plejerë; MP3 plejerë portativ; çanta për MP3 plejerë 

portativ; mbështjellës MP3 plejerë portativ; plejer portativ për muzik me kompakt disqe; 

shirita magnetike, kertrigje dhe disqe të regjistruara; uoki-toki; antena; aparate audiovizuale 

për mësim; filma, të hapur; transmetues të sinjaleve elektronike; aparate televizive; 

publikime elektronike, që mund të shkarkohen; mbajtës magnetik të të dhënave; disqe për 

regjistrimin e zërit; audio disqe të regjistruara; DVD të regjistruara; shirita audio dhe video; 

mbajtës për regjistrues të zërit; video regjistrues; video kaseta; USB disqe flash; medaljon 
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të çelësave elektronik që janë aparate për telekomandë; orë për matjen e kohës [aparate për 

regjistrimin e kohës]; numëratore; vizore [instrumente matëse]; aparate për mësim; pajisje 

matëse, elektrike; barometra; termometra, që nuk janë për qëllime mjekësore; makina 

kalkulimi; kalkulator për xhep; kronografë [aparate për regjistrimin e kohës]; peshore; 

pedometra; aparate navigacioni për automjete [kompjuter bordi]; çanta për kartela kreditore 

[mbajtës të montuar]; çelësa kartelë të koduara në mënyrë magnetike; agjenda elektronike; 

çanta për agjenda elektronike; mbështjellës për agjenda elektronike; automate muzikore që 

funksionojnë me monedha [xhu-boks); fanarë magjik; holograme; dërrasa të bardha 

elektronike bashkëvepruese; terminale bashkëvepruese me ekrane me prekje; magnete 

dekorative; lapsa elektronik [njësia vizuale e ekranit];  

litarë [shirita] të përshtatura në mënyrë të veçantë për mbajtjen e telefonave celularë, MP3 

plejerë, kamera, video kamera, syze, syze për diell, karta të koduara magnetike; kapëse për 

hundë për zhytës dhe notues; monitorues të bebeve; audio monitorues të bebeve; 

monitorues të bebeve; peshore për bebe; helmeta mbrojtëse për fëmijë; softuer edukativ për 

fëmijë.   

14   Metale të çmuara; ar; palladium; gurë të çmuar; zhadë; imitime të stolive; stoli për 

kostume; xhingërima [stoli dhe imitime të stolive]; stringël [stoli dhe imitime të stolive]; 

Fije argjendi [stoli]; fije të metalit të çmuar [stoli]; fije të metalit të çmuar [stoli dhe 

imitime të stolive]; fije ari [stoli]; byzylykë [stoli dhe imitime të stolive]; byzylykë të 

prodhuar nga tekstili i qëndisur [stoli]; stoli e kloanizuar; perla  [stoli]; gjerdane [stoli dhe 

imitime të stolive]; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; zinxhirë [stoli dhe imitime të 

stolive]; unaza [stoli dhe imitime të stolive]; karfica [stoli dhe imitime të stolive]; vathë; 

diadema; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; medalje; gjilpëra [stoli dhe imitime të 

stolive]; gjilpëra zbukuruese; gjilpëra për kravatë; varëse [stoli]; mansheta; litar [lidhëse për 

çelës]; zinxhirë për çelësa [zinxhirë për çelësa me stringël ose medalion dekorativ]; unaza 

për çelësa [unaza ndarëse me stringël ose medalion dekorativ]; hajmali për unaza të 

çelësave; medalion prej metali për çelësa; unaza prej lëkurës për çelësa; unaza për çelësa, 

që nuk janë prej metali; unaza ndarëse prej metalit të çmuar për çelësa; medalion prej 

lëkurës për çelësa; medalion prej lëkurës artificiale për çelësa; medalion prej metalit të 

rëndomtë për çelësa; medaljon për çelësa, që nuk janë prej metali; mbajtës të çelësave të 

zbukuruar prej metaleve të çmuara; mbajtës të çelësave prej metaleve të çmuara; mbajtës të 

çelësave prej metali; kordele prej plastike për çelësa; distinktive prej metalit të çmuar; 

hajmali [stoli dhe imitime të stolive]; tespihë; stoli ngjitëse [stoli për kostume]; stoli për 

kapele; stoli për këpucë; dekorime për këpucë prej metaleve të çmuara; dekorime për 

kapele prej metaleve të çmuara; çanta [kuti] për stoli, që nuk janë orej metalit të çmuar; 

çanta [kuti] për stoli; kuti dekorative prej metalit të çmuar; trofe prej metalit të çmuar; 

statuja prej metalit të çmuar; figura [statuja] prej metalit të çmuar; statuja prej metalit të 

çmuar; vepra artistike prej metalit të çmuar; ora; ora të murit; sahatë; sahatë me alarm; 

kronometra; kronografë [sahatë]; orë dore; kohëmatës; orë xhepi; çanta për orë dhe sahatë; 

lidhëza për orë; rripa për orë; zinxhirë për orë; byzylykë për orë.    

16   Revista [periodike]; revista që përmbajnë storie, lojëra dhe aktivitete mësimore; gazeta; 

strice komike për gazeta [marterial i printuar]; pamflete; pamflete që përmbajnë storie, 

lojëra dhe aktivitete mësimore; broshurë; botime periodike; buletine; publikime të 

printuara; afishe; gida turistike [manuale]; kalendarë; katalogje; broshura; fletushka; libra; 

libra që përmbajnë storie, lojëra dhe aktivitete mësimore; libra për fëmijë; libra për 

aktivitete të fëmijëve; libra për fëmijë që përfshijnë përmbajtje audio; libra ilustruese; libra 
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shkollor për shkrim; vjetarë; manual [gida turistike]; letër për mbështjellje; letër për 

mbështjelljen e dhuratave; transparente prej letrës; banderolë prej letre; letër shkrimi; 

facoleta prej letrës; përparëse prej letrës; peshqir prej letrës; peshqir për fytyrë prej letrës; 

çarçaf tavoline prej letrës; shtroja prej letrës; shtrojë tavoline prej letrës; peceta tavoline 

prej letrës; kuti prej letre ose kartoni; kuti për kapele prej kartoni; enë të prodhuara nga 

kartoni; modele për prodhimin e veshjeve; modele për qepje; dizajne [modele] për qendisje; 

modele të printuara; modele për thurje; ngjitëse dekorative për helmete; ngjitëse për 

parakolp; transferues [dekalkomani]; albume të ngjarjeve; skicë e librave; skica; modele të 

arkitektëve; kopje të vizatimeve; prospekte; fotografi [të printuara]; riprodhime grafike; 

riprodhime të artit grafik; printimi i riprodhimeve të artit grafik; vepra artistike prej letrës; 

figura [statuja] prej letrës mache; gravura; litografi; vepra artistike litografike; oleografi; 

karta të rastit; karta që përmbajnë urime universale; kordele për dhurata prej letrës; karta të 

njoftimit [pajisje shkrimi]; karta për ftesa; kartolina; letra; albume; mbajtës të footografive; 

albume për fotografi; ngjitëse [pajisje shkrimi]; albume me ngjitëse; mbajtëse të fotove të 

bëra prej letrës; shënues të librave; stilolapsa [rekuizite për zyrë]; stilografë; stilolapsa 

kimik; stilolapsa me majë rrotullimi; stilolapsa për shkrim; flomasterë shënues; lapsa; 

pastele; shkumës me ngjyrë; shkumës; komplete për ngjyrosje për fëmijë; brusha për 

vizatim; çantë për pajisje shkrimi; çantë prej lëkurës për agjenda dhe planifikues të javës; 

komplete për vizatim; kuti për stilolapsa; kuti për lapsa; pjesët e sipërme të stilolapsave; 

pjesët e sipërme të lapsave; çanta për stilolapsa; çanta për lapsa; mbajtës të stilolapsave; 

mbajtës të lapsave; mbajtës për stilolapsa dhe lapsa; argjilë modelimi për fëmijë; materialet 

dhe komponentët e modelimit që do të përdoren nga fëmijët; mbulesa [pajisje shkrimi]; 

skedarët e dokumenteve [pajisje shkrimi]; mbajtës të dokumenteve [pajisje shkrimi]; 

mushamë tavoline; përkujtes për tavolinë; përkujtues personal; libra për ushtrime [bosh]; 

fletore për shënime; fletore për shënime në formë kubike; blloqe për shënime; fletore për 

shënime; ditarë; axhenda; planifikues javor [pajisje shkrimi]; kopertina e axhendës; 

kopertina javore e planifikuesve; kapakët e broshurave të adresave; kopertinat e albumit; 

kopertinat e librave; dosje [pajisje shkrimi]; etiketa prej letrës ose kartonit; etiketa, që nuk 

janë prej tekstili; etiketa ngjitëse, që nuk janë prej tekstili; peshë për shtypjen e letrës; 

mbajtës faqesh; mprehës lapsash, elektrik ose joelektrik; blloqe për vizatim; shirita ngjitës 

për qëllime shkrimi ose amvisërie; shpërndarës të shiritit ngjitës [pajisje për zyrë]; shirita 

ngjitës për qëllime shkrimi ose amvisërie; thika [presa] për letër [pajisje për zyrë]; fshirëse 

prej gome; fshirëse; produkte për fshirje; mbajtës për shkrim; mbajtës të pasaportave; 

portofolet e llojit të shkrimit; tabela ilustrimi; shirita prej letrës; pajisje shkrimi; mbajtëse e 

bojave; dërrasë për të mbajtur letra; dosje për prezantim; portofole të dokumenteve [pajisje 

shkrimi]; karta të tregtisë, përveç atyre për lojëra; qese prej letrës; qese për blerje prej 

plastikës; qese për blerje prej letrës; qese [zarfe, thasë] prej letrës ose plastikës, për 

paketim; pllaka prej letrës ose kartonit; tabela të printuara reklamuese prej letrës ose 

kartonit; kapëse parash; makina shkrimi, elektrike ose joelektrike.   

18   Kuti prej lëkurës ose tabelë prej lëkurës; çanta prej lëkurës ose tabelë prej lëkurës; rripa 

prej lëkurës; çanta për karta [portofole]; çanta për kartela kreditore [kuleta]; çanta për karta 

për ftesa; mbulesa mobiljesh prej lëkurës; çanta për kartëvizita; çanta për dokumente; thasë 

[zarfe, çantë postieri] prej lëkurës, për paketim; etiketa prej lëkurës; veshje për kafshë 

shtëpiake; qafore për kafshë shtëpiake; thasë për mbajtjen e kafshëve; trastë tagjie [thes për 

ushqim]; fre [parzmore]; lëkurë, e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar; moleskin [imitim i 

lëkurës]; gëzof; lëkura të papërpunuara; çanta; valixhe; çanta për mbrëmje [çanta dore]; 
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çanta për blerje; çanta për blerje prej lëkurës; çanta për blerje me rrota; çanta për gjëra 

personale; çanta beli; çanta të Bostonit; çanta për shpatulla; mbathje udhëtimi; çanta plazhi; 

çantë me mbyllëse; çanta atashe; çanta shkollore; çantë shkollore me toke; çantë shpine për 

nxënës; randsele [çanta në shkollë japoneze]; çanta për sport; çanta veshjesh për udhëtime; 

qese; kuleta; kuleta të xhepit; çanta për mbajtjen e dokumenteve; çanta për çelësa; qese për 

çelësa; kuleta për çelësa; kofer i vogël; thasë, prej lëkurës, për paketim; valixhe; qese për 

mbajtjen e grimit, çelësave dhe sendeve të tjera personale; çanta këpucësh për udhëtime; 

çanta sportive për të gjitha qëllimet; çantë për shalë; çantë me toke; çantë shpine; ruksakë; 

thasë shpine; valixhe brenda natës; Mbathje [bagazhe]; çanta të makijazhit, nuk janë të 

pajisura; kuti për kapele për udhëtime; kuti për kapele prej lëkurës; kornizat e çantave; 

çanta prej lëkurës për çelësa; rripa të shpatullave [rripa] prej lëkurës; qese prej lëkurës; 

valixhe; valixhe me rrota;  

komplete për udhëtim [artikuj prej lëkurës]; çanta udhëtimi prej lëkurës; çanta për kampim; 

çanta për alpinistë; çanta me hobe për mbajtjen e foshnjave; hobe për mbajtjen e bebeve; 

qese për bartjen e bebeve; çanta shpine për mbajtjen e bebeve; bartës të foshnjave të veshur 

në trup; ombrella për fëmijë; frena për ruajtjen e fëmijëve; ombrella; çadër dielli; shkopinj 

për ecje; shkopinj alpinizmi; pajisje lidhëse; ombrella golfi; mbulesa prej çadrave.   

25   Xhaketa [veshje]; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa të rënda; xhaketa të lehta 

[veshje]; xhaketa bomber; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure; xhaketa të 

mbushura; xhaketa rezistente ndaj erës; xhaketa të papërshkueshëm nga uji; xhaketa 

sendesh [veshje]; xhaketa të poshtme; xhaketa pa mëngë; xhaketa sportive; xhaketa për 

skijim;  xhaketa për snoubord; xhaketa të gjata; xhaketa shushuritëse; xhaketa shushuritëse 

për skijim; xhaketa shushuritëse për dëborë; xhup me kapuç [gëzof me kapuç]; xhup i 

poshtëm; gëzof me kapuç; gëzof i poshtëm me kapuç; xhaketë me lesh; jelekë; jelekë me 

astar që mund të hiqet; xhybe; pallto; pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e thurrur; 

pulovër; këmisha; bluza; këmisha me mëngë; këmisha sportive; kanatierë; këmisha për 

veshje me kostume; këmishë nate; jelek grash; bluza; xhaketa; xhup; triko; kërcyes 

[pulovër]; fanella [veshje]; fanella sportive; pantallona; pantallona për skijim; pantallona 

për dëborë; pantallona për ski; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra Bermuda; 

xhinse; funde; skorte; pantallona të gjera për pune; veshje për gjimnastikë; kostume për 

vrapim; pantallona për vrapim; kostume për trajnim; kostume për gjurmim; kostume për 

ski; kostume për dëborë; kostume; veshje për gra; veshje të mbrëmjes; fustane; xhaketë 

sportive; veshje zyrtare; funde; korse; shirita dore[veshje]; shirita dekorues për kokë 

[veshje]; komplet i veshjeve ; dollakë [pantallona]; dollakë [ngrohës të këmbëve]; ngrohës 

për këmbë; kominoshe; ponço; vello [veshje]; veshje për dasma; veshje të gatshme; veshje 

për jasht; kostume maskaradash; pjesë të sipërme [veshje]; bluza; trikotazh [veshje]; 

çorape; veshje prej lëkure ose imitime të lëkurës; gëzof [veshje]; veshje e papërshkueshme 

nga uji; pantallona; pantallona për djersitje; pelerina; fustane pinafor; toksido; kominoshe 

për fëmijë; gete; gabardina [veshje]; pantallona të gjera; tunika; uniforma shkollore; 

uniforma atletike; kilota për veshje; veshje për golf, përveç dorezave; mansheta; veshje për 

vallëzim; përparëse [veshje]; robdishan për punë; maskë për skijim [veshje]; kimono; 

uniforma për xhudo; uniforma për karate; kostume të banjos; kapele të banjës; kapele noti; 

kapele dushi; mbulesa plazhi; rroba plazhi; kostume për not; rroba banjo; brekë të banjës; 

mbathje të banjës; bikini; rrobat e banjës; pareus; veshje për fëmijë; këpucë për fëmijë; 

kapelë për fëmijë; artikuj veshjesh, këpucë dhe kapelë për fëmijë dhe foshnje; pantallona 

për foshnje [veshje]; përparëse, që nuk është prej letre; pajë e fëmijëve [veshje]; rroba fjetje 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

909 

 

të foshnjëve; kostume që përdoren në veshje për fëmijë; çorape; çorape të gjata; çorape 

(triko); çorape sportive; çorape penti; veshje sportive(unitarde); llastikë të çorapeve; kapëse 

llastiku për çorape të shkurta; kapëse llastiku për çorape të gjata; këpucë; këpucë lëkure; 

këpucë sportive; këpucë për gjimnastike; këpucë plazhi; këpucë alpiniste; këpucë vrapimi; 

këpucë për skija; mbathje pas skijimit; këpucë për dëborë; këpucë për shi; atlete; pantofla; 

pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; shoshone [këpucë]; take; take për çizme dhe 

këpucë; thembra të brendshme; këllëfe për këpucë; shputa për këpucë; pjesa e sipërme e 

këpucëve; çizme; gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për shi; çizme për skijim; çizme pas 

skijimit; çizme për dëborë; çizme për sport; çizme për kalërim; nallane; këpucë; galloshe; 

dollakë; valenki [çizme të pjerrëta]; breze; mantele; shalle; shall i gjerë për gra; shall prej 

leshi; bandanas [qafore]; foulardë [artikuj për veshje]; kravate; lidhëse harkore; askote; 

shall për qafë; shalle xhepi; ngrohës për qafën; doreza [veshje]; pelena [veshje]; doreza; 

doreza për ski; doreza dëbore; rripa [veshje]; mbajtëse për veshje [varëse]; aski; breza të 

belit [pjesë të veshjeve]; rripa për para [veshje]; breza për veshje; qafore gëzofi [qafore]; 

krevatë [veshje]; shall (shami të qafës); të brendshme; këmishë e brendshme; këmishë e 

brendshme për sport; rrip i gjatë [ndërresa]; brekë; të brendshme; mbathje [veshje]; 

pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra për boks; pizhame; rroba shtëpie; rroba të 

mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse [nën veshje]; jelekë të grave [të brendshme femrash]; 

korse; pelena [mbathje]; maska për gjumë; kapele [veshje]; kapele; pjesa e sipërme e 

kapelës; kapele me ballik; bereta; kapuça [veshje]; pelena veshi [veshje]; ballik [veshje].    

28   Aparate për lojëra përveç atyre të adaptuara për përdorim me ekran ose monitor të 

jashtëm; video makina për lojëra; aparate për lojëra; aparate me madhësi xhepi për të 

luajtur video lojëra; makina me madhësi xhepi për video lojëra; makina elektronike me 

madhësi xhepi për lojëra; lojëra që mbahen me dorë me ekrane të lëngshme të kristalta; 

lojëra portative me ekrane të lëngshme të kristalta; makina të pavarura për video lojëra; 

makina arkade për video lojëra; kontrollues për konzolla të lojërave; topa për lojëra; 

numëratorë [disqe] për lojëra; fshika të topave për lojëra; lojëra unazore; aparate konjitive; 

rrota për ruletë; birila [lojëra]; pupla; marioneta; balona; mbështjellje e balonave; lojë me 

rrathë; automjete lodra; automjete lodra të kontrolluara me radio; automjete lodra të 

kontrolluara me telekomandë; makina lodra; kaleidoskopë; maska [gjëra për lojëra]; maska 

teatrore; balona për lojë; pistoleta lodra; kukulla; shtretër të kukullave; shishe për ushqimin 

e kukullave; rroba të kukullave; shtëpi të kukullave; dhoma të kukullave; arushe tedi; maja 

të rrotullimit [lodra]; enigma; bashkim i pjesëve të enigmës; lojëra salloni; celularë [lodra]; 

blloqe ndërtimi [lodra]; disqe fluturuese [lodra]; skuter [lodra]; kuaj lëkundës; domino; 

lojëra ndërtimi; komplete për ndërtimin e lodrave; flluska sapuni [lodra]; rrëshqitëse 

[lojëra]; lojëra praktike [artikuj]; rrjeta për flutura; automjete me nivele të modelit; letra për 

lojë; çanta për letra për lojë; zare; skica [lojëra]; fushë dame; lojëra backgamon; damë 

[lojëra]; lojëra në tabelë; lojëra shahu; komplete për shah; figura shahu; tavolina për lojë; 

tavolina për shah; mah-jong; karta bingo; topa për lojë; rrjeta për sport; shtigje për gara 

[lodra]; lojëra me shigjeta; pishina [artikuj për lojë]; artikuj për ahengje, vallëzime 

[shërbime zbavitëse, shërbime]; çanta për aksesorë për lojëra; pemët e Krishtlindjeve prej 

materialit sintetik; këmbanat për pemët e Krishtlindjeve; globe të dëborës; kapele prej letrës 

për festa; kartat për gërvishtje për të luajtur lojëra lotarie; lodra për kafshë shtëpiake; 

pelushë të karaktereve dhe kafshëve; lodra me karaktere prej gomës; figurat lodra të 

animuara dhe të paanimuara; lodra të mbushura dhe lodra të pambushura në formë të 

lodrave me karaktere prej plastikës; kukulla; kukulla të mbushura; pelusha lodra; lodra të 
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mbushura; rraketake [lojëra]; rraketake për bebe; rraketake të foshnjës që përfshijnë unazat 

e dhëmbëve; krevat lodër muzikore për fëmijë; palestra për fëmijë; pelushë lodra me 

batanije të bashkangjitura të rehatshme; triçiklet për fëmijë [lodra]; tabela për futboll 

shtëpiak; tavolina për pingpong; çanta për golf, me ose pa rrota; doreza për golf; shkopinj 

për golf; mjete për riparimin e barit [pajisje golfi]; steka të bilardos; majë e stekës së 

biliardos; shënues për biliardo; tavolinë e biliardos; topa të bilardos; rrjeta për tenis; aparate 

për hedhjen e topave të tenisit; raketa për tenis; raketa; raketa; raketa për pingpong; tela për 

raketa; aparate dhe makineri për birrila; çanta për kriket; shkopinj për hokej; tavolina të 

bilardos që funksionojnë me monedha; shirita lidhëse për raketa; skija; ski për dëborë; 

skajet e skive; frena të skive; shtaga për skija; shkopinj për skija; lidhëse të skijave; 

mbulesa të përshtatura për lidhjen e skive; mbulesa të përshtatura për ski; çanta të 

përshtatura për skija; mbulesa të vetme për skija;  lëkurat e fokave [mbulesa për skija]; 

lidhëse për skija alpiniste; skija për sërfim; Bob-saja; disqe për sport; dërras për sërfim; 

slitë [artikuj për sport]; slita për dëborë për përdorim rekreativ; dërrasa për lundrim; dërrasa 

për rrëshqitje në dëborë; biçikleta të palëvizshme për stërvitje; makina për ushtrime fizike; 

foli për skermë; armë harpunë (artikuj sportivë); tega; pajisje për gjimnastikë; armë për 

skermë; parzmore e alpinistëve; pajisje alpinizmi, domethënë, ngjitëse, shirita lidhës, grepa, 

bashkime dhe unaza; paraglanderë; deltaplanë; skejtbordë; borde me susta [artikuj 

sportivë]; shkopinj rrotullues; çanta të dizajnuara posaçërisht për dërrasa për sërfim; 

parzmore për dërrasa për lundrim; direkë për dërrasat për lundrim; armë paintball [aparate 

sportive]; rripa për dërras për surfim; blloqe fillimi për sporte; llastiqe [artikuj sportivë]; 

shufra horizontale për gjimnastikë; rripa për ngritje të peshës [artikuj sportivë]; shufra 

paralele për gjimnastikë; platforma të ushtrimeve; shkopinj për kërcim me shkop; litarë për 

kalim;  doreza për goditje [pajisje për lojëra]; dorëza për skermë; makara për stërvitje; stola 

për stërvitje; litarë për kërcim; aparate për ndërtimin e trupit; aparate për trajnimin e trupit; 

armë për gjuajtje me hark; thasë për goditje; patina; patina në rrota; patina për akull; çizme 

patinazhi me patina të bashkuara; doreza për boks; doreza për bejzboll; doreza për lojëra; 

këpucë për dëbore; rripa për not; unaza për not; dërrasa për not; shkopinj për not; krahë me 

ujë; pluskues krahu për not; xhaketa për not; thirrje për lojën e gjahut; takëm për peshkim; 

shkopinj për peshkim; pajisje për peshkim; harqe për gjueti me hark; sipërfaqe për 

kamuflazh [artikuj sportivë]; pajisje për gjueti dhe peshkim; pluskues për not; doreza për 

not; pluskues për armë me fryerje për not; pluskues për not për përdorim rekreativ; makinë 

pjekëse për kokoshka; transmetuesit [pajisje për ahengje]; balona [pajisje për ahengje]; 

dekorime për pemët artificiale të Krishtlindjeve.    

35   Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online 

(në internet), të preparateve zbardhuese dhe substancave të tjera për përdorim në lavanderi, 

detergjent, preparate pë pastrim, lustrim, lustrim dhe gërryerje, sapunë që nuk janë për 

mjekim, parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë që nuk është për mjekim, losione për flokë 

që nuk janë për mjekim, pastë për dhëmbë që nuk është për mjekim; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të qirinjve, 

syzeve, syzeve për diell, syzeve kundër vezullimit, syzeve për skijim, syzeve për përdorim 

në sport, syzeve për not, çantave për syze dhe syze për diell, lenteve për syze dhe syze për 

diell, kornizave për syze dhe syze për diell; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në 

emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të zinxhirëve për syze dhe syze për 

diell, kordeve për syza dhe syze për diell, pensneve, çantave për pensne, zinxhirëve për 

pensne, korda për pensen, kornizave të penseve, lenteve zmadhuese [optikë]; shërbime të 
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shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të  

mbajtësve, çantave, mbulesave, mbajtësve të aparateve elektronike, çantave të aparateve 

elektronike, mbulesave të aparateve elektronike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë 

në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të aparateve dhe instrumenteve 

shkencore, detare, survejuese, fotografike, kinematografike, optike, për peshim, matje, 

sinjalizim, kontrollim [mbikëqyrje], për shpëtimin e jetëve dhe mësim, të aparateve dhe 

instrumenteve për kryerjen, ndërrimin, shndërrimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin 

e energjisë elektrike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, 

gjithashtu online (në internet), të aparateve për regjistrim, transmetim ose riprodhim të 

tingullit ose imazheve, të bartësve të të dhënave magnetike, disqeve për regjistrim, kompakt 

disqeve, DVD-ve dhe mjeteve të tjera digjitale për regjistrim, mekanizmave për 

funksionimin e aparate me monedha, arkave, makinave llogaritëse, pajisjeve për 

përpunimin e të dhënave, kompjuterëve, programeve kompjuterike, aparate për shuarjen e 

zjarrit; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu 

online (në internet), të aparateve për ndriçim, llambave, metaleve të çmuara dhe lidhjeve të 

tyre, stolive, gurëve të çmuar dhe gjysmë të çmuar, instrumenteve horologjike dhe 

kronometrike, unazave për çelësa, medaljoneve për çelësa, çantave për çelësa, mbajtëseve 

për çelësa, qeseve për çelësa; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve 

të treta, gjithashtu online (në internet), të letrës dhe kartonit, materialeve të printuara, 

materialeve për libra, fotografive, pajisjeve për shkrim dhe artikujve për zyrë, ngjitëseve 

për shkrim ose për qëllime amvisërie, materialeve për artistë dhe vizatime, furçave, 

materialeve udhëzuese dhe mësimore, fletave të plastikës, shiritave dhe thasëve për 

mbështjellje dhe paketim, shiritave për printim, blloqeve për printim; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të çantave, 

thasëve dhe mbajtësve [sende prej lëkure], sendeve prej lëkure, lëkurave dhe imitimeve të 

lëkurës, lëkurave të kafshëve, lëkurave të rrjepura, mbathjeve, valixheve për udhëtim, 

ombrellave dhe çadrave, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve, shalëve, rripave, litarëve dhe 

veshjeve për kafshë; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, 

gjithashtu online (në internet), të mobiljeve, pasqyrave, kornizave të fotografive, litarëve 

dhe konopë, rrjetave, tendave dhe pëlhurave të gomuara, tendave prej materialeve tekstile 

ose sintetike, velave, thasëve për transportimin dhe magazinimin e pjesës më të madhe të 

materialeve, materialeve për vendosje, mbështjellje dhe mbushje, materialeve të 

papërpunuara të tekstilit me fije dhe zëvendësuesit e tyre; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të tekstileve dhe 

zëvendësuesve të tekstileve, pajisjeve për amvisëri, perdeve prej tekstili ose plastikës, 

mbulesave për shtrat, mbulesave për tavolinë, veshjeve, këpucëve, shamive; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet),  të 

dantellave dhe qëndisjeve, shiritave dhe gajtanëve, butonave, grepave dhe kasnakëve, 

fërfërave dhe gjilpërave, luleve artificiale, dekorimeve të flokëve, flokëve artificiale, 

qilimave, tepihave, dyshekëve dhe hasrave; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në 

emër të palëve të treta, gjithashtu online, të lojrave, lodrave dhe sendeve për lojëra, 

aparateve për lojëra, artikujve për gjimnastikë dhe sport, dekorimeve për pemët e 

Krishtlindjeve, artikujve të duhanpirësve; prezantimeve të mallrave në media të 

komunikimit, me qëllim të shitjes me pakicë; Informim dhe këshilla komerciale për 

konsumatorët [zyrë për këshilla për konsumatorët]; promovim të shitjeve për të tjerët; 

shërbime të jashtme [asistencë afariste]; shërbime të prokurimit për të tjerë [blerje të 
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mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; demonstrim të mallrave; mbulim të 

dollapëve të dyqaneve; kërkim të sponsorizimit; kërkime afariste; informacione afariste; 

përpunim administrativ i porosive për blerje; organizim dhe administrim të programeve të 

besnikërisë së klientit; administrim të programeve të besnikërisë së konsumatorit; 

udhëheqje të ankandit; shërbime të ankandeve të ofruara në internet; administrim komercial 

për licencimin e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; organizim të sfilatave të modës për 

qëllime promovuese; organizim evenimenteve, ekspozitave, panaireve tregtare dhe sfilatave 

të modës për qëllime tregtare, promovuese dhe reklamuese; organizim të panaireve tregtare 

për qëllime komerciale ose reklamuese; organizim të evenimenteve reklamuese; rregullim 

dhe zhvillim të evenimenteve për promovim dhe marketing; evenimente për marketing; 

shërbime për shkurtimin e lajmeve; marrëdhënie me publikun; reklamim olajn në rrjet 

kompjuterik; reklamim të mallrave dhe shërbimeve në internet dhe me anë të shërbimeve të 

telefonisë celulare dhe postës elektronike; vendosje të afisheve; dhënie me qira të hapësirës 

për reklamim; dhënie me qira të materialeve për reklamim; shpërndarje të materialit për 

reklamim; shërbime të agjencisë së reklamimit; modelim për reklamim ose promovim të 

shitjeve; shkrim të teksteve reklamuese; botim të teksteve reklamuese; promovim të shitjes 

së mallrave të modës përmes artikujve promovues në revista; shpërndarje të mostrave;  

shpërndarje dhe përhapje të materialeve reklamuese [fletëpalosje, prospekte, materiale të 

printuara, mostra]; shërbime të planifikimit të reklamave; shërbime promovuese; shërbime 

të tregtimit; optimizim të kërkimeve për promovimin e shitjeve; optimizim të frekuentimit 

të faqeve në internet; konsulencë në lidhje me strategjinë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjinë e komunikimit për marrëdhëniet me publikun; strategji 

për media sociale dhe konsulentë për marketing; menaxhimi të biznesit dhe konsulencë të 

organizimit; shërbime këshillimi dhe konsulente në fushën e strategjisë së biznesit; 

konsulencë për administrimin e biznesit në lidhje me strategjinë, marketingun, prodhimin, 

personelin dhe çështjet e shitjes me pakicë; kërkim afarist; ndihmë për menaxhimin e 

biznesit; planifikimi i strategjisë së marketingut; këshilla në fushën e menaxhimit të 

biznesit dhe marketingut; informacione biznesi dhe shërbime këshillimore të kontabilitetit; 

shërbime të agjencisë import-eksport; parashikim ekonomik; hulumtim të marketingut; 

studime të tregut; hetime të biznesit; sondazh të opinioneve; ekskluzivitet, gjegjësisht 

shërbime të bëra nga një ekskluzivitet, gjegjësisht, ndihmë në drejtimin ose administrimin e 

ndërmarrjes industriale ose tregtare; ndihmë në zhvillimin dhe menaxhimin e një 

ndërmarrjeje tregtare; sigurim të një udhëzuesi online (në internet) për informacione 

komerciale në Internet; përpilim të indekseve të informimit për qëllime komerciale ose 

reklamuese; përpilim të informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime 

administrative për zhvendosjen e bizneseve; auditim të biznesit; llogarimbajtje; kontabilitet; 

vendosje dhe rekrutim të personelit; konsulencë për menaxhimin e personelit; shërbime 

sekretare; dhënie me qira të makinave shitëse; administrim afarist të hoteleve; shërbime 

fotokopjuese; menaxhim të biznesit të artistëve interpretues; shërbime të kompjuterizuara të 

mbajtjes së regjistrave të biznesit.   

41   Transmetim të ngjarjeve argëtuese, ngjarjeve kulturore, ngjarjeve të drejtpërdrejta 

sportive, ngjarjeve edukative, dhe argëtuese dhe aktivitete kulturore; shërbime argëtuese; 

organizim, prodhimi, prezantimi dhe mbajtje të koncerteve muzikore, festivaleve, turneve 

dhe shfaqjeve, evenimenteve dhe aktiviteteve të tjera muzikore dhe kulturore; aranzhim të 

ngjarjeve filmike, ngjarjeve muzikore, ngjarjeve kulturore dhe sportive dhe ngjarjeve 

argëtuese drejtpërdrejt; organizim të sfilatave të modës për qëllime argëtimi; argëtime në 
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formë të sfilatave të modës; aranzhim të ceremonive të ndarjes dhe mbrëmjeve gala për 

qëllime argëtimi; planifikim të ahengjeve [argëtim]; organizim dhe prezantim të shfaqjeve, 

garave, lojërave, koncerteve dhe evenimenteve argëtuese; organizim të ballove; organizim 

të ekspozitave për qëllime kulturore; organizim të ekspozitave për qëllime kulturore ose 

edukative; sigurim të pajisjeve për rekreacion; sigurimi të pajisjeve dhe shërbimeve për 

rekreacion; sigurim të informacionit në lidhje me arsimin, trajnimin, argëtimin, sportet dhe 

aktivitetet kulturore; sigurimi të informacionit në lidhje me ngjarjet argëtuese dhe argëtimit 

përmes rrjeteve online (në internet) dhe Internetit; prodhim dhe prezantim të regjistrimeve 

audio dhe video, dhe imazheve të lëvizshme; shërbime të botimeve elektronike; shërbime 

botuese dixhitale online (në internet); botim online (në internet) të librave dhe revistave 

elektronike; shërbime video digjitale, audio dhe të botimit argëtues multimediatik; botim të 

revistave të modës për qëllime argëtimi; shërbime të raportimit të lajmeve në fushën e 

modës; publikim të materialit multimediatik online (në internet); botim elektronik në 

kompjuter; botim të librave vjetorë; botim të kalendarëve; botim të broshurave; botim të 

gazetave; botim të katalogëve; botim të librave, revistave dhe teksteve të tjera, përveç 

teksteve botuese; botimi të lëndës së shtypur, gjithashtu në formë elektronike, përveçse për 

qëllime reklamimi; botim të teksteve, përveç teksteve botuese; publikim elektronik të 

informacionit për një gamë të gjerë temash online (në internet); shërbime botuese; sigurimi 

të botimeve elektronike online (në internet), që nuk mund të shkarkohen; shkrim të 

teksteve; shërbime prezantuese, përveç atyre për qëllime reklamuese; aranzhim të 

simpoziumeve dhe seminareve trajnuese; aranzhim dhe mbajtje të konferencave, 

konventave, ekspozitave arsimore, klasave, ligjëratave, seminareve dhe trajnimeve; 

aranzhim të kurseve për trajnim; aranzhim të trajnimit përmes një rrjeti global kompjuterik; 

mbajtje të kurseve mësimore, arsimore dhe trajnuese për të rinjtë dhe të rriturit; realizim të 

punëtorive trajnuese; mbajtje të kurseve arsimore; trajnim në fushën e projektimit; trajnim 

për njohjen e produkteve të rrejshme për parandalimin e falsifikimit; realizim të kurseve të 

trajnimit në fushën e teknologjisë dhe inovacionit; edukim dhe trajnim në fushën e 

përpunimit elektronik të të dhënave; edukim dhe trajnim në lidhje me ruajtjen e natyrës dhe 

mjedisit; trajnim afarist; trajnim i aftësive profesionale; udhëzime profesionale [këshilla për 

arsim ose trajnim]; arsim të lartë, arsim akademik, gjuhësor dhe profesional të arsimit dhe 

shërbimeve të trajnimit; fotografisë; raportimit fotografik; shërbimeve të klubit shëndetësor 

[trajnim shëndetësor dhe fitnesi]; shërbime të klubit [argëtim ose arsim]; shërbime klubi në 

formë të argëtimit; organizim të ngjarjeve dhe garave sportive; sigurim të pajisjeve të 

golfit; sigurim të edukatës fizike, lojërave dhe pajisjeve sportive; dhënie me qira të 

pajisjeve sportive, përveç automjeteve; dhënie me qira të terreneve sportive; sigurim të 

pajisjeve për sporte dimërore; sigurim të ambienteve sportive; dhënie me qira të pajisjeve 

për lojëra; aranzhim të lojërave dhe garave përmes Internetit; organizim të lojërave dhe 

garave; organizim të garave arsimore, argëtuese, kulturore dhe sportive; aranzhim të 

konkurseve të bukurisë; organizim të llotarive; sigurim të argëtimit online (në internet) në 

formë të shfaqjeve të lojës; shërbime elektronike të lojërave të ofruara përmes Internetit ose 

ndonjë rrjeti tjetër të komunikimit; shërbim të lojërave të ofruara në internet nga një rrjet 

kompjuterik; sigurim të fushave rekreative në formë të këndeve për lojëra për fëmijë; 

sigurimin e shërbimeve argëtuese arsimore për fëmijët në qendrat jashtëshkollore; 

ekskluzivitet, gjegjësisht shërbime të bëra nga një person ekskluziv, që është trajnim 

themelor i personelit dhe transferim i njohurive të biznesit dhe organizimit [trajnimit]; 

ekskluzivitet, gjegjësisht, shërbime trajnimi të bëra nga një person ekskluziv, që është 
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transferim i njohurive teknike; modelim për artistët; shërbime muzeu; sigurim të objekteve 

të muzeve [prezantim, ekspozita]; dhënie me qira të veprave artistike; shërbime 

interpretuese dhe përkthyese; shërbime të parkut zbavitës; shërbime të kampit të pushimeve 

[argëtuese]; shërbime të diskotekave; shërbime për rezervim dhe prenotim të biletave për 

argëtim, ngjarje sportive dhe kulturore; shërbime të agjencisë së biletave [argëtim]; sigurim 

të muzikës digjitale që nuk mund të shkarkohet nga Interneti; sigurimi i videove online (në 

internet), që nuk mund të shkarkohen.   

42   Dizajnim të veshjeve; dizajnim të aksesorëve të modës; dizajnim të modës; modelim të 

këpucëve; modelim të veshjeve; modelim të shamive; stoli dhe modelim të stolive; sigurim 

të informacionit në lidhje me shërbimet e dizajnimit të modës; stilim [dizajn industrial]; 

dizajnim të artit industrial dhe grafik; shërbime ilustruese; konsulencë arkitekturore; 

konsulencë për dekorim të brendshëm; dizajn të brendshem; dizajnim të dekorit të 

brendshëm; dizajne komerciale artistike; modelim të paketimit; zhvillim, dizajnim dhe 

azhurnim të faqeve të internetit; sigurim të përdorimit të përkohshëm të softuerit që nuk 

mund të shkarkohet për të pamundësuar shpërndarjen e përmbajtjes multimediatike dhe 

komenteve mes përdoruesve; krijim, dizajnim, zhvillim dhe mirëmbajtje të faqeve të 

internetit; autorizim elektronik të faqes; krijim dhe mirëmbajtje të faqeve të internetit; 

administrim të të drejtave të përdoruesve në rrjetet kompjuterike; krijim dhe dizajnim të 

indekseve të informacionit duke u mbështetur në ueb faqe për të tjerët [shërbime të 

teknologjisë së informacionit]; sigurim të motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave 

përmes rrjeteve të komunikimit; sigurim të motorëve të kërkimit në Internet me mundësi 

specifike të kërkimit; sigurim të përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve online (në 

internet) dhe mjeteve të softuerit; sigurim të përdorimit të përkohshëm të programeve 

softuerike që nuk mund të shkarkohen, të arritshme përmes një faqe të internetit; sigurim të 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të biznesit që nuk mund të shkarkohet; sigurimi të 

përdorimit të përkohshëm të softuerit që nuk mund të shkarkues online (në internet) për 

importimin dhe administrimin e të dhënave; mirëmbajtje të aplikacioneve multimediatike 

dhe bashkëvepruese; mirëmbatje e të dhënave, skedarëve, aplikacioneve dhe 

informacioneve të kompjuterizuara; konsulencë për krijimin e faqeve të internetit; 

konsulencë në lidhje me krijimin e faqeve ballina dhe faqeve të Internetit; konsulencë në 

fushën e integrimit të sistemit kompjuterik; modelim të sistemit kompjuterik; dizajnim dhe 

zhvillim të bazave të të dhënave elektronike; dizajnim dhe zhvillim të sistemeve për futjen, 

daljen, përpunimin, shfaqjen dhe ruajtjen e të dhënave; shërbime të kriptimit dhe 

deshifrimit të të dhënave; dizajnim, mirëmbajtje, dhënie me qira dhe azhurnim të 

programeve kompjuterike; dizajnim, azhurnim dhe dhënie me qira të programeve 

kompjuterike; konfigurim, instalim, diagnostikim të gabimit, riparim, azhurnim dhe 

mirëmbajtje të softuerit kompjuterik; dizajnim dhe zhvillim të programeve kompjuterike 

për lexim, transmetim dhe organizim të të dhënave; dizajnim, zhvillim, mirëmbajtje dhe 

azhurnim të programeve kompjuterike për përpunimin e fjalëve, përpunimin e të dhënave 

dhe kontrollin e procesit; dhënie me qira të programeve kompjuterike; konsulencë për 

sigurinë e të dhënave; konsulencë për sigurinë e internetit; konsulencë në dizajnimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; ofrues të shërbimeve të jashtme në fushën e 

teknologjisë së informacionit; kontroll të cilësisë; kontroll të cilësisë së mallrave dhe 

shërbimeve; kontroll të cilësisë së mallrave të prodhuara pjesërisht; testim të kontrollit të 

cilësisë; inspektim të mallrave për kontroll të cilësisë; realizim të testeve për kontrollin e 

cilësisë; testim të cilësisë; testim, analizë dhe vlerësim të mallrave dhe shërbimeve të të 
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tjerëve me qëllim të certifikimit; shërbime të kontrollit të cilësisë për qëllime të certifikimit; 

shërbime të testimit për certifikimin e cilësisë ose standardeve; testime teknike dhe 

shërbime të kontrollit të cilësisë; testimin e kontrollit të cilësisë dhe konsulencës që lidhen 

me të; konsulencë për sigurimin e cilësisë; monitorim të procesit për sigurimin e cilësisë; 

testim të sigurisë së produktit të konsumatorit; testim të lëndëve të para; testim të tekstilit; 

testim, vërtetim dhe kontroll të cilësisë; projekte dhe studime teknike kërkimore; zhvillim 

të metodave të matjes dhe testimit; survejim; shërbime laboratorike analitike; hulumtime 

dhe analiza laboratorike; mundësim të këshillave teknike në fushën e kërkimit shkencor dhe 

industrial; analizë dhe vlerësim të zhvillimit të produktit; shërbime kërkimore për 

zhvillimin e produkteve të reja; zhvillim të teknologjisë së re për të tjerët; ekskluzivitet, 

gjegjësisht shërbime të bëra nga një person ekskluziv, që është konsulencë në lidhje me 

planifikimin dhe dizajnimin e sipërfaqeve të dyqaneve, dekorim të brendshëm të dyqaneve 

dhe shenja përkatëse. 
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(511) 3   Parfume; ujë tualeti; deodorantë për përdorim personal [parfumeri]; temjan; 

shkopinj xhos; preparate për aromatizimin e ajrit; qese për parfum për tesha; vajra esencialë 

për përdorim personal; këna [ngjyrë kozmetike]; hijesues i syve; lapsa kozmetikë; baza; 

pudër për grim; pudër për fytyrë [për përdorim kozmetik]; pudër talkum [për përdorim 

kozmetik]; pudër për shkëlqimin e faqeve; buzëkuqe; qese të buzëkuqeve; shkëlqyes të 

buzëve; bojë për vetulla; preparate për mbrojtje nga dielli; preparate për rrezitje në diell 

[kozmetikë]; lustrues të thonjve; maska për mirëmbajtje të bukurisë; pastrues për fytyrë 

[kozmetikë]; krem për fytyrë për qëllime kozmetike; kremra kozmetike për trup; kremra 

kozmetike;  preparate kozmetike për humbje të peshës; kremra për zvogëlimin e celulitit 

për përdorim kozmetik; llak për flokë; losione kozmetike për flokë; preparate për 

mënjanimin e ngjyrës së flokëve; ngjyra për flokë; preparate për ngjyrosjen e flokëve; 

mjete për shpëlarjen e flokëve [shampo-kondicionerë]; mjete për shndritjen e flokëve; 

kondicionerë për flokë; hidratues për flokë; preparate për t’i bërë flokët kaçurrela në mënyrl 

të përhershme; xhel, llak, shkumë për flokët dhe balsam për stilimin dhe mirëmbajtjen e 

flokëve; preparate për depilim; preparate për drejtimin e flokëve; pëlhurë e mbushur me 

preparate për heqjen e grimit; preparate fitokozmetike; sapun për duar; sapun kozmetik; 

sapunë për fytyrë; kremra për pastrimin e lëkurës; losione për pastrimin e lëkurës; xhel për 

dush; preparate për flluska të banjos [për përdorim kozmetik]; vajra për dush që nuk janë 

për mjekim; perla të banjos për qëllime kozmetike; kripëra të banjos që nuk janë për 

mjekim; kremra dhe losione kozmetike për mirëmbajtjen e fytyrës dhe trupit; balsame për 
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rroje; kremra për rroje; sapun për rroje; losion pas rrojës; shampo për flokë; preparate për 

banjo, që nuk janë për qëllime mjekësore; gargara, që nuk janë për qëllime mjekësore; pasta 

për dhëmbë që nuk janë për qëllime mjekësore; preparate kozmetike për mirëmbajtjen e 

gojës dhe dhëmbëve; niseshte për rroba; sapun për rroba; mënjanues i njollave; preparate 

për pastrim; preparate për mënjanimin e ndryshkut; shampo për qilima; lecka të mbushura 

me detergjent për pastrim; zmeril; gurë shtumi; pudër për lustrim; lustrues i këpucëve; 

ngjyrë për këpucë; kremë për këpucë; kremra për lëkurë; preparate për largimin e ngjyrës së 

lëkurës; losione për bebe [pajisje higjienike]; vajra për bebe [pajisje higjienike]; pudër për 

bebe [pajisje higjienike]; shampo për bebe; zbutës të flokëve për bebe; lodër kozmetikë për 

fëmijë; kozmetikë për kafshë; preparate për pastrim, mbrojtje dhe ruajtje të sipërfaqes së 

automjeteve.    

9   Syze; syze për diell; syze kundër vezullimit; syze mbrojtëse për sporte; syze mbrojtëse 

për not; çanta për syze dhe syze për diell; lente për syze dhe sytë për diell; korniza për syze 

dhe syze për diell; zinxhirë për syze dhe syze për diell; lidhëza për syze dhe syze; pensne; 

çanta për pensne; zinxhirë për pensne; lidhëza për pensne; mbajtëse për pensne; lente 

[optikë] korrigjuese; lente kontakti; enë për lente kontakti; syze mbrojtëse për skijim; 

këllëfe për syze; lente optike; dylbi; çanta për dylbi; syze teke; syze për operë; teleskopë; 

disqe optike; thjerrëza [optikë]; syze për zmadhim; çanta për syze për zmadhim; objektive 

[lente] [optikë]; syze të mençura; syze 3D; softuer i lojërave elektronike për telefona 

celularë;  softuer i lojërave elektronike për pajisje elektronike me mbajtje të dorës; softuer i 

lojës kompjuterike; programe të lojërave kompjuterike; softuer kompjuterik, i regjistruar; 

 programe kompjuterike që mund të shkarkohen; flopi disqe; kompjuterë personal; çanta të 

përshtatura për kompjuterë personal; kompjuterë fletore shënimesh; kompjuterë të dorës; 

çanta të adaptuara për kompjuterë të dorës; valixhe të adaptuara për kompjuterë; 

kompjuterë tablet; çanta mbrojtëse për kompjuterë tablet; mbështjellës për kompjuterë 

tablet; kompjuterë laptop; çanta për laptopë; valixhe të adaptuara për laptopë; mbështjellës 

për laptopë; stacion lidhës për laptopë; mbështetëse bërryli për përdorim me kompjuterë; mi 

kompjuteri; shtrojë për mi; tastiere kompjuteri; printerë për përdorim me kompjuterë; 

pajisje periferike të kompjuterit; monitorë [harduerë të kompjuterit]; çanta mbajtëse për 

radio biperë; çanta për radio;radio; telefona celularë; lidhëza [shirita] për telefona celularë; 

mbështjellës të adaptuar për telefona celularë; çanta të adaptuara për telefona celularë; 

antena për telefona celularë; telefona celularë; telefona të mençur; mbështjellës mbrojtës 

për telefona të mençur; çanta mbrojtëse për telefona të mençur; biperë elektronik; lexues 

elektronik të librave; çanta mbrojtëse për lexues elektronik të librave; telefona pa tel; 

mbajtës të telefonave pa tel; resiver të telefonit; aparate të telefonit; video telefona; shirita 

për telefona celularë; bateri për telefona celularë; mikrofona për telefona celularë; 

altoparlante për telefona celularë; kufje për telefona celularë; karrikues të baterisë për 

telefona celularë; çanta për karrikues të baterisë për telefona celularë; telefonë të fiksur në 

vesh; telefona të fiksuar në kokë; çanta për telefona të fiksuar në kokë; komplete hands fri 

për telefonë; komplete hends fri për telefona celularë; orë të mençura; filma mbrojtës të 

adaptuar për orë të mençura; shkopinj për selfi [monopat që mbaahen me dorë]; shkopinj 

për selfi për përdorim me telefona të mençur; kufje për realitet virtual; kamera për shumë 

qëllime; kamera të disponueshme; çanta të adaptuara për kamera; kamera [fotografi]; 

kamera digjitale; kamera televizive; kamkorderë; çanta të prodhuara në mënyrë të veçantë 

për aparate dhe instrumente fotografike; litarë (shirita) për kamera; korniza për foto 

digjitale; çantë e hapur për slajde të filmave; slajde [fotografi]; video ekrane; prozhektor 
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për teatër amvisërie; helmeta mbrojtëse për sporte; veshje dhe mbathje për mbrojte nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; kompakt disqe [audio-video]; DVD; mbajtëse dhe çanta për 

kompakt disqe dhe DVD; valixhe mbrojtëse për plejerë portativ të muzikës; çanta për 

plejerë të muzikës dhe videove; plejer digjital audio; altoparlante; plejerë të kompakt 

disqeve; çanta të adaptuara për CD plejerë; DVD regjistrues; DVD plejerë; çanta të 

adaptuara për DVD plejerë; MP3 plejerë portativ; çanta për MP3 plejerë portativ; 

mbështjellës MP3 plejerë portativ; plejer portativ për muzik me kompakt disqe; shirita 

magnetike, kertrigje dhe disqe të regjistruara; uoki-toki; antena; aparate audiovizuale për 

mësim; filma, të hapur; transmetues të sinjaleve elektronike; aparate televizive; publikime 

elektronike, që mund të shkarkohen; mbajtës magnetik të të dhënave; disqe për regjistrimin 

e zërit; audio disqe të regjistruara; DVD të regjistruara; shirita audio dhe video; mbajtës për 

regjistrues të zërit; video regjistrues; video kaseta; USB disqe flash; medaljon të çelësave 

elektronik që janë aparate për telekomandë; orë për matjen e kohës [aparate për regjistrimin 

e kohës]; numëratore; vizore [instrumente matëse]; aparate për mësim; pajisje matëse, 

elektrike; barometra; termometra, që nuk janë për qëllime mjekësore; makina kalkulimi; 

kalkulator për xhep; kronografë [aparate për regjistrimin e kohës]; peshore; pedometra; 

aparate navigacioni për automjete [kompjuter bordi]; çanta për kartela kreditore [mbajtës të 

montuar]; çelësa kartelë të koduara në mënyrë magnetike; agjenda elektronike; çanta për 

agjenda elektronike; mbështjellës për agjenda elektronike; automate muzikore që 

funksionojnë me monedha [xhu-boks); fanarë magjik; holograme; dërrasa të bardha 

elektronike bashkëvepruese; terminale bashkëvepruese me ekrane me prekje; magnete 

dekorative; lapsa elektronik [njësia vizuale e ekranit]; litarë [shirita] të përshtatura në 

mënyrë të veçantë për mbajtjen e telefonave celularë, MP3 plejerë, kamera, video kamera, 

syze, syze për diell, karta të koduara magnetike; kapëse për hundë për zhytës dhe notues; 

monitorues të bebeve; audio monitorues të bebeve; monitorues të bebeve; peshore për bebe; 

helmeta mbrojtëse për fëmijë; softuer edukativ për fëmijë.   

14   Metale të çmuara; ar; palladium; gurë të çmuar; zhadë; imitime të stolive; stoli për 

kostume; xhingërima [stoli dhe imitime të stolive]; stringël [stoli dhe imitime të stolive]; 

Fije argjendi [stoli]; fije të metalit të çmuar [stoli]; fije të metalit të çmuar [stoli dhe 

imitime të stolive]; fije ari [stoli]; byzylykë [stoli dhe imitime të stolive]; byzylykë të 

prodhuar nga tekstili i qëndisur [stoli]; stoli e kloanizuar; perla  [stoli]; gjerdane [stoli dhe 

imitime të stolive]; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; zinxhirë [stoli dhe imitime të 

stolive]; unaza [stoli dhe imitime të stolive]; karfica [stoli dhe imitime të stolive]; vathë; 

diadema; medalione [stoli dhe imitime të stolive]; medalje; gjilpëra [stoli dhe imitime të 

stolive]; gjilpëra zbukuruese; gjilpëra për kravatë; varëse [stoli]; mansheta; litar [lidhëse për 

çelës]; zinxhirë për çelësa [zinxhirë për çelësa me stringël ose medalion dekorativ]; unaza 

për çelësa [unaza ndarëse me stringël ose medalion dekorativ]; hajmali për unaza të 

çelësave; medalion prej metali për çelësa; unaza prej lëkurës për çelësa; unaza për çelësa, 

që nuk janë prej metali; unaza ndarëse prej metalit të çmuar për çelësa; medalion prej 

lëkurës për çelësa; medalion prej lëkurës artificiale për çelësa; medalion prej metalit të 

rëndomtë për çelësa; medaljon për çelësa, që nuk janë prej metali; mbajtës të çelësave të 

zbukuruar prej metaleve të çmuara; mbajtës të çelësave prej metaleve të çmuara; mbajtës të 

çelësave prej metali; kordele prej plastike për çelësa; distinktive prej metalit të çmuar; 

hajmali [stoli dhe imitime të stolive]; tespihë; stoli ngjitëse [stoli për kostume]; stoli për 

kapele; stoli për këpucë; dekorime për këpucë prej metaleve të çmuara; dekorime për 

kapele prej metaleve të çmuara; çanta [kuti] për stoli, që nuk janë orej metalit të çmuar; 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

918 

 

çanta [kuti] për stoli; kuti dekorative prej metalit të çmuar; trofe prej metalit të çmuar; 

statuja prej metalit të çmuar; figura [statuja] prej metalit të çmuar; statuja prej metalit të 

çmuar; vepra artistike prej metalit të çmuar; ora; ora të murit; sahatë; sahatë me alarm; 

kronometra; kronografë [sahatë]; orë dore; kohëmatës; orë xhepi; çanta për orë dhe sahatë; 

lidhëza për orë; rripa për orë; zinxhirë për orë; byzylykë për orë.    

16   Revista [periodike]; revista që përmbajnë storie, lojëra dhe aktivitete mësimore; gazeta; 

strice komike për gazeta [marterial i printuar]; pamflete; pamflete që përmbajnë storie, 

lojëra dhe aktivitete mësimore; broshurë; botime periodike; buletine; publikime të 

printuara; afishe; gida turistike [manuale]; kalendarë; katalogje; broshura; fletushka; libra; 

libra që përmbajnë storie, lojëra dhe aktivitete mësimore; libra për fëmijë; libra për 

aktivitete të fëmijëve; libra për fëmijë që përfshijnë përmbajtje audio; libra ilustruese; libra 

shkollor për shkrim; vjetarë; manual [gida turistike]; letër për mbështjellje; letër për 

mbështjelljen e dhuratave; transparente prej letrës; banderolë prej letre; letër shkrimi; 

facoleta prej letrës; përparëse prej letrës; peshqir prej letrës; peshqir për fytyrë prej letrës; 

çarçaf tavoline prej letrës; shtroja prej letrës; shtrojë tavoline prej letrës; peceta tavoline 

prej letrës; kuti prej letre ose kartoni; kuti për kapele prej kartoni; enë të prodhuara nga 

kartoni; modele për prodhimin e veshjeve; modele për qepje; dizajne [modele] për qendisje; 

modele të printuara; modele për thurje; ngjitëse dekorative për helmete; ngjitëse për 

parakolp; transferues [dekalkomani]; albume të ngjarjeve; skicë e librave; skica; modele të 

arkitektëve; kopje të vizatimeve; prospekte; fotografi [të printuara]; riprodhime grafike; 

riprodhime të artit grafik; printimi i riprodhimeve të artit grafik; vepra artistike prej letrës; 

figura [statuja] prej letrës mache; gravura; litografi; vepra artistike litografike; oleografi; 

karta të rastit; karta që përmbajnë urime universale; kordele për dhurata prej letrës; karta të 

njoftimit [pajisje shkrimi]; karta për ftesa; kartolina; letra; albume; mbajtës të footografive; 

albume për fotografi; ngjitëse [pajisje shkrimi]; albume me ngjitëse; mbajtëse të fotove të 

bëra prej letrës; shënues të librave; stilolapsa [rekuizite për zyrë]; stilografë; stilolapsa 

kimik; stilolapsa me majë rrotullimi; stilolapsa për shkrim; flomasterë shënues; lapsa; 

pastele; shkumës me ngjyrë; shkumës; komplete për ngjyrosje për fëmijë; brusha për 

vizatim; çantë për pajisje shkrimi; çantë prej lëkurës për agjenda dhe planifikues të javës; 

komplete për vizatim; kuti për stilolapsa; kuti për lapsa; pjesët e sipërme të stilolapsave; 

pjesët e sipërme të lapsave; çanta për stilolapsa; çanta për lapsa; mbajtës të stilolapsave; 

mbajtës të lapsave; mbajtës për stilolapsa dhe lapsa; argjilë modelimi për fëmijë; materialet 

dhe komponentët e modelimit që do të përdoren nga fëmijët; mbulesa [pajisje shkrimi]; 

skedarët e dokumenteve [pajisje shkrimi]; mbajtës të dokumenteve [pajisje shkrimi]; 

mushamë tavoline; përkujtes për tavolinë; përkujtues personal; libra për ushtrime [bosh]; 

fletore për shënime; fletore për shënime në formë kubike; blloqe për shënime; fletore për 

shënime; ditarë; axhenda; planifikues javor [pajisje shkrimi]; kopertina e axhendës; 

kopertina javore e planifikuesve; kapakët e broshurave të adresave; kopertinat e albumit; 

kopertinat e librave; dosje [pajisje shkrimi]; etiketa prej letrës ose kartonit; etiketa, që nuk 

janë prej tekstili; etiketa ngjitëse, që nuk janë prej tekstili; peshë për shtypjen e letrës; 

mbajtës faqesh; mprehës lapsash, elektrik ose joelektrik; blloqe për vizatim; shirita ngjitës 

për qëllime shkrimi ose amvisërie; shpërndarës të shiritit ngjitës [pajisje për zyrë]; shirita 

ngjitës për qëllime shkrimi ose amvisërie; thika [presa] për letër [pajisje për zyrë]; fshirëse 

prej gome; fshirëse; produkte për fshirje; mbajtës për shkrim; mbajtës të pasaportave; 

portofolet e llojit të shkrimit; tabela ilustrimi; shirita prej letrës; pajisje shkrimi; mbajtëse e 

bojave; dërrasë për të mbajtur letra; dosje për prezantim; portofole të dokumenteve [pajisje 
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shkrimi]; karta të tregtisë, përveç atyre për lojëra; qese prej letrës; qese për blerje prej 

plastikës; qese për blerje prej letrës; qese [zarfe, thasë] prej letrës ose plastikës, për 

paketim; pllaka prej letrës ose kartonit; tabela të printuara reklamuese prej letrës ose 

kartonit; kapëse parash; makina shkrimi, elektrike ose joelektrike.   

18   Kuti prej lëkurës ose tabelë prej lëkurës; çanta prej lëkurës ose tabelë prej lëkurës; rripa 

prej lëkurës; çanta për karta [portofole]; çanta për kartela kreditore [kuleta]; çanta për karta 

për ftesa; mbulesa mobiljesh prej lëkurës; çanta për kartëvizita; çanta për dokumente; thasë 

[zarfe, çantë postieri] prej lëkurës, për paketim; etiketa prej lëkurës; veshje për kafshë 

shtëpiake; qafore për kafshë shtëpiake; thasë për mbajtjen e kafshëve; trastë tagjie [thes për 

ushqim]; fre [parzmore]; lëkurë, e papërpunuar ose gjysmë e përpunuar; moleskin [imitim i 

lëkurës]; gëzof; lëkura të papërpunuara; çanta; valixhe; çanta për mbrëmje [çanta dore]; 

çanta për blerje; çanta për blerje prej lëkurës; çanta për blerje me rrota; çanta për gjëra 

personale; çanta beli; çanta të Bostonit; çanta për shpatulla; mbathje udhëtimi; çanta plazhi; 

çantë me mbyllëse; çanta atashe; çanta shkollore; çantë shkollore me toke; çantë shpine për 

nxënës; randsele [çanta në shkollë japoneze]; çanta për sport; çanta veshjesh për udhëtime; 

qese; kuleta; kuleta të xhepit; çanta për mbajtjen e dokumenteve; çanta për çelësa; qese për 

çelësa; kuleta për çelësa; kofer i vogël; thasë, prej lëkurës, për paketim; valixhe; qese për 

mbajtjen e grimit, çelësave dhe sendeve të tjera personale; çanta këpucësh për udhëtime; 

çanta sportive për të gjitha qëllimet; çantë për shalë; çantë me toke; çantë shpine; ruksakë; 

thasë shpine; valixhe brenda natës; Mbathje [bagazhe]; çanta të makijazhit, nuk janë të 

pajisura; kuti për kapele për udhëtime; kuti për kapele prej lëkurës; kornizat e çantave; 

çanta prej lëkurës për çelësa; rripa të shpatullave [rripa] prej lëkurës; qese prej lëkurës; 

valixhe; valixhe me rrota; komplete për udhëtim [artikuj prej lëkurës]; çanta udhëtimi prej 

lëkurës; çanta për kampim; çanta për alpinistë; çanta me hobe për mbajtjen e foshnjave; 

hobe për mbajtjen e bebeve; qese për bartjen e bebeve; çanta shpine për mbajtjen e bebeve; 

bartës të foshnjave të veshur në trup; ombrella për fëmijë; frena për ruajtjen e fëmijëve; 

ombrella; çadër dielli; shkopinj për ecje; shkopinj alpinizmi; pajisje lidhëse; ombrella golfi; 

mbulesa prej çadrave.   

25   Xhaketa [veshje]; xhaketa me mëngë ose pa mëngë; xhaketa të rënda; xhaketa të lehta 

[veshje]; xhaketa bomber; xhaketa të kthyeshme; xhaketa shiu; xhaketa lëkure; xhaketa të 

mbushura; xhaketa rezistente ndaj erës; xhaketa të papërshkueshëm nga uji; xhaketa 

sendesh [veshje]; xhaketa të poshtme; xhaketa pa mëngë; xhaketa sportive; xhaketa për 

skijim;  xhaketa për snoubord; xhaketa të gjata; xhaketa shushuritëse; xhaketa shushuritëse 

për skijim; xhaketa shushuritëse për dëborë; xhup me kapuç [gëzof me kapuç]; xhup i 

poshtëm; gëzof me kapuç; gëzof i poshtëm me kapuç; xhaketë me lesh; jelekë; jelekë me 

astar që mund të hiqet; xhybe; pallto; pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e thurrur; 

pulovër; këmisha; bluza; këmisha me mëngë; këmisha sportive; kanatierë; këmisha për 

veshje me kostume; këmishë nate; jelek grash; bluza; xhaketa; xhup; triko; kërcyes 

[pulovër]; fanella [veshje]; fanella sportive; pantallona; pantallona për skijim; pantallona 

për dëborë; pantallona për ski; pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra Bermuda; 

xhinse; funde; skorte; pantallona të gjera për pune; veshje për gjimnastikë; kostume për 

vrapim; pantallona për vrapim; kostume për trajnim; kostume për gjurmim; kostume për 

ski; kostume për dëborë; kostume; veshje për gra; veshje të mbrëmjes; fustane; xhaketë 

sportive; veshje zyrtare; funde; korse; shirita dore[veshje]; shirita dekorues për kokë 

[veshje]; komplet i veshjeve ; dollakë [pantallona]; dollakë [ngrohës të këmbëve]; ngrohës 

për këmbë; kominoshe; ponço; vello [veshje]; veshje për dasma; veshje të gatshme; veshje 
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për jasht; kostume maskaradash; pjesë të sipërme [veshje]; bluza; trikotazh [veshje]; 

çorape; veshje prej lëkure ose imitime të lëkurës; gëzof [veshje]; veshje e papërshkueshme 

nga uji; pantallona; pantallona për djersitje; pelerina; fustane pinafor; toksido; kominoshe 

për fëmijë; gete; gabardina [veshje]; pantallona të gjera; tunika; uniforma shkollore; 

uniforma atletike; kilota për veshje; veshje për golf, përveç dorezave; mansheta; veshje për 

vallëzim; përparëse [veshje]; robdishan për punë; maskë për skijim [veshje]; kimono; 

uniforma për xhudo; uniforma për karate; kostume të banjos; kapele të banjës; kapele noti; 

kapele dushi; mbulesa plazhi; rroba plazhi; kostume për not; rroba banjo; brekë të banjës; 

mbathje të banjës; bikini; rrobat e banjës; pareus; veshje për fëmijë; këpucë për fëmijë; 

kapelë për fëmijë; artikuj veshjesh, këpucë dhe kapelë për fëmijë dhe foshnje; pantallona 

për foshnje [veshje]; përparëse, që nuk është prej letre; pajë e fëmijëve [veshje]; rroba fjetje 

të foshnjëve; kostume që përdoren në veshje për fëmijë; çorape; çorape të gjata; çorape 

(triko); çorape sportive; çorape penti; veshje sportive(unitarde); llastikë të çorapeve; kapëse 

llastiku për çorape të shkurta; kapëse llastiku për çorape të gjata; këpucë; këpucë lëkure; 

këpucë sportive; këpucë për gjimnastike; këpucë plazhi; këpucë alpiniste; këpucë vrapimi; 

këpucë për skija; mbathje pas skijimit; këpucë për dëborë; këpucë për shi; atlete; pantofla; 

pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; shoshone [këpucë]; take; take për çizme dhe 

këpucë; thembra të brendshme; këllëfe për këpucë; shputa për këpucë; pjesa e sipërme e 

këpucëve; çizme; gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për shi; çizme për skijim; çizme pas 

skijimit; çizme për dëborë; çizme për sport; çizme për kalërim; nallane; këpucë; galloshe; 

dollakë; valenki [çizme të pjerrëta]; breze; mantele; shalle; shall i gjerë për gra; shall prej 

leshi; bandanas [qafore]; foulardë [artikuj për veshje]; kravate; lidhëse harkore; askote; 

shall për qafë; shalle xhepi; ngrohës për qafën; doreza [veshje]; pelena [veshje]; doreza; 

doreza për ski; doreza dëbore; rripa [veshje]; mbajtëse për veshje [varëse]; aski; breza të 

belit [pjesë të veshjeve]; rripa për para [veshje]; breza për veshje; qafore gëzofi [qafore]; 

krevatë [veshje]; shall (shami të qafës); të brendshme; këmishë e brendshme; këmishë e 

brendshme për sport; rrip i gjatë [ndërresa]; brekë; të brendshme; mbathje [veshje]; 

pantallona të shkurtra; pantallona të shkurtra për boks; pizhame; rroba shtëpie; rroba të 

mbrëmjes; kanotiere; sutjena; korse [nën veshje]; jelekë të grave [të brendshme femrash]; 

korse; pelena [mbathje]; maska për gjumë; kapele [veshje]; kapele; pjesa e sipërme e 

kapelës; kapele me ballik; bereta; kapuça [veshje]; pelena veshi [veshje]; ballik [veshje].    

28   Aparate për lojëra përveç atyre të adaptuara për përdorim me ekran ose monitor të 

jashtëm; video makina për lojëra; aparate për lojëra; aparate me madhësi xhepi për të 

luajtur video lojëra; makina me madhësi xhepi për video lojëra; makina elektronike me 

madhësi xhepi për lojëra; lojëra që mbahen me dorë me ekrane të lëngshme të kristalta; 

lojëra portative me ekrane të lëngshme të kristalta; makina të pavarura për video lojëra; 

makina arkade për video lojëra; kontrollues për konzolla të lojërave; topa për lojëra; 

numëratorë [disqe] për lojëra; fshika të topave për lojëra; lojëra unazore; aparate konjitive; 

rrota për ruletë; birila [lojëra]; pupla; marioneta; balona; mbështjellje e balonave; lojë me 

rrathë; automjete lodra; automjete lodra të kontrolluara me radio; automjete lodra të 

kontrolluara me telekomandë; makina lodra; kaleidoskopë; maska [gjëra për lojëra]; maska 

teatrore; balona për lojë; pistoleta lodra; kukulla; shtretër të kukullave; shishe për ushqimin 

e kukullave; rroba të kukullave; shtëpi të kukullave; dhoma të kukullave; arushe tedi; maja 

të rrotullimit [lodra]; enigma; bashkim i pjesëve të enigmës; lojëra salloni; celularë [lodra]; 

blloqe ndërtimi [lodra]; disqe fluturuese [lodra]; skuter [lodra]; kuaj lëkundës; domino; 

lojëra ndërtimi; komplete për ndërtimin e lodrave; flluska sapuni [lodra]; rrëshqitëse 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

921 

 

[lojëra]; lojëra praktike [artikuj]; rrjeta për flutura; automjete me nivele të modelit; letra për 

lojë; çanta për letra për lojë; zare; skica [lojëra]; fushë dame; lojëra backgamon; damë 

[lojëra]; lojëra në tabelë; lojëra shahu; komplete për shah; figura shahu; tavolina për lojë; 

tavolina për shah; mah-jong; karta bingo; topa për lojë; rrjeta për sport; shtigje për gara 

[lodra]; lojëra me shigjeta; pishina [artikuj për lojë]; artikuj për ahengje, vallëzime 

[shërbime zbavitëse, shërbime]; çanta për aksesorë për lojëra; pemët e Krishtlindjeve prej 

materialit sintetik; këmbanat për pemët e Krishtlindjeve; globe të dëborës; kapele prej letrës 

për festa; kartat për gërvishtje për të luajtur lojëra lotarie; lodra për kafshë shtëpiake; 

pelushë të karaktereve dhe kafshëve; lodra me karaktere prej gomës; figurat lodra të 

animuara dhe të paanimuara; lodra të mbushura dhe lodra të pambushura në formë të 

lodrave me karaktere prej plastikës; kukulla; kukulla të mbushura; pelusha lodra; lodra të 

mbushura; rraketake [lojëra]; rraketake për bebe; rraketake të foshnjës që përfshijnë unazat 

e dhëmbëve; krevat lodër muzikore për fëmijë; palestra për fëmijë; pelushë lodra me 

batanije të bashkangjitura të rehatshme; triçiklet për fëmijë [lodra]; tabela për futboll 

shtëpiak; tavolina për pingpong; çanta për golf, me ose pa rrota; doreza për golf; shkopinj 

për golf; mjete për riparimin e barit [pajisje golfi]; steka të bilardos; majë e stekës së 

biliardos; shënues për biliardo; tavolinë e biliardos; topa të bilardos; rrjeta për tenis; aparate 

për hedhjen e topave të tenisit; raketa për tenis; raketa; raketa; raketa për pingpong; tela për 

raketa; aparate dhe makineri për birrila; çanta për kriket; shkopinj për hokej; tavolina të 

bilardos që funksionojnë me monedha; shirita lidhëse për raketa; skija; ski për dëborë; 

skajet e skive; frena të skive; shtaga për skija; shkopinj për skija; lidhëse të skijave; 

mbulesa të përshtatura për lidhjen e skive; mbulesa të përshtatura për ski; çanta të 

përshtatura për skija; mbulesa të vetme për skija;  lëkurat e fokave [mbulesa për skija]; 

lidhëse për skija alpiniste; skija për sërfim; Bob-saja; disqe për sport; dërras për sërfim; 

slitë [artikuj për sport]; slita për dëborë për përdorim rekreativ; dërrasa për lundrim; dërrasa 

për rrëshqitje në dëborë; biçikleta të palëvizshme për stërvitje; makina për ushtrime fizike; 

foli për skermë; armë harpunë (artikuj sportivë); tega; pajisje për gjimnastikë; armë për 

skermë; parzmore e alpinistëve; pajisje alpinizmi, domethënë, ngjitëse, shirita lidhës, grepa, 

bashkime dhe unaza; paraglanderë; deltaplanë; skejtbordë; borde me susta [artikuj 

sportivë]; shkopinj rrotullues; çanta të dizajnuara posaçërisht për dërrasa për sërfim; 

parzmore për dërrasa për lundrim; direkë për dërrasat për lundrim; armë paintball [aparate 

sportive]; rripa për dërras për surfim; blloqe fillimi për sporte; llastiqe [artikuj sportivë]; 

shufra horizontale për gjimnastikë; rripa për ngritje të peshës [artikuj sportivë]; shufra 

paralele për gjimnastikë; platforma të ushtrimeve; shkopinj për kërcim me shkop; litarë për 

kalim;  doreza për goditje [pajisje për lojëra]; dorëza për skermë; makara për stërvitje; stola 

për stërvitje; litarë për kërcim; aparate për ndërtimin e trupit; aparate për trajnimin e trupit; 

armë për gjuajtje me hark; thasë për goditje; patina; patina në rrota; patina për akull; çizme 

patinazhi me patina të bashkuara; doreza për boks; doreza për bejzboll; doreza për lojëra; 

këpucë për dëbore; rripa për not; unaza për not; dërrasa për not; shkopinj për not; krahë me 

ujë; pluskues krahu për not; xhaketa për not; thirrje për lojën e gjahut; takëm për peshkim; 

shkopinj për peshkim; pajisje për peshkim; harqe për gjueti me hark; sipërfaqe për 

kamuflazh [artikuj sportivë]; pajisje për gjueti dhe peshkim; pluskues për not; doreza për 

not; pluskues për armë me fryerje për not; pluskues për not për përdorim rekreativ; makinë 

pjekëse për kokoshka; transmetuesit [pajisje për ahengje]; balona [pajisje për ahengje]; 

dekorime për pemët artificiale të Krishtlindjeve.  
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35   Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online 

(në internet), të preparateve zbardhuese dhe substancave të tjera për përdorim në lavanderi, 

detergjent, preparate pë pastrim, lustrim, lustrim dhe gërryerje, sapunë që nuk janë për 

mjekim, parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë që nuk është për mjekim, losione për flokë 

që nuk janë për mjekim, pastë për dhëmbë që nuk është për mjekim; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të qirinjve, 

syzeve, syzeve për diell, syzeve kundër vezullimit, syzeve për skijim, syzeve për përdorim 

në sport, syzeve për not, çantave për syze dhe syze për diell, lenteve për syze dhe syze për 

diell, kornizave për syze dhe syze për diell; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në 

emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të zinxhirëve për syze dhe syze për 

diell, kordeve për syza dhe syze për diell, pensneve, çantave për pensne, zinxhirëve për 

pensne, korda për pensen, kornizave të penseve, lenteve zmadhuese [optikë]; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të  

mbajtësve, çantave, mbulesave, mbajtësve të aparateve elektronike, çantave të aparateve 

elektronike, mbulesave të aparateve elektronike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë 

në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të aparateve dhe instrumenteve 

shkencore, detare, survejuese, fotografike, kinematografike, optike, për peshim, matje, 

sinjalizim, kontrollim [mbikëqyrje], për shpëtimin e jetëve dhe mësim, të aparateve dhe 

instrumenteve për kryerjen, ndërrimin, shndërrimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin 

e energjisë elektrike; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, 

gjithashtu online (në internet), të aparateve për regjistrim, transmetim ose riprodhim të 

tingullit ose imazheve, të bartësve të të dhënave magnetike, disqeve për regjistrim, kompakt 

disqeve, DVD-ve dhe mjeteve të tjera digjitale për regjistrim, mekanizmave për 

funksionimin e aparate me monedha, arkave, makinave llogaritëse, pajisjeve për 

përpunimin e të dhënave, kompjuterëve, programeve kompjuterike, aparate për shuarjen e 

zjarrit; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu 

online (në internet), të aparateve për ndriçim, llambave, metaleve të çmuara dhe lidhjeve të 

tyre, stolive, gurëve të çmuar dhe gjysmë të çmuar, instrumenteve horologjike dhe 

kronometrike, unazave për çelësa, medaljoneve për çelësa, çantave për çelësa, mbajtëseve 

për çelësa, qeseve për çelësa; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve 

të treta, gjithashtu online (në internet), të letrës dhe kartonit, materialeve të printuara, 

materialeve për libra, fotografive, pajisjeve për shkrim dhe artikujve për zyrë, ngjitëseve 

për shkrim ose për qëllime amvisërie, materialeve për artistë dhe vizatime, furçave, 

materialeve udhëzuese dhe mësimore, fletave të plastikës, shiritave dhe thasëve për 

mbështjellje dhe paketim, shiritave për printim, blloqeve për printim; shërbime të shitjes me 

pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të çantave, 

thasëve dhe mbajtësve [sende prej lëkure], sendeve prej lëkure, lëkurave dhe imitimeve të 

lëkurës, lëkurave të kafshëve, lëkurave të rrjepura, mbathjeve, valixheve për udhëtim, 

ombrellave dhe çadrave, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve, shalëve, rripave, litarëve dhe 

veshjeve për kafshë; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, 

gjithashtu online (në internet), të mobiljeve, pasqyrave, kornizave të fotografive, litarëve 

dhe konopë, rrjetave, tendave dhe pëlhurave të gomuara, tendave prej materialeve tekstile 

ose sintetike, velave, thasëve për transportimin dhe magazinimin e pjesës më të madhe të 

materialeve, materialeve për vendosje, mbështjellje dhe mbushje, materialeve të 

papërpunuara të tekstilit me fije dhe zëvendësuesit e tyre; shërbime të shitjes me pakicë dhe 

shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet), të tekstileve dhe 
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zëvendësuesve të tekstileve, pajisjeve për amvisëri, perdeve prej tekstili ose plastikës, 

mbulesave për shtrat, mbulesave për tavolinë, veshjeve, këpucëve, shamive; shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online (në internet),  të 

dantellave dhe qëndisjeve, shiritave dhe gajtanëve, butonave, grepave dhe kasnakëve, 

fërfërave dhe gjilpërave, luleve artificiale, dekorimeve të flokëve, flokëve artificiale, 

qilimave, tepihave, dyshekëve dhe hasrave; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në 

emër të palëve të treta, gjithashtu online, të lojrave, lodrave dhe sendeve për lojëra, 

aparateve për lojëra, artikujve për gjimnastikë dhe sport, dekorimeve për pemët e 

Krishtlindjeve, artikujve të duhanpirësve; prezantimeve të mallrave në media të 

komunikimit, me qëllim të shitjes me pakicë; Informim dhe këshilla komerciale për 

konsumatorët [zyrë për këshilla për konsumatorët]; promovim të shitjeve për të tjerët; 

shërbime të jashtme [asistencë afariste]; shërbime të prokurimit për të tjerë [blerje të 

mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; demonstrim të mallrave; mbulim të 

dollapëve të dyqaneve; kërkim të sponsorizimit; kërkime afariste; informacione afariste; 

përpunim administrativ i porosive për blerje; organizim dhe administrim të programeve të 

besnikërisë së klientit; administrim të programeve të besnikërisë së konsumatorit; 

udhëheqje të ankandit; shërbime të ankandeve të ofruara në internet; administrim komercial 

për licencimin e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; organizim të sfilatave të modës për 

qëllime promovuese; organizim evenimenteve, ekspozitave, panaireve tregtare dhe sfilatave 

të modës për qëllime tregtare, promovuese dhe reklamuese; organizim të panaireve tregtare 

për qëllime komerciale ose reklamuese; organizim të evenimenteve reklamuese; rregullim 

dhe zhvillim të evenimenteve për promovim dhe marketing; evenimente për marketing; 

shërbime për shkurtimin e lajmeve; marrëdhënie me publikun; reklamim olajn në rrjet 

kompjuterik; reklamim të mallrave dhe shërbimeve në internet dhe me anë të shërbimeve të 

telefonisë celulare dhe postës elektronike; vendosje të afisheve; dhënie me qira të hapësirës 

për reklamim; dhënie me qira të materialeve për reklamim; shpërndarje të materialit për 

reklamim; shërbime të agjencisë së reklamimit; modelim për reklamim ose promovim të 

shitjeve; shkrim të teksteve reklamuese; botim të teksteve reklamuese; promovim të shitjes 

së mallrave të modës përmes artikujve promovues në revista; shpërndarje të mostrave;  

shpërndarje dhe përhapje të materialeve reklamuese [fletëpalosje, prospekte, materiale të 

printuara, mostra]; shërbime të planifikimit të reklamave; shërbime promovuese; shërbime 

të tregtimit; optimizim të kërkimeve për promovimin e shitjeve; optimizim të frekuentimit 

të faqeve në internet; konsulencë në lidhje me strategjinë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjinë e komunikimit për marrëdhëniet me publikun; strategji 

për media sociale dhe konsulentë për marketing; menaxhimi të biznesit dhe konsulencë të 

organizimit; shërbime këshillimi dhe konsulente në fushën e strategjisë së biznesit; 

konsulencë për administrimin e biznesit në lidhje me strategjinë, marketingun, prodhimin, 

personelin dhe çështjet e shitjes me pakicë; kërkim afarist; ndihmë për menaxhimin e 

biznesit; planifikimi i strategjisë së marketingut; këshilla në fushën e menaxhimit të 

biznesit dhe marketingut; informacione biznesi dhe shërbime këshillimore të kontabilitetit; 

shërbime të agjencisë import-eksport; parashikim ekonomik; hulumtim të marketingut; 

studime të tregut; hetime të biznesit; sondazh të opinioneve; ekskluzivitet, gjegjësisht 

shërbime të bëra nga një ekskluzivitet, gjegjësisht, ndihmë në drejtimin ose administrimin e 

ndërmarrjes industriale ose tregtare; ndihmë në zhvillimin dhe menaxhimin e një 

ndërmarrjeje tregtare; sigurim të një udhëzuesi online (në internet) për informacione 

komerciale në Internet; përpilim të indekseve të informimit për qëllime komerciale ose 
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reklamuese; përpilim të informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime 

administrative për zhvendosjen e bizneseve; auditim të biznesit; llogarimbajtje; kontabilitet; 

vendosje dhe rekrutim të personelit; konsulencë për menaxhimin e personelit; shërbime 

sekretare; dhënie me qira të makinave shitëse; administrim afarist të hoteleve; shërbime 

fotokopjuese; menaxhim të biznesit të artistëve interpretues; shërbime të kompjuterizuara të 

mbajtjes së regjistrave të biznesit.    

41   Transmetim të ngjarjeve argëtuese, ngjarjeve kulturore, ngjarjeve të drejtpërdrejta 

sportive, ngjarjeve edukative, dhe argëtuese dhe aktivitete kulturore; shërbime argëtuese; 

organizim, prodhimi, prezantimi dhe mbajtje të koncerteve muzikore, festivaleve, turneve 

dhe shfaqjeve, evenimenteve dhe aktiviteteve të tjera muzikore dhe kulturore; aranzhim të 

ngjarjeve filmike, ngjarjeve muzikore, ngjarjeve kulturore dhe sportive dhe ngjarjeve 

argëtuese drejtpërdrejt; organizim të sfilatave të modës për qëllime argëtimi; argëtime në 

formë të sfilatave të modës; aranzhim të ceremonive të ndarjes dhe mbrëmjeve gala për 

qëllime argëtimi; planifikim të ahengjeve [argëtim]; organizim dhe prezantim të shfaqjeve, 

garave, lojërave, koncerteve dhe evenimenteve argëtuese; organizim të ballove; organizim 

të ekspozitave për qëllime kulturore; organizim të ekspozitave për qëllime kulturore ose 

edukative; sigurim të pajisjeve për rekreacion; sigurimi të pajisjeve dhe shërbimeve për 

rekreacion; sigurim të informacionit në lidhje me arsimin, trajnimin, argëtimin, sportet dhe 

aktivitetet kulturore; sigurimi të informacionit në lidhje me ngjarjet argëtuese dhe argëtimit 

përmes rrjeteve online (në internet) dhe Internetit; prodhim dhe prezantim të regjistrimeve 

audio dhe video, dhe imazheve të lëvizshme; shërbime të botimeve elektronike; shërbime 

botuese dixhitale online (në internet); botim online (në internet) të librave dhe revistave 

elektronike; shërbime video digjitale, audio dhe të botimit argëtues multimediatik; botim të 

revistave të modës për qëllime argëtimi; shërbime të raportimit të lajmeve në fushën e 

modës; publikim të materialit multimediatik online (në internet); botim elektronik në 

kompjuter; botim të librave vjetorë; botim të kalendarëve; botim të broshurave; botim të 

gazetave; botim të katalogëve; botim të librave, revistave dhe teksteve të tjera, përveç 

teksteve botuese; botimi të lëndës së shtypur, gjithashtu në formë elektronike, përveçse për 

qëllime reklamimi; botim të teksteve, përveç teksteve botuese; publikim elektronik të 

informacionit për një gamë të gjerë temash online (në internet); shërbime botuese; sigurimi 

të botimeve elektronike online (në internet), që nuk mund të shkarkohen; shkrim të 

teksteve; shërbime prezantuese, përveç atyre për qëllime reklamuese; aranzhim të 

simpoziumeve dhe seminareve trajnuese; aranzhim dhe mbajtje të konferencave, 

konventave, ekspozitave arsimore, klasave, ligjëratave, seminareve dhe trajnimeve; 

aranzhim të kurseve për trajnim; aranzhim të trajnimit përmes një rrjeti global kompjuterik; 

mbajtje të kurseve mësimore, arsimore dhe trajnuese për të rinjtë dhe të rriturit; realizim të 

punëtorive trajnuese; mbajtje të kurseve arsimore; trajnim në fushën e projektimit; trajnim 

për njohjen e produkteve të rrejshme për parandalimin e falsifikimit; realizim të kurseve të 

trajnimit në fushën e teknologjisë dhe inovacionit; edukim dhe trajnim në fushën e 

përpunimit elektronik të të dhënave; edukim dhe trajnim në lidhje me ruajtjen e natyrës dhe 

mjedisit; trajnim afarist; trajnim i aftësive profesionale; udhëzime profesionale [këshilla për 

arsim ose trajnim]; arsim të lartë, arsim akademik, gjuhësor dhe profesional të arsimit dhe 

shërbimeve të trajnimit; fotografisë; raportimit fotografik; shërbimeve të klubit shëndetësor 

[trajnim shëndetësor dhe fitnesi]; shërbime të klubit [argëtim ose arsim]; shërbime klubi në 

formë të argëtimit; organizim të ngjarjeve dhe garave sportive; sigurim të pajisjeve të 

golfit; sigurim të edukatës fizike, lojërave dhe pajisjeve sportive; dhënie me qira të 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

925 

 

pajisjeve sportive, përveç automjeteve; dhënie me qira të terreneve sportive; sigurim të 

pajisjeve për sporte dimërore; sigurim të ambienteve sportive; dhënie me qira të pajisjeve 

për lojëra; aranzhim të lojërave dhe garave përmes Internetit; organizim të lojërave dhe 

garave; organizim të garave arsimore, argëtuese, kulturore dhe sportive; aranzhim të 

konkurseve të bukurisë; organizim të llotarive; sigurim të argëtimit online (në internet) në 

formë të shfaqjeve të lojës; shërbime elektronike të lojërave të ofruara përmes Internetit ose 

ndonjë rrjeti tjetër të komunikimit; shërbim të lojërave të ofruara në internet nga një rrjet 

kompjuterik; sigurim të fushave rekreative në formë të këndeve për lojëra për fëmijë; 

sigurimin e shërbimeve argëtuese arsimore për fëmijët në qendrat jashtëshkollore; 

ekskluzivitet, gjegjësisht shërbime të bëra nga një person ekskluziv, që është trajnim 

themelor i personelit dhe transferim i njohurive të biznesit dhe organizimit [trajnimit]; 

ekskluzivitet, gjegjësisht, shërbime trajnimi të bëra nga një person ekskluziv, që është 

transferim i njohurive teknike; modelim për artistët; shërbime muzeu; sigurim të objekteve 

të muzeve [prezantim, ekspozita]; dhënie me qira të veprave artistike; shërbime 

interpretuese dhe përkthyese; shërbime të parkut zbavitës; shërbime të kampit të pushimeve 

[argëtuese]; shërbime të diskotekave; shërbime për rezervim dhe prenotim të biletave për 

argëtim, ngjarje sportive dhe kulturore; shërbime të agjencisë së biletave [argëtim]; sigurim 

të muzikës digjitale që nuk mund të shkarkohet nga Interneti; sigurimi i videove online (në 

internet), që nuk mund të shkarkohen.   

42   Dizajnim të veshjeve; dizajnim të aksesorëve të modës; dizajnim të modës; modelim të 

këpucëve; modelim të veshjeve; modelim të shamive; stoli dhe modelim të stolive; sigurim 

të informacionit në lidhje me shërbimet e dizajnimit të modës; stilim [dizajn industrial]; 

dizajnim të artit industrial dhe grafik; shërbime ilustruese; konsulencë arkitekturore; 

konsulencë për dekorim të brendshëm; dizajn të brendshem; dizajnim të dekorit të 

brendshëm; dizajne komerciale artistike; modelim të paketimit; zhvillim, dizajnim dhe 

azhurnim të faqeve të internetit; sigurim të përdorimit të përkohshëm të softuerit që nuk 

mund të shkarkohet për të pamundësuar shpërndarjen e përmbajtjes multimediatike dhe 

komenteve mes përdoruesve; krijim, dizajnim, zhvillim dhe mirëmbajtje të faqeve të 

internetit; autorizim elektronik të faqes; krijim dhe mirëmbajtje të faqeve të internetit; 

administrim të të drejtave të përdoruesve në rrjetet kompjuterike; krijim dhe dizajnim të 

indekseve të informacionit duke u mbështetur në ueb faqe për të tjerët [shërbime të 

teknologjisë së informacionit]; sigurim të motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave 

përmes rrjeteve të komunikimit; sigurim të motorëve të kërkimit në Internet me mundësi 

specifike të kërkimit; sigurim të përdorimit të përkohshëm të aplikacioneve online (në 

internet) dhe mjeteve të softuerit; sigurim të përdorimit të përkohshëm të programeve 

softuerike që nuk mund të shkarkohen, të arritshme përmes një faqe të internetit; sigurim të 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të biznesit që nuk mund të shkarkohet; sigurimi të 

përdorimit të përkohshëm të softuerit që nuk mund të shkarkues online (në internet) për 

importimin dhe administrimin e të dhënave; mirëmbajtje të aplikacioneve multimediatike 

dhe bashkëvepruese; mirëmbatje e të dhënave, skedarëve, aplikacioneve dhe 

informacioneve të kompjuterizuara; konsulencë për krijimin e faqeve të internetit; 

konsulencë në lidhje me krijimin e faqeve ballina dhe faqeve të Internetit; konsulencë në 

fushën e integrimit të sistemit kompjuterik; modelim të sistemit kompjuterik; dizajnim dhe 

zhvillim të bazave të të dhënave elektronike; dizajnim dhe zhvillim të sistemeve për futjen, 

daljen, përpunimin, shfaqjen dhe ruajtjen e të dhënave; shërbime të kriptimit dhe 

deshifrimit të të dhënave; dizajnim, mirëmbajtje, dhënie me qira dhe azhurnim të 
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programeve kompjuterike; dizajnim, azhurnim dhe dhënie me qira të programeve 

kompjuterike; konfigurim, instalim, diagnostikim të gabimit, riparim, azhurnim dhe 

mirëmbajtje të softuerit kompjuterik; dizajnim dhe zhvillim të programeve kompjuterike 

për lexim, transmetim dhe organizim të të dhënave; dizajnim, zhvillim, mirëmbajtje dhe 

azhurnim të programeve kompjuterike për përpunimin e fjalëve, përpunimin e të dhënave 

dhe kontrollin e procesit; dhënie me qira të programeve kompjuterike; konsulencë për 

sigurinë e të dhënave; konsulencë për sigurinë e internetit; konsulencë në dizajnimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; ofrues të shërbimeve të jashtme në fushën e 

teknologjisë së informacionit; kontroll të cilësisë; kontroll të cilësisë së mallrave dhe 

shërbimeve; kontroll të cilësisë së mallrave të prodhuara pjesërisht; testim të kontrollit të 

cilësisë; inspektim të mallrave për kontroll të cilësisë; realizim të testeve për kontrollin e 

cilësisë; testim të cilësisë; testim, analizë dhe vlerësim të mallrave dhe shërbimeve të të 

tjerëve me qëllim të certifikimit; shërbime të kontrollit të cilësisë për qëllime të certifikimit; 

shërbime të testimit për certifikimin e cilësisë ose standardeve; testime teknike dhe 

shërbime të kontrollit të cilësisë; testimin e kontrollit të cilësisë dhe konsulencës që lidhen 

me të; konsulencë për sigurimin e cilësisë; monitorim të procesit për sigurimin e cilësisë; 

testim të sigurisë së produktit të konsumatorit; testim të lëndëve të para; testim të tekstilit; 

testim, vërtetim dhe kontroll të cilësisë; projekte dhe studime teknike kërkimore; zhvillim 

të metodave të matjes dhe testimit; survejim; shërbime laboratorike analitike; hulumtime 

dhe analiza laboratorike; mundësim të këshillave teknike në fushën e kërkimit shkencor dhe 

industrial; analizë dhe vlerësim të zhvillimit të produktit; shërbime kërkimore për 

zhvillimin e produkteve të reja; zhvillim të teknologjisë së re për të tjerët; ekskluzivitet, 

gjegjësisht shërbime të bëra nga një person ekskluziv, që është konsulencë në lidhje me 

planifikimin dhe dizajnimin e sipërfaqeve të dyqaneve, dekorim të brendshëm të dyqaneve 

dhe shenja përkatëse. 
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(511) 13   Armët e zjarrit;municion dhe predha;eksplozivëve;fishekzjarre. Armët;Armët që 

lëshojnë sonda në muskul për të kryer një goditje të rrymë elektrike për të shkaktuar 

dhimbje dhe/ose për të ndërhyrë në funksionimin e muskujve;Modulet elektronike për 

instalim si pjesë përbërëse në ose në ndonjë prej armëve të lartpërmendura, përkatësisht, 

module që përmbajnë bateri ose ruajtje të të dhënave ose funksionimin e armëve ose 

regjistrimin e funksionimit të armëve;Armët që pëçojnë një goditje të rrymë elektrike 

përmes muskujve për të shkaktuar dhimbje dhe/ose për të ndërhyrë në funksionimin e 

muskujve, domethënë, armët, pistoletat, pushkët, prodhimet elektronike dhe predhat që 
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kanë qark, që pëçon rrymën elektrike;Armë dore që kanë terminale për pëçimin e rrymës 

elektrike përmes muskujve afërsisht me terminalet për të shkaktuar dhimbje dhe/ose për të 

ndërhyrë në funksionimin e muskujve;armët që lëshojnë sonda në muskul për të përçuar një 

goditje të rrymës elektrike nga arma përmes sondave për të shkaktuar dhimbje dhe/ose për 

të ndërhyrë në funksionimin e muskujve;Gëzhoja që përmbajnë shigjeta të lidhura me 

tela;Këllëfe për mbajtjen e ndonjë prej armëve të lartpërmendura;Regjistruesit dhe 

transmetuesit e incidenteve nisës për aktivizimin e ndonjë prej armëve të lartpërmendur.   
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(540)  AXON 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, hulumtues, detarë, matës, fotografikë, 

kinematografikë, audiovizual, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), 

testim, inspektim, për shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për 

përçimin, ndryshimin, transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e 

shpëndarjes së elektricitetit; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim 

ose përpunim të zërit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

softuer kompjuterik, media dixhitale të zbrazta ose analoge të regjistrimit dhe ruajtjes; 

mekanizma për aparate që vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina 

llogaritëse;kompjuterë dhe paisje anësore për kompjuterë; kostume zhutjesh, maska për 

zhytës, kufje (tamponë) veshësh për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notues, dorëza për 

zhytës, aparate për frymarje për not nënujor; aparate për të fikur zjarrin. Aparate për video 

dhe audio incizime, përfshi kamerat dhe regjistruesit digjital; Aparatet për rimbushjen në 

vend të një baterie të brendshme të një aparati fotografik ose regjistruesi dixhital; Media e 

regjistruar që ka regjistruar dëshmi video, audio dhe fotografike; Kapse për montim në 

kamërë për tjaë bashkangjitur një aparat regjistrimi video dhe audio në veshje, syze ose 

helmeta; Paisje (harduer) kompjuterike; Pajisje kompjuterike për komunikim midis shumë 

kompjuterëve dhe ndërmjet kompjuterave dhe rrjeteve kompjuterike lokale dhe globale; 

Radio, radio transmetues dhe pranues; Aparatet e komunikimit në rrjet; Pajisje sistemi të 

pozicionimit global; Pajisje të pozicionimit dhe komunikimit global, pajisje navigimi dhe 

pajisje monitorimi të automjeteve, përkatësisht, radio dhe sistemet globale të pozicionimit 

transponderë dhe marrësit; Softuer kompjuterik për transmetimin e të dhënave, imazheve, 

audio dhe video nga rrjetet e komunikimit pa tel dhe internet; Softueri i aplikueshëm 

kompjuterik, përkatësisht, një aplikacion që lejon një pajisje regjistrimi video të lidhet me 

një server komunikimi për qëllime të futjes, ruajtjes, përpunimit ose nxjerrjes së 

informacionit lidhur me audio/videot e regjistruara, vendndodhjen e kompjuterit të klientit, 

ose informacione nga pajisjeve tjera për vido regjistrime; Aplikacione për celularë për 

rishikim video; Aplikacione për celular ose ridëgjim audio; Aplikacione për celular për 
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regjistrimin e narracionit; Aplikacionet për celular për redaktim; Këllëf dhe pajisje shtesë 

për mbajtjen e një aparati fotografik dhe paketë baterie; syze dielli, korniza për syze; pajisje 

për syze, përkatësisht shirita për syze; Arka për syze; dhe syze; Sisteme të harduerit dhe 

softuerit kompjuterik për integrimin dhe kontrolliin e sistemeve të ndryshme të 

komunikimit dhe armëve.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shërbime për 

përpunimin e të dhënave; shërbime biznesi, përkatësisht, sigurimi i bazave të të dhënave 

kompjuterike për ruajtjen dhe menaxhimin e të dhënave, imazheve, audio dhe video; 

Shërbime biznesi, përkatësisht, sigurimi i të dhënave kompjuterike për të lehtësuar 

komunikimin midis individëve, armëve, pajisjeve të video regjistrimit dhe automjeteve; 

shërbime të menaxhimit të biznesit, përkatësisht, menaxhimin e të dhënave dhe 

informacionit në fushat e zbatimit të ligjit, sigurinë private, burgjeve, përgjigësit e parë dhe 

shërbimit urgjencës mjekosre; shërbime këshillimi dhe konsulence në lidhje me të gjitha si 

më sipër.   

38   Shërbime telekomunikacioni. Komunikim ndërmjet kompjuterëve; shërbime 

komunikimi, përkatësisht, transmetimi i tekstit, imazheve, audio dhe 

videove me anë të rrjeteve të komunikimit pa tel, përfshirë internetin, intranetin, 

ekstranetin, komunikimin celular, dhe rrjetet celulare dhe satelitore; sigurimi i lidhjeve 

telekomunikuese në bazat e të dhënave kompjuterike dhe internetit nga pajisjet elektronike 

mobile dhe terminalet e kompjuterit; transmetimi i vido materialeve nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik global; shërbime të mesazheve elektronike dhe shërbime të mesazheve 

dixhitale pa tel; shërbime këshillimi dhe konsulence në lidhje me të gjitha si më sipër.   

41   Arsimim; sigurimi i trejnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Shërbime 

fotografi; shërbime fotografie dhe video, përkatësisht, kapje fotografike dhe video; analiza 

dhe raportimi i imazheve fotografike dhe videoklipeve për qëllime trajnimi;   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe dizajno lidhur me këto; 

analiza industriale, shërbime të kërkimeve industriale dhe dizajnit industrial; shërbime të 

kontrollit të kualitetit dhe autenticitetit;; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik. Shërbime kompjuterike, përkatësisht, sigurim i softuerit kompjuterik që 

lejojnë një përdorues të ngarkojë në distancë, të hyjë, të shikojë, modifikojë dhe të 

menaxhojë të dhënat, videot dhe audiot; shërbime kopjuterike i softuerit, përkatësisht, 

sigurimi i softuerit kompjuterik që lejon një përdorues të menaxhojë sistemet e armëve, 

sisteme vëzhgimi video që vendosen në kokë dhe në trup, sisteme të video mbikqyrjes që 

përdoren në ndërtesa dhe sisteme të video mbikqyrjes që përdoren në automobila; shërbime 

kompjuterike, përkatësisht, sigurimi i softuerit kompjuterik që lejon një përdorues të 

komunikojë pa tel me kompjuterët e tjerë dhe pajisjet elektronike mobile; shërbime 

kompjuterike, përkatësisht, krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit që lejojnë 

transmetimin e të dhënave të zgjedhura video, audio dhe fotografike për të tjerët, 

konfigurimin e softuerit kompjuterik dhe sistemeve harduerike për sistemet e armëve, 

sistemet e video mbikqyrjes të vendosura në kokë dhe trup, sistemet e videove mbikqyrjes 

që përdoren në ndërtesa, dhe sistemet e videove mbikqyrjes që përdoren në automobila; 

ruajtja elektronike e të dhënave, video dhe audio për të tjerët të marra nga kamerat e 

mbikqyrjes, armët, pajisjet elektronike mobile dhe kompjuterët; interpretimi i videos për të 

identifikuar segmente specifike që përmbajnë ngjarje të paracaktuara; shërbime këshillimi 

dhe konsulence në lidhje me të gjitha si më sipër.   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 
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individëve; shërbime vetjake dhe shoqërore të siguruara prej të tjerëve për të plotësuar 

nevojat e individëve. Monitorimi elektronik i njerëzve dhe objekteve për qëllime të 

sigurisë; monitorimi në internet/online për qëllime të sigurisë, gjegjësisht, sigurimi i një 

platforme për video monitorimin të njerëzve dhe objekteve, e shikueshme përmes një rrjeti 

kompjuterik global; shërbime të mbikëqyrjes që përmbajnë sisteme të vëzhgimit të armëve, 

përdorimin e video kamerave që mund të vendosen në kokë dhe trup, dhe sisteme të video 

mbikqyrjes që mund të përdoren në ndërtesa, dhe sisteme të video mbikqyrjes që përdoren 

në automobila, dhe kompjuterë dhe pajisje elektronike mobile që sigurojnë informacione 

specifike për vendndodhjen në lidhje me videon; shërbime të verifikimit të identifikimit, 

përkatësisht, interpretim i videos për të identifikuar segmente specifike që përmbajnë 

ngjarje paraprake; shërbime këshillimi dhe konsulence në lidhje me të gjitha si më sipër.   
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(511) 29   Produkte të qumështit; djath.   
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(511) 6   Materiale ndërtimi dhe konstruksionesh dhe elemente prej metali; Strukturat dhe 

ndërtesat e transferueshme prej metali; Kontejnerë, dhe artikuj transporti dhe pa-ketimi, 

prej metali; Mbulesa prej metali për ndërtim; Hapësiratndarese që janë ndërtuar me 

elementë prej metali; Ganxha prej metali; Pllaka lidhëse; Materiale përforcuese prej metali 

për ndërtim; Shufra përforcuese prej metali; Kunjat për-forcuese prej metali për kallepe; 

Veshjet pej metali për ndërtimin; Materiale ndërtimi metalike; Komponentët e ndërtimit 

prej (Metal -) në formën e pllakave; Njësi ndërtimi modulare prej (Metal -); Struktura 

ndërtimi prej metali; Materiale ndërtimi çeliku; Materiale përforcimi (Metal -) për ndërtim; 
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Bullona prej metali; Kushineta urë [materiale ndërtimi] prej metali; Kunjeza metalike; Priza 

muri prej metali; Kllapa prej metali për ndërtim; Komponentët e fasadës së ndërtimit prej 

metali; Komponentet metalikë të para fabrikuar për themelet e ndërtimit; Materiale 

ndërtimi zjarrduruese prej metali; Ornamente metalike për përdorim në ndërtim; Skela 

kornizë prej metali; Skeleteri prej metaleve për ndërtimin; Grilat metalike, Lidhje/aliazhe te 

metaleve të zakonshme; Materiale përforcuese, prej metali, për beton; Minierale metali; 

Kornizat e metaleve për ndërtim; Aliazhe prej metali për përdorim në ndërtim; Kornizat e 

metaleve për ndërtim; Strukturat thithëse të tingul-lit (akusitike) prej metali për ndërtesa; 

Vida prej metali; Shina te varura tavanore prej metaleve; Celik i pafarkëtuar ose gjysëm i 

farkëtuar; Përforcim çeliku për përdorim në ndërtimin e dyshemeve të betonit; Aliazh 

çeliku të papërpunuar ose gjysëm të farkëtuar; Ndërtesa çeliku; Shufra prej metali; 

Mbërthecka metalike të çatisë; Kornizat e metaleve për tavane; Struktura të 

transportueshme prej metali; Pajisjet e dyerve, prej metali; Shtresa prej metali për ndërtim; 

Shtresat e murit prej metali [ndërtimi]; Kllapa prej metali për ndërtim; Pajisjet arkitektonike 

të bëra prej metaleve të zakonshëm dhe lidhjeve të tyre; Lidhese prej metali për përdorim 

në ndërtim; Kundërvida prej metali; Kundërvida, vida, bulona dhe shula/mbyllesa prej 

metali; Gozhda; Garzë teli; Strukturat thithëse të tingullit prej metali për ndërtesa; Trarë 

[pjesë të shkallëve] prej metali; Shkelse e shkalleve [shallarja] prej metali.   

17   Materiale dhe artikuj izolues; Mbulesa betoni për beton prej plastike; Material i per-

forcues që nuk është prej metali; Materiale izoluese; Tavanet e bëra nga fibra minerale për 

izolim te ndërtesave; Taposësa, mbyllësa dhe mbushës; Dielektrikë [izolatorë]; Tekstura 

rezistente ndaj nxehtësisë [izolimi]; Fibra për qëllime izoluese; Fibra sintetike, përveçse për 

përdorim ne tekstil; elastomers; Materialet izoluese zjarrduruese; Tuba, gypa, zorra 

fleksibël dhe pajisje të tyre, përfshirë valvola, jo metalike; Tekstura të ngopura me rrëshirë 

për fabrikimin e komponenteve; Tekstu-ra të fibrave inorganike për t'u përdorur si izolim; 

Tekstura të fibrave të prodhuara kimikisht për t'u përdorur si izolim; Fije qelqi dhe lesh 

xhami; Tekstura me fibra/fije qelqi për izolim; Tekstile të papërshkueshëm nga zjarri me 

fije qelqi; Fijet e qelqit për përdorim në prodhimin e izolimit të ndërtesave; Zorrë e 

përforcuar me fije qel-qi; Artikuj dhe materiale zjarrdurues dhe parandalues ndaj zjarrit; 

Fibra-qelqi për izolim; Tekstura prej fibra-qelqi për izolim; Izolim i fibrave të qelqit për 

përdorim në ndërtim; Rrjeta tekstil me fije qelqi për qëllime izoluese; Izolante; Materiale 

izolu-ese, Materiale izoluese të prodhuara nga plastika; Izoluesit për përdorim në mbro-

jtjen e ndërtesave; Materiale izoluese për ndërtim; Materiale izoluese të fibrave të qelqit për 

përdorim në ndërtim; Materialet e izolimit të tingullit( mbrojtje te zhurmave); Materialet 

izoluese të prodhuara nga plastika; Plastikë e ekstruduar [produkte gjysëm të gatshme]; 

Plastike e ekstruduar në formën e shufrave, bllo-qeve, fishekëve, shufrave, fletëve dhe 

tubave për t’u përdorur në prodhim; Plasti-kë të ekstruduar në formën e shufrave për 

përdorim në prodhim; Plastikë të ekstruduar në formën e shufrave për përdorim në 

prodhim; Plastikë të ekstruduar në formën e tubave për përdorim në prodhim; Plastika e 

derdhur me injeksion; Ma-terialet plastike në formën e seksioneve [produkte gjysëm të 

gatshme]; Zorrë fleksibël e plastikës me thyrje teli; Gypa fleksibël të përbërë nga plastika; 

Izolim fleksibël i tubave plastikë; Materialet izoluese të prodhuara nga pllaka; Plastikë në 

formën e fletëve, filmit, blloqeve, shufrave dhe tubave; Materialet plastike në formën e 

shufrave [produkte gjysëm të gatshme]; Materialet plastike në formën e seksioneve 

[produkte gjysëm të gatshme]; Fletë llamarine metalike për izolimin e ndërtesave; Fibra 

minerale; Tabela per mbrojtje nga zhurma për përdorim në ndërtesa; Materiale izoluese të 
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shkumës për përdorim në ndërtim dhe ndërtim; Ma-terial i izolimit termik për ndërtimin e 

nençative; Vulosësa për ndërtesa; Mbulesa shkumë për përdorim si izolim ndërtimi; 

Mbulesa shkumash poliurenike për përdo-rim si izolim ndërtimi; tabela të forta ndreqëse 

për përdorim në ndërtesë; Materiale izoluese të tingullit për ndërtesa; Panele akustike për 

ndërtesa; Shkumë për përdo-rim në izolimin e zërit; Materialet e izolimit të tingullit; Shirita 

zvogelimi të zhurmës [gome]; Pllaka thithëse të tingullit; Materiale izoluese akustike; 

Niveli i dyshemesë së dyshemesë me tinguj të kontrolluar; Panelet e pengesave izoluese 

akustike; Insulantë akustikë; Izolim akustik për ndërtesa; Gome për izolimin e zërit; Panelet 

izoluese akustike të bëra nga materiale jo metalike; Pllaka të lehta minerale të le-shit për 

qëllime izolimi akustik; Laminat që përmbajnë shkumë poliamide për izolim akustik; 

Artikuj dhe materiale për izolim akustik; Izolante; bordurë   e shkallëve prej gome   

19   Materiale dhe elemente ndërtimi dhe ndërtimi, jo prej metali; Strukturat dhe ndërtesat e 

transportueshme, jo prej metali; Materiale përforcuese, jo prej metali, për ndërtim; 

Përforcim strukturor (jo metalik -) për qëllime ndërtimi; Lidhje (jo metalike -) për përdorim 

në ndërtim; Trare (jo metalike -) për qëllime ndërtimi; El-ementë strukturorë (jometalë) për 

përdorim në ndërtim; Përbërës të parafabrikuar të ndërtesave (jo metalike -); Elemente 

ndërtimi betoni; Përbërësit e ndërtimit të drurit; Elemente ndërtimi të plastikës; Elementë 

ndërtimi të prodhuar (jometal -); Elemente ndërtimi të parafabrikuara (jo-metalike -) për në 

vendin e montimit; Ma-teriale ndërtimi jo metalike; Materiale ndërtimi jo metalike për 

livelim (mastar); Ma-terialet konstruksionale intumesente (te papershrueshme); Materiale 

ndërtimi prej betoni; Materiale shtrese izoluese ndaj lagijes (jo metalike -); Materiale 

ndërtimi zjarrduruese, jo prej metali; Materiale për ndërtimin e çatisë (jo metalike -); Mate-

riale ndërtimi bitumi; Materiale ndërtimi që përbëhen nga qelqi; Materiale ndërtimi të 

materialit plastik; Materiale ndërtimi plastike të përforcuara me fibra; Materiale ndërtimi jo 

metalike që kanë veti akustike; Ndërtimi i shtresave të betonit të armuar me plastikë dhe 

fije qelqi; Materiale ndërtimi të bëra prej fibrave shkëmbore; Materiale ndërtimi prej guri 

artificial; Materiale ndërtimi prej guri nat-yror; Vulosësa të papërshkueshme nga zjarri në 

natyrën e materialeve të ndërtimit; Materiale ndërtimi intumeshente; Panele ndërlidhëse (jo 

metalike -) për ndërtim; Blloqe ndërtimi që përfshijnë materiale izoluese; Materiale 

ndërtimi të materialit plastik; Pllaka, jo prej metali, për ndërtim; Njësi modulare të kornizës 

hapësinore, jo prej metali; Ndërtesa të parafabrikuara jo-metalike; Shtylla betoni për t’u 

përdorur si materiale ndërtimi; Kushineta urë [materiale ndërtimi] jo prej metali; Mbylles 

boshlleqesh, jo prej metali, për beton; Mure betoni për ndërtim; Shufra përforcimi, jo prej 

metali; Lidhje zgjeruese të materialeve jo metalike për përdorim në ndërtim; Kllapa, jo prej 

metali, për ndërtim; Derrase fibrash [materialet e ndërtimit]; Përbërësit e konstruksionit 

fasadës prej materialeve jo metalike; Ele-mentë fasadash ndërtimi jo metalikë; Pllaka me 

pamje, jo metalike për t’u përdorur në ndërtesa; Veshja (jo metalike -) për fasadat; Përbërës 

të parafabrikuar të ndërtesave (jo metalike -); Elemente ndertimi prej betoni të 

paraformuara te pa-raderdhura; Ndërtesa të parafabrikuara jo-metalike; Fletëtip llamarine 

për ndërtim (jo prej metali); Format zjarrduruese [jo metalike]; Njësi ndërtimi modulare (jo 

met-alike -); Shtresa te jashtme (jometalike) për përdorim në ndërtim ose ndërtim; Ma-

teriale të endura (jo metalike -) për përdorim në ndërtesa; Skela, jo prej metali; Skeleteria 

për ndërtim, jo prej metali; Rrjetëza, jo prej metali; Rrjeteza prej xhami për qëllime 

ndërtimi; Pllaka xhami për përdorim në ndërtim; Llaç për ndërtim; Tekstura stabilizuese (jo 

metalike -) për përdorim në ndërtim; Panele Fibre për ndërtim; Materiali per themele 

(jometal -) për përdorim në ndërtim; Njësi modulare (jometalike) për ndërtimin e 
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ndërtesave të parafabrikuara; Drenazhues jo-metalike për përdorim në ndërtimin e sistemit 

të hidroizolimit të bodrumit; Minerale jo-metalike për ndërtim ose ndërtim; Plastikë 

transparente për t’u përdorur në ndërtim; Panele me pllaka transparente për qëllime 

ndërtimi; Plastikë të zgjeruar për t’u përdorur në konstruksion; Filma prej plastikës për 

përdorim në ndërtesë; Panele ndertimi prej materialeve plastike; Panele me shumë shtresa 

plastike për përdorim në ndërtim; Panele plastike transparente për qëllime ndërtimi; 

Kornizat strukturore (jometalike) për ndërtesa; Rrjetëza (jometal -); Plastikë e zgjerueshme 

për t’u përdorur në ndërtim; Ndërtesat njëcopeshe (jo metalike -); Trare (jo met-alike -) për 

qëllime ndërtimi; Korniza/struktura për ndërtim, jo prej metali; mbylleset e qosheve per 

muret tip kartonxhes jo prej metali [materiale  ndërtimi]; Tekstura përforcuese (jo metalike 

-) për ndërtim; Rrjet përforcues i bërë nga fi-brash tekstile për qëllime ndërtimi; Fletë të 

valëzuara të bëra nga materiale plas-tike [per çati]; Ndarëse prej material ndërtimi jo 

metalike; Materiale ndërtimi jo metalike që kanë vetitë akustike; Shkallët, jo prej metali; 

Shkeleset e shkallëve [shkallare], jo prej metali; Trarë (mbajtes) [pjesë të shkallëve], jo prej 

metali; Kom-ponentët jo-metalikë të shkallëve; Sipërfaqe jo metalike për shkallët.   

 

 

 

(111)  27800 

(151)  01/06/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/744 

(732)  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)  Drive Zone 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Mjete lëvizëse motorike, veçanërisht automobilat dhe pjesët për ato.   

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; 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.   

 

 

 

(111)  27803 

(151)  01/06/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/745 

(591)  E kaltër, e verdhë dhe e bardhë 

(540)   
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(732)  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, 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Mjete lëvizëse motorike, veçanërisht automobilat dhe pjesët për ato.   

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;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.   

 

 

 

(111)  27802 

(151)  01/06/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/746 

(732)  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)  The Big Music Show 

 
 

     

 
 

 

(511) 15   Instrumente muzikore.   

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; 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.   

 

 

 

(111)  27797 

(151)  01/06/2021 

(181)  30/04/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/747 

(591)  E kaltër, e zezë, e verdhë dhe floriri 

(732)  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, 

 
 

     

 
 

 

(511) 15   Instrumente muzikore.   

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; 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.   

 

 

 

(111)  27798 

(151)  01/06/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/748 

(732)  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)  SING MY SONG 

 
 

     

 
 

 

(511) 15   Instrumente muzikore.   

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; 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.   
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(111)  27801 

(151)  01/06/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/749 

(591)  E kaltër,  e verdhë  

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 15   Instrumente muzikore.   

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; 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.   

 

 

 

(111)  27535 

(151)  19/04/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/750 

(732)  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)  Skin Cereals 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; Parfumeri; Parfume; Vajra esencialë dhe ekstrakte aromatike; Kozmetikë; 

Preparate për banjë; Antiperspirantë [higjienë]; Deodorantë dhe antiperspirantë; Preparate 

për heqjen e flokëve dhe rruajtje; Shkumë rroje; Preparate rroje; Sapun rroje; Preparate dhe 

trajtime të flokëve; Shampo e thatë;  Locione flokësh; Pasta të dhëmbëve; Maska për flokë; 

Vajra për kondicionimin e flokëve; Preparate për mirëmbajtjen e lëkurës; Mjete higjienike; 

Preparate për pastrimin e trupit dhe mirëmbajtjen e bukurisë; Preparate për grim; Parfumeri 
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dhe aroma; Preparate për higjienë orale; Aroma të amvisërisë; Preparate pastrimi dhe 

aromatizuese; Sapunë dhe xhel; Tonera për përdorim kozmetik; Pilë; Maska bukurie; 

Preparate jomjekësore për mirëmbajtjen e buzëve; Lesh pambuku për qëllime kozmetike; 

Shtupe pambuku për qëllime kozmetike; Mënjanues të llakut të thonjve; Shampo; Llak 

flokësh; Shkumë flokësh; Xhel për stilim; Shampo-kondicionerë; Preparate për mënjanimin 

e ngjyrave; Llak i thonjve; Xhel për thonjë; Krem për thonjë; Përforcues të thonjve; Bojë 

flokësh; Preparate për riparimin e thonjve; Lustër për flokë; Xhel dushi; Sapun dushi; Krem 

dushi; Xhel dushi dhe banjoje; Krem për lëkurë; Kremra kozmetike; Kremra për fytyrë për 

përdorim kozmetik; Krem kundër rrudhave; Krem dore; Sapunë në formë të lëngshme; 

Sapunë dore; Locione dore; Pëlhura të mbushura me detergjent për pastrim; Locione 

qumështi për mirëmbajtjen e lëkurës; Locione trupi; Krem nate; Locione të parfumuara 

[preparate higjienike]; Kremra, locione dhe xhel hidratues; Buzëkuqë; Anti-perspirantë në 

formë të spërkatësve; Deodorantë mbështjellës [pajisje higjienike]; Kripëra për banjë; 

Kozmetikë për fëmijë; Shkumë dushi dhe banjoje; Dush me flluska; Lëngje shkumuese për 

banjë; Bojra kozmetike; Kozmetikë për përdorim në flokë; Pëlhura të mbushura me 

pastrues të lëkurës; Faculeta të mbushura me locione kozmetike; Preparate për rregullimin e 

flokëve; Xhel për sytë; Krem për sytë; Locione për mjekër; Xhel rroje; Balsam rroje; 

Deodorantë për përdorim personal [parfumeri]; Deodorantë për përdorim personal; 

Deodorantë, për përdorim personal në formë të shkopinjve; Antiperspirantë për përdorim 

personal; Kremra kundër plakjes; Kremra hidratues; Hidratues; Preparate pas rruajtjes; 

Pomada për qëllime kozmetike; Kremra për pilim; Pila për mirëmbajtjen e lëkurës; Pilë për 

pastrimin e lëkurës; Kozmetikë në formë të xhelave; Xhel për flokë; Locione për sytë; 

Kremra për heqjen e grimit; Xhel për heqjen e grimit; Korrektor për fytyrë; Locione 

kozmetike të fytyrës; Pluhur talk, për përdorim tualeti; Korrektorë për njolla dhe të meta; 

Dyll për flokë; Krem për flokë; Fiksues të flokëve; Balsam të flokëve; Preparate për 

drejtimin e flokëve; Drejtues; Xhel për mbrojtjen e flokëve; Locione për mbrojtjen e 

flokëve; Dyllë për stilimin e flokëve; Hidratues për flokë; Locione për ngjyrosjen e flokëve; 

Vajra eterik; Preparate aloe vera për qëllime kozmetike; Balzame, përveçse për qëllime 

mjekësore; Yndyra për qëllime kozmetike; Komplete kozmetike; Vajra për qëllime 

higjienike; Kozmetikë për përdorim personal; Kondicionerë të kutikulave; Preparate 

sanitare për nevoja higjienike; Preparate jomjekësore higjienike; Pajisje jomjekësore 

higjienike; Preparate për mirëmbajtjen e lëkurës, syve dhe thonjve; Faculeta të mbushura 

me preparate për heqjen e grimit; Shkuma për pastrimin e lëkurës; Kremra dhe locione 

kozmetike; Kozmetikë për përdorim në lëkurë; Kozmetikë për mirëmbajtjen e bukurisë; 

Preparate për banjë dhe dush; Pastrues këmbësh; Preparate për heqjen e grimit; Kozmetikë 

dekorative; Lapsa kozmetikë; Grim për fytyrë; Baza të grimit; Grim për fytyrën dhe trup; 

Preparate kozmetike për qerpikë; Sapunë krem; Sapunë të fytyrës; Sapun krem për trup; 

Pilë pastruese për këmbët; Pilë pastruese për duar; Qumësht për banjë; Preparate kundër 

plakjes për mirëmbajtjen e lëkurës; Hidratues kundër plakjes; Preparate për zbardhjen e 

lëkurës; Kremra dhe locione për rrezitje në diell; Maska për hidratimin e lëkurës; Aromë 

për lëkurë; Maska për fytyrë; Pece për fytyrë; Locione për mirëmbajtjen e lëkurës 

[kozmetike]; Pastrues të lëkurës; Preparate për mirëmbajtjen e fytyrës; Vajra për qëllime 

kozmetike; Locione për qëllime kozmetike; Preparate për mirëmbajtjen e thonjve; Locion 

për rroje; Kremra pastrimi; Qumësht pastrimi për qëllime higjienike; Krem dite; Kremra 

jomjekësore për lëkurë; Preparate kozmetike për mirëmbajtjne e lëkurës; Kozmetikë për 

vetulla; Solucion për larjen e syve, që nuk është për qëllime mjekësore; Vajra për trup [për 
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përdorim kozmetik]; Xhel për trup; Pluhur për trup; Krem për trup; Spërkatës për trup; 

Solucion për larjen e trupit; Pastrues të trupit; Vajra masazhesh për trup; Spërkatës për trup; 

Kremra aromatikë për trup; Llak aromatik për trup; Locione aromatike për trup; Shkurre 

kozmetike për trup; Spërkatës vaji për trup; Vajra për trup dhe fytyrë; Vajra për fytyrë; 

Vajra për masazh të fytyrës; Solucione për larjen e fytyrës [kozmetike]; Kokrra për 

pastrimin e fytyrës; Pluhur për flokë; Serume për flokë; Lëngje për flokë; Bojë për vetulla; 

Ngrirës i flokëve;  Shpërlarës të flokëve [shampo-kondicionerë]; Krem për depilim; 

Preparate për rregullimin e flokëve; Mënjanues i ngjyrave të flokëve; Ngjitëse për ngjitjen e 

pjesëve të flokëve; Preparate për tundjen e flokëve; Preparate për mbrojtjen e flokëve nga 

dielli; Preparate për mirëmbajtjen e flokëve, që nuk janë për qëllime mjekësore; Shufra për 

kondicioner të flokëve; Ngjitëse për qerpikë, flokë dhe thonjë të rremë; Vaj për fiksimin e 

flokëve; Zbutës të flokëve; Kondicionerë për flokë;  Maska për mirëmbajtjen e flokëve; 

Ngjyra për flokë; Maska për flokë; Pomada për flokë; Trajtues të përhershëm të flokëve; 

Shkumë [tualeti] për përdorim në stilimin e flokëve; Kondicionerë në formë të spërkatësve 

për lëkurën e kokës; Preparate kozmetike për flokë dhe lëkurë të kokës; Trajtime të lëkurës 

së kokës (jomjekësore -); Krem jomjekësore për trajtimin e lëkurës së kokës; Faculeta me 

xhel për sytë për qëllime kozmetike; Grim për sytë; Lapsa për vetulla; Qese aromatizuese 

për mbështetjen e syve; Vetulla të rreme vetëngjitëse; Lapsa për sytë; Maska xheli për sytë; 

Bojë për vetulla; Hije për qepalla; Ngjyra për vetulla; Pudër për vetulla; Mënjanues i grimit 

nga sytë; Korrektues për sytë; Produkte pastrimi për sytë; Locione për rrudhat e syve; 

Produkte për mirëmbajtjen e syvë, jomjekësore; Kremra (jomjekuese -) për sytë; Preparate 

për pastrimin e hundës për qëllime personale sanitare; Komplete të produkteve kozmetike 

për mirëmbajtje orale; Shkëlqyes të buzëve; Qese për buzëkuq; Buzëkuq; Balzame për buzë 

[jomjekësore]; Krem për buzë; Kozmetikë për buzë; Neutralizues për buzë; Mbrojtës për 

buzë [kozmetikë]; Kondicionerë për buzë; Pëlhur për buzë; Locion për lëkurë; Kremra për 

rrezitje të lëkurës; Locion për pastrimin e lëkurës; Hidratues të lëkurës; Vajra kozmetikë 

për epidermën; Preparate për mbrojtje nga dielli [kozmetikë]; Shkumë për mirëmbajtjen e 

lëkurës; Krem për pastrimin e lëkurës; Maska prej balte për lëkurë; Maska për lëkurë 

[kozmetikë]; Kremra hidratues për lëkurë [kozmetikë]; Pastrues të lëkurës [kozmetikë]; 

Grim për lëkurë; Preparate kozmetike për forcimin e lëkurës; Vajra të parfumuar për 

mirëmbajtjen e lëkurës; Vajra esencialë për mirëmbajtjen e lëkurës; Kremra për reduktimin 

e mplakjes; Vajra për rrezitje në diell; Spërkatës për pastrimin dhe freskimin e lëkurës; 

Përbërës për mirëmbajtjen e lëkurës pas ekspozimit ndaj rrezeve të diellit; Copa sapuni për 

larjen e trupit; Pastrues pilimi për trup; Deodorantë për mirëmbajtjen e trupit; Locione dhe 

kremra të aromatizuara për trup; Shkëlqyes të fytyrës dhe trupit; Kozmetikë në formë të 

locioneve; Tonerë për fytyrë [kozmetikë]; Gjalpë trupi; Maska trupi; Ngjitëse artistike për 

trup; Bojë për trup për qëllime kozmetike; Shkuma për pastrimin e trupit; Gjalpë për trupin 

dhe fytyrën; Gjalpë për trup dhe fytyrë; Emulsione për larjen e trupit pa sapun; Sufle për 

trup; Mënjanues i llakut të thonjve [kozmetikë]; Vaj i trëndafilit për qëllime kozmetike; 

Faculeta për fytyrë të mbushura me kozmetikë; Preparate kozmetike për fiksimin e gjirit; 

Agjentë pastrimi për duar; Kremra kozmetikë për duar; Maska dore për mirëmbajtjen e 

lëkurës; Pako rimbushëse për shpërndarjen e sapunit me dorë; Locion tonifikues, për fytyrë, 

trup dhe duar; Këllëf për gishta; Thonjë të rremë; Ngjitës për ngjitjen e thonjve artificialë; 

Ngjitëse për forcimin e thonjve; Locione për forcimin e thonjve; Material për vendosje mbi 

thonjtë e gishtave; Spërkatës jomjekësor; Pastrues për qëllime të higjienës personale intime, 

jomjekësor; Preparate spërkatëse për qëllime personale sanitare ose deodorante [pajisje 
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higjienike]; Sapun për djersitje të këmbëve; Deodorantë për këmbë; Njojmje jomjekësore e 

këmbëve; Sapun i lëngshëm për përdorim në banjën e këmbëve; Maska për  këmbët për 

mirëmbajtjen e lëkurës; Gurë për zbutjen e këmbëve; Pluhur këmbësh [jomjekësor]; Pluhur 

i gjerë për fytyrë; Shkëlqyes për fytyrë; Pluhur për fytyrë të shtypur; Pilë pastrimi për 

fytyrë; Qumësht për pastrimin e fytyrës; Hidratues të fytyrës [kozmetik]; Preparate për grim 

për fytyrë dhe trup; Sapunë të lëngshëm për duar dhe fytyrë; Faculeta në dispozicion të 

mbishura me përbërës pastrues për përdorim në fytyrë; Preparate kozmetike për 

minimizimin e rrudhave për përdorim topik në fytyrë; Xhel për fytyrë; Pluhur për fytyrë; 

Gjalpë për fytyrë; Maska për pastrimin e fytyrës; Shkurre për fytyrë [kozmetike]; Pudër për 

fytyrë në letër; Preparate jomjekësore për mirëmbajtjen e fytyrës; Bojë për fytyrë; Pudër 

kozmetikë për fytyrë; Tone zbukurimi për aplikim në fytyrë; Locione për heqjen e grimit; 

Qumështe për heqjen e grimit; Krem bazë; Kremra për diell; Vajra aromatike; Vaj jasemini; 

Vaj livande; Vaj bajamesh; Vajra për parfume dhe aroma; Ujë tualeti; Kolonjë.   

5   Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Farmaceutikë; Preparate për banjë për qëllime 

mjekësore; Kripëra të banjës për qëllime mjekësore; Suva, materiale për veshje; Veshje, 

mjekësore; Shtupë misri; Dezinfektuese; Artikuj absorbues për higjenë personale; Produkte 

të higjenës femërore; Deodorizues dhe pastrues të ajrit; Dezinfektues dhe antiseptikët; 

Preparate dhe artikuj sanitarë; Vata për qëllime mjekësore; Shtupë pambuku për qëllime 

mjekësore; Preparate për mjekimin e buzëve; antiseptik; Kripëra për banjë me ujë mineral; 

Sapun antibakterial; Sapunë dhe detergjente mjekësore dhe sanitare; Kremra mjekësorë për 

lëkurë; Locione mjekësore për lëkurë; Locione për mirëmbajtjen e lëkurës [mjekësore]; 

Preparate mjekësore për trajtimin e lëkurës; Preparate farmaceutike për mirëmbajtjen e 

lëkurës; Preparate për pastrimin e lëkurës për përdorim mjekësor; Ilaçe farmaceutike dhe 

natyrore; Baltë për banjo; Preparate terapeutike për banjë; Pelena për foshnje; Pelena për 

inkontinencë; Vata për inkontinencë; Veshje për inkontinencë; Peshqirë sanitarë; Fasha për 

menstruacione; Fasha për brekë; Brekë sanitare; Tampona sanitarë; Pije mjekësore; 

Preparate dietike; Shtesa ushqimore; Shtesa ushqimore prej mineraleve; Fibra dietike; 

Preparate vitaminash; Antioksidantë   

35   Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; Sigurimi i hapësirës, kohës dhe 

medias për reklamim; Shpërndarje e materialit për reklamim, marketing dhe promovim; 

Dhënia me qira të hapësirës, kohës dhe materialit reklamuese; Shërbime për demonstrimin 

e produkteve dhe prezantimit të produkteve; Panaire dhe shërbime të ekspozitës tregtare; 

Besnikëri, nxitje dhe shërbime të programeve bonus; Reklamim, marketing dhe shërbime 

konsulente, këshilluese dhe asistence; Sigurimi i tregut në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve;  Informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët në zgjedhjen 

e produkteve dhe shërbimeve; Shërbime të telemarketingut; Negocim dhe përfundim të 

transaksioneve tregtare për palë të treta; Përpunimi i urdhrit administrativ; Shërbime të 

shitjes me pakicë dhe shumicë në fushën e vajrave eterike, mjeteve higjienike, kozmetikës 

dhe preparateve kozmetike, preparateve për pastrimin e trupit dhe mirëmbajtjen e bukurisë, 

preparateve  për pastrim dhe aromatizim, vajrave esencialë dhe ekstrakteve aromatike, 

kozmetike, Preparate aromatike, Ekstrakteve aromatike, Shtesa ushqimore, preparate 

veterinare, preparate dhe artikuj sanitar, preparate dietike, preparate dhe artikuj mjekësor 

dhe veterinar. 
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(111)  27449 

(151)  31/03/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/751 

(591)  Hiri e errët, kaltër, bardhë 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilje; pajisje për mobilje, jo prej metali; rafte [mobilje]; tavolina; karroca dore 

[mobilje]; karrige; pankina [mobilje]; stol; komodinë; orman [mobilje]; mobilje për banjo; 

varëse; dollap garderobe; dollap këpucësh; shtretër; konstrukcione shtrati; dyshek.   

 

 

 

(111)  27443 

(151)  31/03/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/753 

(591)  E bardhë, kafe, bezhë, kafe e lehtë, ari 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Buk, pjekurina të ëmbla dhe produkte ëmbëlsirash, biskota, kuleç të ëmbël, torte, 

pjekurina, uafëll; çokollatë, produkte nga çokollata, pralina (çokollata të vogla të 

mbushura), ëmbëlsira nga sheqeri; përfshirë të gjitha produktet e lartëpërmendura për të 

cilat përdoren zëvendësuesit e sheqerit. 
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(111)  27402 

(151)  30/03/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/761 

(591)  E gjelbert, e bardhë 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Peshk, fruta te detit dhe butak; Mish; Produkte të qumështit dhe zavendesues të 

produkteve të qumështit; Supa dhe leng mishi per supë, ekstrakte të mishit; fruta, perime 

dhe këpurdha të përpunuara (duke përfshirë frutat e arrave dhe bishtajoret); vezë zogu dhe 

produkte nga vezët; Insekte dhe larva të gatuara (përgaditura); Vaj dhe yndyrë për ushqim; 

shujta të paketuara të cilat kryesisht përbehen nga  frutat e detit;  paragjella të gatshme të 

cilat kryesisht përbehen nga frutat e detit; Gjella të gatshme të cilat kryesisht përbehen nga 

frutat e detit; kuleç peshku; gjella të gatshme të cilat kryesisht perbehen nga  kuleçve te 

peshkut , perimeve, vezëve të ziera dhe  supes –lengut te mishit; Gjella te gatshme të cilat 

kryesisht përbehen prej peshkut; sallata si paragjellë; pite qobani; mish pule e skuqur-

ferguar; suxhuk bratvurst [bratwurst]; Cezar sallata;  spec të djegës me mish; gullash; 

Gjella të gatshjme te cilat përbehen kryesisht  nga mishi i pules dhe  i zhen-shen (bimë 

sheruese);Ushqim i zier i cili përbehet nga  perimet e fermentuara, mish derri dhe  salcë  me 

biber dhe kimqi (kimchi-dzhigae); Ushqime te ziera  të cilat kryesisht përbehen prej mishit 

të gjedhit të ferguar  dhe salces se sojes se fermentuar (Sogalbi); Gjella të ziera i cili 

përbehet nga mishi i pulës se ferguar  dhe pastes se fermentuar  nga speci i djeges  (dak-

galbi); Gjella te gatshme nga mishi [ne te cilat mbizopteron mishi]; gjella te gatshme nga 

shpendet [ne te cilat mmbizoteron mishi i shpendeve]; gjella te gatshme te cilat kryesisht 

përbehen nga mishi; Gjella te gatshme te cilat përmbajnë (kryesisht) mish pule; Gjella te 

gatshme të cilat përmbajnë (kryesisht) proshutë; Gjella te gatshme te cilat kryesisht 

përmbajnë mish te shtazeve te gjahut; Gjella te gatshme nga mishi; Sallata nga mishi i 

shpendeve; jakitore [ copa te vogla te mishit te pules te future ne tel per fergim]; mish me 

yndyrë nga barku i derrit I pjekur ne  zjarr-gaca (samgieopsal); Instant gulash;  gjunj; shish 

qebapi; grimësira me bazë mishi; Gjella te gatshme te cilat kryesisht përbehen prej  

qebapave; Salçiçe; Puding qumështi; Deserte te punuara nga produktet e qumështit.   

30   Akull, akullore, jogurt dhe sherbet i ngrirë; Kafe, çaj dhe kako dhe zevendesuesit e 

tyre;Sheqer, embëltuese natyral, lyreje te embëla dhe mbushje, produkte bletesh;Fara të 

përpunuara, nisheste dhe produkte nga to, produkte për pergaditjen e pjekurinave dhe 

tharem;bukë;Pjekurina, kulëç, tart dhe biskota (kek);pllaka nga drithërat dhe pllaka 

energjetike;Embëlsira (bombone), çokolata te vogla dhe çamçakez;Produkte 

bukëpjekësish;grimesira të cilat kryesisht përbehen nga produktet e 

embëlsirave;çokolatë;puding;deserte  embëlsirash me vezë( suflei);Deserte te gatshme 
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[produkte embëlsirash];deserte te gatshme [pjekurina];Deserte te gatshme [me bazë 

çokolate];deserte pudding me bazë orizi;Produkte ushimore te cilet përbehen nga produktet 

e drithërave;grimësira nga mielli i patates;grimësira nga misri;Grmësira nga muesli;baozi( 

ushqim kinez-kuleç te  mbushur);bibimbap [përzierje e orizit me perime dhe mishin e 

viçit];brum  t’holluar  cili përmbanë proshutë;xhevrek;toptha te embël, kuleç-kek;senduiçe 

me salçiçe;burrito (ushqim Meksikan);pica te mbeshtjellura;senduiçe me 

djath[çizburgeri];chalupas [brumëra-peta nga mielli i misrit];chimichangas [brum I 

mbushur  te ferguara ne sasi te madhe vaji];Produkte te thara/ nga patatinat e 

dritherave;Toptha Kineze te gatuara me avull (shumai, ziera);chow mein [jushqime ne bazë 

të petave];gjevrek te pergaditur nga drithërat;gjevrek me shije te mishit;gjevrek me shije 

perimesh;Gjevrek me shije bimesh;gjevrek me shije djathi;Gjevrek me shije 

melmesash;krepa;pite me vezë;pite;ençilada [toptha te mbushur];embelsira ne formë keku 

per ushqim me bazë çokolate;Fahitas(peta te vogla te mbushura);pjekurina nga perimet dhe 

peshku;gjella te gatshme nga orizi;gjella te gatshme ne formë pice;Gjella te gatshme te cilat 

(kryesisht) permbajnë  brumëra;Pite te cilat përmbajnë mish;pite nga mishi;pite te 

freskëta;pica te fresketa;rolata te freskëta me suxhuk;kuleç nga orizi i ferguar 

[topokki];rolata pranverore;patatina nga skampi;miser i ferguar;bagete (buk te holla) te 

mbushura;brumërav te mbushura;toptha Kinez te mbushura (gioze, ziera);kifle te 

mbushura;pite me perime;gjevre nga orizi ne formë pilule (arare);ushqime me bazë 

orizi;ushqime te cilat kryesisht perbehen nga brumërat;miser, ferguar;senduiçe te thekur-

tos;senduiç të thekur –tost me djath;senduiç të thekur –tost me djath dhe proshutë;pllaka me 

bazë dritherash si zavendesime te shujtave;grimësira me bazë dritherash;Gimbap [Ushqim 

Korean nga orizi];pite  te punuara nga frutat thara dhe te  grira;krepa Amerikane 

[krepa];hamburger ne kuleç;suxhuk I djeges dhe salcë domatesh (keçap) ne kuleç te 

hapur;kuleç nga meli;senduiçe me salçiçe;grimësira nga mielli i drithërave;grimësira nga 

mielli I orizit;grimësira nga mielli I sojës;grmësira nga misri;grimësira nga misri ne formë 

te rrumbullaket;grimësira te rrumbullaketa nga misri;grimesira nga dritherat me shije 

djathi;jiaozi( lloj keku Kinez);kanapei(paragjellë);kupa te lyera me karamele me fruta te 

embelsuara te arrave;Kimchijeon [krepa nga frutat e fermentuara];kuleç nga orizi  te ngjitur 

(Chapsalttock);toptha brumi nga skampi;Kuleç embelsitrë te ngjitur nga orizi  te sperkatur 

me fara te fasules  (injeolmi);grimësirë nga djathi [flips];makarone me djath;hobak-juk 

[qull nga kungulli];peta te ferguara  me perime (Japchae);lazanja ( copëza petash te 

mbushura ne mes me mish);patatina patatesh me shije alge;patatina misri;patatina misri me 

shije perimesh;salatë me makarona;senduiçe me file peshku;senduiçe te cilet permbajnë 

mish;pjekurina te ziera ne avull te mbushura me mish te bluar (niku-manjuh);gjevrek te 

mbushur me djath;krepa nga  mung  fasulja (ushqim Korean)(bindaetteok);nachos [patatina 

brumi];gjella te gatshme te cilat permbajnë brumëra;sallata me brumëra;Okonomiyaki [ 

krepa te njelmeta japoneze];ushqime nga brumërat;pjekurina me perime dhe mish;pjekurina 

me perime dhe smish shpendesh;pite;pite  te cilat permbajnë peshk;pite te cilat permbajnë 

mish shpendesh;pite [embela ose njelmeta];pite te cilat perbehen nga perimet;pite kte cilat 

permbajnë mish te kafsheve te gjahut;oriz I ferguar;krepa;pjekurina te kriposura;pite e 

mbyllur e mbushur me mish;quesadillas [toptha brumi te mbushura];kish;ramen;ravioli 

(ushqim Indian);patatina orizi;gjella te gatshme nga orizi;toptha brumi me oriz;gjevrek nga 

orizi;kulëç  nga orizi;kek nga orizi;sallata nga orizi;grimësira me bazë orizi;rizhoto(oriz i 

zier);samosa (patate te mbushura);senduiçe;senduiçe te cilet permbajnë peshk;senduiçe te 

cilet permbajnë mish pule;senduiçe te cilet permbajnë mish te bluar;senduiçe të cilet 
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permbajnë sallata;shkopinj me bazë çokolate si zavendesues te një shuajtjeje-zamre;pite  

me mish derri;Senbei [gjevrek me oriz];grimësira me susam;grimësira gruri;grimësira nga 

nishestja nga dritherat;grimësira nga mielli I misrit;grimësira nga  blurja e bukes se 

thekur;grimësira nga mielli integral;peta misri - flips  me shije djathi;shpageta me 

çofte;grimësira nga gruri i ekstruduar;krambl (therime buke);sushi;Oriz i embel me fruta 

arrash   dhe me juhubes (juhubes- një frut  i cili rritet  ne bregdet te ne njihet si 

kimçi);Tabule (sallat Arabe - Grurë të copëtuar, vaj ulliri, qepë jeshile, nenexhik të freskët, 

piper të zi), sallatë libaneze;tako patatina (tako –patatina  te marinuara te 

ferguara);tako;tamale (Tamale është një pjatë tradicionale Mesoamerikan dhe Amerika e 

Jugut, e bërë nga masa ose brumë që është avulluar në një lëvore misri ose gjethe 

bananeje.;grimësita nga pett e mbushura;tpatatina nga petat (tortilje );peta te mbushura;kek 

tradicional Korean  nga orizi [injeolmi];gjella te gatshme ne formë të tahrë apo lënget, të 

cilat kryesisht përbehen nga orizi;gjella të gatshme  ne formë te tharë apo lënget, të cilat 

kryesisht përbehen nga brumërat;drekë per të mare me vedi e cila përbehet nga orizi, me 

shtesa mishi, peshku apo perimesh;hot dog (te gatshme);grimësira te gatshme të njlmëta  

nga  mielli i misrit  i fituar me ekstruzion-nxerrje;grimësira  të cilat kryesisht përbehen nga 

buka;dreka të përgaditura dhe te paketuara me pare nga orizi, të cilat mund të përmbajnë 

mish, peshk ose perime;grimësira te cilat kryesisht përbehen nga dritherat e ekstruduar-

nxjerra;gjella të gatshme të cilat /kryesisht/ përmbajnë  oriz;von ton patatina (peta te thara 

te mbushura);von ton patate te mbushura;gjevrek të butë;patatina nga mielli integral;pite 

nga mishi I shpendeve dhe shtazeve te gjahut;vrape ( petë e pjekur e mbushur me perime 

dhe copetha mishi te ferguara dhe e mbeshtjelklur ne formë rolate) [senduiç];salçiç te 

punuara ne brum;pite nga mishi  (te gatshme);gjella te gatshme ne formë salcash;gjella te 

gatshme me brumëra;pica [të gatshme];ravioli te gatshme (janë një lloj makaronash që 

përmbajnë një mbushje të mbështjellë në brumë të hollë makaronash. Zakonisht shërbehen 

më supë ose me salcë,ushqim tradicional Italian) . kuleç-kek nga qepët.   

31   Fruta të freskëta, fruta arrash, perime dhe barishta-bimë.   

32   Birra dhe pije te pergaditura nga tharëmi I fermentuar;pije jo alkoolike; preprate jo 

alkoolike per pergaditjen e pijeve; salca; smut [pije te trasha me tul nga perimet dhe frutat].   

33   Pije alkoolike (perveç birres); preparate për përgaditjen e pije alkoolike.    

35   Sherbimet e shitjes me pakicë lidhur me produktet ushqimore; sherbimet e shitjes me 

shumicë lidhur me produktet ushqimore; Sherbimet e shitjes me pakicë lidhur me  birrat 

dhe pijet e  e pergaditura me tharem te fermentuar; sherbimet e shitjes me pakicë  lidhur me 

pijet jom alkoolike; sherbimet e shitjes me shumicë  lidhur me pijet jo alkoolike; sherbimet 

e shitjes me pakicë lidhur me preparate per pergaditjen e pijeve; sherbimet e shitjes me 

shumicë  lidhur me preparatet per pergaditjen e lengjeve; sherbimet e shitjes me pakicë  

lidhur me  shitjen e kafes, çajërave dhe kakaos dhe zavendesimeve te tyre; sherbimet e 

shitjes me shumicë  lidhur me shitjen e kafes, çajërave dhe kakaos dhe zavendesimeve te 

tyre; sherbimet e shitjes me pakicë  lidhur me preparate për pergaditjen e pijeve alkoolike; 

sherbimet e shitjes me shumicë  lidhur me preparate për pergaditjen e pijeve alkoolike;  

shërbimet e shitjes me pakicë lidhur me pijet alkoolike, përpos birrave; sherbimet e sbhitjes 

me shumicë lidhur me pijet alkoolike, përpos birrave ; sherbime te shitjes me shumicë 

lidhuer me birrat dhe pijet te prodhuara nga tharemi I fermentuar.   
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(540)  Cien 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; parfumeri; vaj eterik; kozmetikë; kozmetikë dokorative; grim; deodorante 

dhe preparate kundër djersitjes për përdorim personal; krem për banjë dhe dush; xhel për 

banjë dhe dush; preparate për depilim; kripëra për larje; vaj për larje dhe aditiv (shtesa) për 

larje, jo për qëllime mjekësore; preparate për pastrim, kujdes dhe mirëmbajtje të flokut; 

shampon; tonik për flokë; llaqe për flokë; ngjyra për flokë dhe pajisje tjera për heqjen e 

ngjyrës për flokë; pajisje për mbrojtjen nga dielli, për qëllime kozmetike; losion për 

kujdesin pas rrezitjes; pajisje për pastrimin e dhëmbëve; pajisje për shpërlarjen e gojës; 

preparate jomedicinale për higjienen orale dhe kujdesin e dhëmbëve; lesh pambuku dhe 

shkopinj me lesh pambuku për përdorim kozmetik; facoleta dhe letër tualeti, të njomura me 

losione kozmetike   

5   Yndyrëra dhe krema medicinale për kujdesin e lëkurës; pudër (pluhur) mjekësorë për 

kujdesin dhe shërimin e plagëve; pajisje për mbrojtjen nga dielli për qëllime mjekësore, 

pajisje mjekësore për kujdesin e lëkurës pas rrezitjes; krip për larje dhe aditiv (shtesa) për 

larje për përdorim mjekësorë; pajisje për pastrimin e dhëmbëve për përdorim mjekësor; 

pajisje mjekësore për shpërlarjen e gojës; preparate mjekësore për higjienën orale dhe 

kujdesin e dhëmbëve; lesh pambuku dhe shkopinj me lesh pambuku për përdorim 

mjekësor; produkte për higjienën femërore, domethënë vata higjienike, vata higjienike për 

përdorim ditor, tampon; brekë higjienike; pelena për bebe; brekë-pelenë për bebe, nga letra 

apo celuloza; pelena për beba nga materiali i tekstilit.   

8   Brisk rroje dhe thikëza për brisk rroje; instrumente rroje; dozer, shtëpiza dhe gëzhoja të 

cilat përmbajnë mprehëse; mjete për manikyr dhe pedikyr; aksesorë për pedikyr; futrollë 

për instrumentet e manikyrit dhe pedikyrit; pjesë dhe pajisje për të gjitha produktet e 

lartëpërmendura.   

16   Letër, karton dhe produkte e bëra nga këto materiale (të përfshira në këtë klasë), 

domethënë, facoleta nga celuloza për kujdesin e fytyrës dhe lëkurës, facoleta nga celuloza 

për qëllime kozmetike, jastek të vegjël nga letra për pastrimin dhe kujdesin e lëkurës, letër 

tualeti, letër e lagur tualeti, facoletë   

25   Brekë në formë të pelenave të cilat vishen (rroba).    

 

 

 

(111)  27399 

(151)  30/03/2021 

(181)  30/04/2030 

(210)  KS/M/ 2020/767 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

(540)  Sensiplast 
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(511) 3   Preparate për pastrimin e fytyres, posaçërisht lekoplaste për fytyrë  për zvogëlimin 

dhe pastrimin e poreve; preparate për kujdesin e fytyres, posaçërisht lekoplaste kunder 

rrudhave te ballit, sipërfaqes ne mes te vetullave dhe siperfaqes rreth buzëve; preparate 

kozmetike për banjë- dush-larje;  vajëra eterike  dhe esenca [gjithashtu të lagura –

impregnuara ne jastek  te vegjel ngjites]; hidrogjen peroksid për perdorim kozmetik; 

hidrogjen peroksid për perdorim ne flokë.   

5   Sperkates (sprej) antiseptik për përdorim ne lëkurë, posaçërisht sprej pë plagë; Yndyrë 

antiseptike; yndyrë mjekësore dhe xhelatinë për vendosje ne lëkurë; krema për përdorim 

farmaceutik;  balsam farmaceutik për buzë, Krema mjekësore për buzë, xhelatinë dhe 

balsam për buzë, ne veçanti xhelatinë kunder herpesit ; Yndyra kunder djegëjeve nga dielli; 

Preparate antiseptike për kurimin e plagëve, posaçërisht kremë për plagë, Yndyra sheruese 

dhe xhelatina  për rigjeberimin e plagëve; barera per kurimin e djegëjeve dhe grithjeve; 

Mjete mjekësore dezinfektuese për vendosje ne lëkurë, sprej për dezinfektim, gjel per 

dezinfektim; Sprej për za trashje te gjakut; Spreje kundër insekteve, posaçërisht kunder  

rriqërave; facoleta për pastrim  te lagura –impregnuara me mjete për dezinfektim  për 

nevoja sanitare, posaçërisht facoleta për rriqëra  të cilat perdoren pas pickimit te rriqërave, 

facoleta për pastrimin dhe kurimin e djegëjeve; Fasha kirurgjike; material mjekësore për 

lidhje-fashim;  për mbyllje/mbajtje të fashes; fasha fiksative; fasha për dezinfektim; fasha 

elastike; fasha mjekësore; fasha hidrogjenike; fasha sterile dhe kompresa; Kompresa; fasha 

për përdorim shendetësorë, posaçërisht për ndezje të  tetives se thembres se  Akilit; 

Kompresa, posasçërisht kompresa të ftohura  dhe ngrohta; fasha për ndihmen e parë; kuti të 

mbushura te ndihmës se parë, posaçërisht  për automjete ; kuti për ndihëm të pare,  te 

mbushura; complete per udhëtim për ndihmen e parë;  çanta të mbushura për ndihmen e 

pare për automjete dhe biçikleta; lekoplaste, material për lidhje; lekoplaste rezistuese ndaj 

ujit, lekoplaste te qëndrueshëm ndaj dushit, lekoplaste ne formë spreji  si shtresa mbrojtëse  

per vendosjen direkte ne djegëje  dhe siperfaqe tjera të lenduara të lëkurës; lekoplaste 

sheruese, lekoplaste për djegëje, lekoplaste ngjitëse, lekoplaste për grithje sipërfaqësore, 

lekoplaste për lëkurë; lekoplaste për mbrojtjën e lëkurës nga mpirja, lekoplaste për lytha , 

lekoplaste për fluska të mbushura me ujë (te lendimet  me kepucë), lekoplaste për shputa 

kunder shtypjeve nga këpucët- mbathjet, lekoplaste për mbrojtjën gishtave të këmbëve, 

unaza për mbrojtjën e  gishtave të këmbëve , lekoplaste për mbrojtjën e gishtave të 

këmbëve  me jastek xhelatine ;  lekoplaste të mbushura të trasha për përmirësimin e  

shpërndarjës se shtypjes  dhe lehtesimin e dhimbëjes ne shputa gjatë një periudhe te gjatë   

te qendrimit në këmbë  ose përgjatë mbajtjës se këpucëve me taka të larta; lekoplaste 

transdermale, posaçërisht lekoplaste për herpes; Pika për sy; Zberthyes për lente kontakti; 

Preparate terapeutike për larje-pastrim -dush; Vitamine dhe preparate vitaminoze; Minerale 

[si shtojca ushqimi]; pluhura proteinesh; katrore vitaminash dhe proteinash ; 

medikamente(hapa) vitaminoze dhe  me fruta mali; Inhaluese; tablet pastille(qirinj)  për fyt; 

mjete për pastrimin e hundes; preparate mjekësore ne dukje të sprejit nazal; vajëra 

mjekësore; yndyra te ngrohëta për përdorim mjekësorë ;  sprej ftohës për qellime 

mjekësore; purgativ [mjete për pastrim]; alkool mjekësorë; shtojca ushqyese për 
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kontrollimin e holosterolit; qumësht blete për përdorim  mjekësorë; hidrogjen peroksid për 

përdorim mjekësorë; Bukë të adaptuar për përdorim mjekësorë; Preparate farmaceutike, 

preparate sanitare, shtojca ushqyese dhe embëltues farmaceutik  (perpos preparative te cilat 

janë të çastëshme  vetem me recept  per rregullimin e nivelit te kalciumit, fosforit ose 

hormonit paratiroid  ne  gjak ose për kurimin hiperparatiroizmit, hiperkalcemisë ose 

çregullimeve ose sëmundjeve  të lidhura me metabolizem të kockave).   

8   Pinceta, posaçërisht pinceta për nxjerrjen e rriqërave ; Gërshërë.   

9   Trekendësh paralajmërues për automjete; jelek për shpetim.   

10   Çorapë mjekësore; çorapë për diabetik; çorapë  mjekësore mbeshtetese; çorapë deri ne 

gjunjë te kompresuara, çorapë deri ne gjunjë për qellime terapeutike; fasha për qellime 

mjekësore, posaçërisht fasha për ënjtje të nyjës të gishtit të madh të kembës ; Fasha për 

gishta; shtrengues për shputa; Fasha, elastike; Fasha të mbushura për qëllime mbështetjeje, 

posaçërisht me shtesa gjeli; fasha të cilat përmbajnë baker; fasha për nyje, fasha te 

kompresuara; Produkte ortopedike; fasha ortopedike; shirita ortopedik; Fasha sportive ose 

fasha ne formë çorapesh; 

Fasha ortopedike per mbeshtetje të gishtave te kembës; Fasha për shputa  [mbeshtetes]; 

Fasha për lehtësimin e shtypjes  për mbeshtetje  anatomike; Fasha elastike mbeshtetese;  

mbeshtetese elastike për bërryl; Mbeshtetese elestike për nyjen levizese- çafë te kembës; 

Mbeshtetese elestike për nyjet e dores; Fasha te kompresuara elastike për qellime 

kirurgjike; Fasha elastike te kompresuara për qellime mjekësore; çorapë deri ne gjunj 

elastike[per qellime mjekësore]; Mbeshtetese elastike për gjunj; Fasha ngjitese 

(suspenzione); Jelek për qellime mjekësore dhe ortopedike, posaçërisht  jelek të cilët 

ngrohin; shirita mbeshtetes për kurriz  për qellime mjekësore; lekoplaste të cilat janë pajisje  

për terapi me ngrohje,posaçërisht  lekoplaste të cilat  ngrohin; Lekoplaste freskuese- 

ftohëse, lekoplaste për terapi ngohëse, kompresa të ngrohta; paketime të ftohëta dhe 

ngrohëta për qellime mjekësore; jasek te vegjel për përdorime mjekësore, posaçërisht jastek 

për  damarë (vena); artikuj të ngrohët për lehtësimin e dhimbjës ne muskuj, posaçërisht 

jastek  ngrohes për terapi, jastek për qafë, jastek për shpindë me dhe pa shirit per perforcim, 

jastek për terapi ngrohëse  të cilët përmbajnë baltë; aparate për mbajtjën e kondicionit fizik, 

posaçërisht jastek per qellime  mjekësore, terapeutike dhe / ose  ortopedike, posaçërisht 

jasteket e vegjel për damarë- vena te gjakut; Jastek për fitnes, jastek për shpindë, jastek  per 

ulëse/karrika, jasek për tu ulur ne formë pyke, jastek për baraspeshim dhe ushtrim  te 

baraspeshës, për përmirësim dhe mbajtje të qendrimit, për  trening dhe forcim të muskujve 

të  thellëisë se legenit (pjesë e poshtme e kurrizit); Aparate për trening dhe aparate 

mjekësore  për rehabilitim mjekësorë  dhe pӕr stimulim, për përdorime  mjekësore, 

posaçërisht aparate për ushtrime të damarëe-venave te gjakut;  epave pr vesh (mbrojtese pr 

vesh); Dorashka pr prdorim mjeksor; Grsher mjeksore;Batanije mjeksore për ngrohje të 

pacientve; Maska respiratore dhe respiratorë për frymëmarrje artificiale; thasë për pastrimin 

e hundes; dilatuesit e hundës; shirita kinesiologjie.   

11   Termofor; termofora elektrike të ujit; termofore xhel.   

16   Pamfleta, veçanërisht pamflete informuese që përmbajnë informacione mbi përhapjen e 

rriqërave.   

18   Çanta të papërshkueshme nga zjarri, veçanërisht për ruajtjen e kompleteve për djegëje   

24   Mbulesa mbrojtëse për jorgan, jastëk dhe dyshekë.   

25   Çorapë dhe çorapë deri ne gjunj; çorapë për pantolla; Këpucë.   

30   Embëlsira; Bukë; Qumësht blete   
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32   Pije proteine dhe izotonike; pilula të gazuara të pijeve.   

 

 

 

(111)  27062 

(151)  23/11/2020 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/810 

(732)  INSIDER L.L.C/SHPK Tringe Smajli, 

nr 40-Prishtinë, 10000 Republika e Kosovës, 

KS 

 
 

(540)  INSAJDERI 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

38   Telekomunikacione, Agjensi lajmesh, agjensi telegrafike   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  27063 

(151)  23/11/2020 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/811 

(591)  E gjelbër dhe e zeze 

(732)  INSIDER L.L.C/SHPK Tringe Smajli, 

nr 40-Prishtinë, 10000 Republika e Kosovës, 

KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

38   Telekomunikacione, Agjensi lajmesh, agjensi telegrafike   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  27848 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/821 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Sondey  take it 
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(511) 30   Produkte bukëpjekësish; pjekurina, kek (embelsirë); përfshirë të gjitha mallrat e 

lartpërmendura me çokolatë   

 

 

 

(111)  27847 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/822 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Space Cookies 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Drithëra të përpunuar, nisheste dhe produkte të tyre, produkte për pjekje dhe 

tharem;drithëra;drithëra për mëngjes;muesli;grimësira nga drithërat;grimësira nga  

muesli;katrore nga  drithërat;katrore nga muesli;katrore që përmbajnë një përzierje 

kokrrash, fruta  arrash dhe fruta të thata [produkte ëmbëlsirash].   

 

 

 

(111)  27845 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/823 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Spiralo 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akulli për ushqim; akullore; sherbet me aromatizues frutash dhe ngjyra (sorbei) 

[i akullt]; akullore me fruta; akullore uji.   

 

 

 

(111)  27842 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/824 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

(540)  Suddenly 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 3   Sapun; parfumeri; vajra esencialë; kozmetikë, deodorantë për përdorim personal; 

losione për flokët   

 

 

 

(111)  27840 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/825 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Summernight Star 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çajrat, çajra të frutave, çajra të frutave më aromë.   

 

 

 

(111)  27839 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/826 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Sunrise 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike të përziera të para-përgaditura; pije ne bazë të pijeve të forta 

alkoolike; Pije alkoolike të përziera të përgatitura paraprakisht më përberje  të ulëta alkooli   

 

 

 

(111)  27837 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/827 

(591)  kuqe "(Pantone 485C)"; verdhë 

"(Pantone yellow)"; bardhë. 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(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) 29   Mish dhe përpunime mishi, shpend dhe produkte nga shpëndet, shtazë gjahu dhe 

produkte nga mishi i shtazëve të gjahut, salçiëe dhe produkte nga salçiëet, peshk dhe 

produkte peshku, ushqim deti (jo të gjalla) dhe produkte nga të njejtat, guaska dhe gaforre 

(jo të gjalla) dhe produkte nga to, ekstrakte mishi, ekstrakte peshku, ekstrakte shpendesh, 

ekstrakte shtazesh gjahu dhe  ekstrakte frutash, fruta dhe perime, duke përfshirë të thartuara 

më të embël dhe /ose thart, fruta dhe perime të konservuara, tul frutash dhe nga perimet, 

produkte nga patateja e te gjitha llojeve (të cilat i përkasin kësaj klase), të gjitha mallerat e 

cekura gjiyhashtu të konservuara, ziera, thara dhe / ose ngrira;delikatesa pasaçerisht 

harenga të thartuara, harenga të thartuara të mbeshtjellura, harenga të ferguara, harenga të 

kripura, merluc ne vaj, salmoni i tymosur, file  peshku të tymosura, vezë peshku (kavijar), 

lëkura dhe mish i gaforreve  i pergaditur ne fletë ( salamur) dhe /ose salcë;paragjella 

(antipasta), të cilat kryesisht përbehen prej mishit  dhe/ose peshkut  dhe/ose ushqimit të 

detit dhe/ose shpendeve dhe/ose kafshëve te gjahut dhe/ose salçiçeve dhe/ose perimeve 

dhe/ose frutave dhe/ose djathit (të cilat i përkasin kësaj klase);sallata me bazë 

mishi,peshku,shpendeve,shtazeve te gjahut, salçiçeve, ushqimit të detit,perimeve dhe/ose 

frutave;ushime gjysem të gatuara, gjella të gatshmne dhe ushqime të ngrira, te cilat 

posaçërisht, kryesisht ose ne veçanti përbehen nga mishi, peshku,shpendet, shtazet e gjahut, 

ushqimi i detit, patatet, frutat e përpunuara, perimet dhe/ose djathi (të cilat i përkasin kësaj 

klase);xhelatinë, reçel, marmeladë, qull frutash dhe lyrje tjera të embëla (preparate nga 

frutat);bajame të përpunuara, arra të përpunuara dhe perzierje të frutave të arrave të gjitha 

llojeve,gjithashtu me frutat të thara;grimësira me bazë patateje të cilat i përkasin kësaj 

klase, posaçërisht patatina nga patatet dhe shkopa nga patatet;vaj dhe yndyrë për ushqim, 

vaj ulliri;vezë, qumësht dhe produkte të qumështit (të cilat i përkasin kësaj klase);deserte ne 

bazë jogurti, gjizë, ajkë, qumështi  dhe/ ose frutasha;supa, leng mishi per supa (bujon), 

preparate nga supat, gulash, gjithashtu të përgaditur për tu sherbyer;fruta dhe perime të 

freskëta, të prepa ne formë sallate.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqerr,oriz, tapioka, sago, zavendësues të kafës; miell dhe produkte 

nga drithërat, drithëra, muesli dhe produkte nga fara e plotë; lëngje nga  kafeja, lëngje nga 

çaji, lëngje nga kakao dhe çokolata; produkte nga kafeja ose kakao për përgaditjën e pijeve 

alkoolike ose jo alkoolike; aroma për ushqim; buk dhe produkte të bukës, pjekurina dhe 

produkte embëlsirash; embëlsira dhe bombone (gjithashtu me embëltues ushqyes), çokolatë 

dhe produkte të çokolatës, bombone nga çokolata, akull për ushqim; mjaltë, melasë; 

përzierje të gatëshme, menjëherëshme,  për përgaditjën e topthave te brumit/dumplings/ të 

të gjitha llojeve; brum i përgaditur për përdorim të   menjëhershëm, posaçërisht brum për 

toptha  (dumplings), brum nga tharëmi,  brum peta ( i shtriër si petë); përberësit për 

përgaditjën e pjekurinave  dhe kuleçve të embel-kekve, posaçërisht pluhur për pjekurina, 
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tharem buke, lustra, salcë-lyrës nga çokolata për produkte embëlsirash, pjekurina dhe  

çokolata të vogëla të mbushura ( praline) dhe për përgaditjën e fillit ( shtreses lyrëse) për 

produkte embëlsirash, pjekurina dhe çokolata te vogëla të mbushura ( praline); xhelatinë 

për lyerjën e kekve  me fruta (kuleçve të embël), stabilizue për shllag, aroma për pjekurina 

dhe aroma për kek përpos vajit eterik, therrime sheqeri, marcipan, masa marcipani, lajthia 

dhe produkte të ngjashme, patispanjë, vanilë dhe sheqer vanile, shkop vanile; nisheste 

misri, trashës për lëngje nga pjekja; puding, pluhur për kremin e verdhë;  gjella nga 

brumërat e të gjitha llojeve, gjithashtu të gatshme për t’u shërbyer  dhe / ose me ngrirje të 

thellë; ushqime të gatshme  të embëla bazuar ne brum dhe oriz, dhe/ose produkteve nga fara 

e plotë, posaçërisht  sultjash- qumësht me oriz, puding nga grizi, krepa Kaiserschmarrn  (të 

prera dhe krepa te sheqerosura më rrush të tharë); krip, senf; majonez, salcë remulad(e 

ngjashme me salcën e tartarit, shpesh është më e verdhë ose e kuqërremtë) brumëra, salcë 

domatesh (keçap); uthull, salca (melmesa), lyres-salcë për sallata; Erëza-melmesa, ekstrakte 

melmesash, barishte-bimë të marinuara të thata dhe të ngrira; pica dhe produkte nga picat; 

brumëra, gjithashtu të gatshme për t’u shërbyer dhe / ose të ngrira thellë; sanduiçe të 

hapura, brumëra të hapura dhe bukë te vogla te gjata( baguetë) të hapura; sushi; sallata me 

oriz dhe / ose brumëra; ushqime gjysëm të përgatitura, gjella dhe  ushqim të përgatitur dhe  

të ngrira, që përbëhen veçanërisht, ekskluzivisht ose kryesisht nga brumërat dhe / ose orizi 

dhe / ose farat të plota dhe / ose pastiçeri dhe / ose produkte ëmbëlsirash (që i përkasin 

kësaj klase); Torte.   

31   Fruta dhe perime të freskëta; fruta të arrave të freskëta të të gjitha llojeve dhe bajame; 

peshk, butak (guaska) dhe krustace(gaforre) (të gjalla).   

32   Birrë; ujëra minerale dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përzierje  tjera për përgaditjën e  pijeve.   

33   Pije alkoolike (përveç birrës).   

 

 

 

(111)  27836 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/828 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Kuljanka 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte tualeti; preparate për pastrim dhe preparate për parfimim; lesh pambuku 

për qëllime kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike.   

4   Karburante dhe materie tjera për ndriçim; qirinj dhe fitila për ndriçim; qirinj aromatik; 

komplete qirinjsh; ndriqim nate [qirinj]; qirinj; qirinj për thithjen e tymit; ndezës; pluhur 

qymyrguri [karburant]; lubrifikant sintetik; pajisje për lubrifikim, dyll dhe lëngje   

6   Foli nga metali për mbështjellje dhe paketim; hekrari; foli nga metali për gatim; foli 

alumini; metalet e papërpunuara dhe gjysëm të përpunuara jo të çmuara për t’u përdorur në 

prodhimin e mëtutjeshëm.   
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8   Aksesorë për përgatitjen e ushqimit përfshirë thika kuzhine enë për ushqim; pajisje 

njëpërdorimëshe për tryezë [enë për ushqim] të bëra prej plastikës.   

11   Pajisje për ndriçim dhe reflektorë; llampion (dritë dekorative); burime drite vetë-

ndriçuese; makinë për ndriçim led; shkrepsa.   

16   Letër dhe kartuq; thasë dhe artikuj për paketim, mbështjellëse dhe magazinim nga letra, 

kartuqi ose plastikës; materiale dhe pajisje dekorative dhe artistike; gjëra të shtypura; 

produkte nga letra njëpërdorimëshe; materiale për filtrimin e letrës; goma [ngjitëse] për 

përdorim në zyrë ose shtëpiak; vepra arti dhe figura prej letre dhe kartuqi dhe modele 

arkitektësh; foli plastike për mbështjellje; foli për mbështjelljen e dhuratave; fletë nga 

celuloza e recikluar për mbështjellje; filtër letre; thasë nga plastika për paketim; thasë nga 

letra për paketim; thasë të vegjël letre për paketim.   

17   Fletë polipropileni në të cilat mund të shtypet; materiale plastike në formë letre 

[produkte gjysem-polipropelini]; foli nga plastika [produkte gjysem-polipropelini]; fletë 

polietileni në të cilat mund të shtypet; fletë nga poliesteri [përveq atyre për mbështjellje ose 

paketim]; foli të mveshura me ngjitës për përdorim në prodhim.   

21   Enë për ngrënje, enë për gatim dhe ruajtjen e ushqimit; pijata tavolinash për një 

përdorim; gota nga letra ose plastika.   

22   Material për mbështjellje dhe mbushje; pambuk për mbushje; pambuk për mbushje dhe 

shtresa për mobilje; thasë dhe torba (çanta) (të cilat nuk janë të përfshira në klasë tjera)   

29   Peshk, fruta deti dhe molusqe; produkte të qumështit dhe zëvendësues të qumështit; 

fruta, kërpudha dhe perime të përpunuara (përfshirë frutat arrore dhe ato bishtajore); vezë të 

shpendëve dhe produkte nga vezët; vaj dhe yndyra; produkte mishi; supa; gjella të gatshme 

të cilat përmbajnë (kryesisht) vezë; gjella të përgaditura të cilat përbëhen kryesisht nga 

mishi; gjella të gatshme të cilat përbëhen kryesisht nga shpendët; gjella të përgaditura të 

cilat përbëhen kryesisht nga zëvendësuesit e mishit; gjella të gatshme të cilat përmbajnë 

(kryesisht) mish pule; gjella të gatshme të cilat përmbajnë (kryesisht) përshutë; gjella të 

përgatitura që përbëhen kryesisht nga fruta deti; gjella të ngrira të cilat kryesisht përbëhen 

nga perimet; gjella të përgaditura nga shpendët (mbizotërojnë shpendët); bujon (supë në 

kubëza); deserte të përgaditura nga produktet e qumështit; puding qumështi.         

30   Produkte bukëpjekësish, ëmbëlsira, çokollata dhe deserte; akull, akullore, jogurt i 

ngrirë dhe sherbete; kafe, çaja dhe kakao dhe zëvendësuesit e tyre; kripëra, shtesë erëzash, 

aroma dhe erëza; kokrra drithërash të përpunuara, nisheste dhe produkte nga to, produkte 

për pjekje dhe tharm buke; sheqer, ëmbëlsues natyral, lyerës dhe mbushës të ëmbël, 

produkte bletësh; gjella të gatshme të cilat përmbajnë brumëra; gjella në bazë orizi; ushqim 

i përgaditur në formë pice; gjellë e thatë dhe e lëngshme e gatshme për shërbim, të cilat 

kryesisht përbëhen nga orizi; gjellë e thatë dhe e lëngshme e gatshme për shërbim, të cilat 

kryesisht përbëhen nga brumërat; grimtësira në bazë të nishestes së drithërave; grimtësira 

nga fara të plota të grurit; grimtësira të bëra nga mielli i misrit; grimtësira të bëra nga mielli 

i patatës; ushqim me bazë orizi; grimtësira të bëra nga thërimet e bukës; grimtësira në bazë 

të drithërave; grimtësira të prodhuara nga musli (perzierje e drithërave); grimtësira të cilat 

kryesisht përbëhen nga buka; grimtësira tortilla; grimtësira në bazë susami.   

32   Birra dhe pije me avull jo alkoolike; preparate për punimin e pijeve; pije jo alkoolike.   

33   Pije alkoolike (përveq birrës); preparate për punimin e pijeve alkoolike; ekstrakte 

alkoolike të frutave; koncentrat alkooli; ekstrakt alkooli.   
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(111)  27835 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/829 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Kushino 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Thika elektrike.   

8   Pajisje ushqimi, thika, pajisje tryeze.    

 

 

 

(111)  27828 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/830 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  La Cytelle 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës).   

 

 

 

(111)  27826 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/831 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SPLASHY'S 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Patatina nga patatet, patatina nga perimet dhe grimësira ne bazë patatesh; 

grimësira ne bazë perimesh; grimësira në bazë të frutave të përpunuar të arrave  dhe/ose 

bajameve.   

30   Produkte bukëpjekësish, posaçerisht grurit; grimësira me bazë drithërash, grimësira nga 
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mielli i grurit; grimësira nga mielli i patates, grurit,orizit dhe misrit. 

 

   

 

 

 

(111)  27815 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/832 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Starland 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Embëlsira (bombone); embëlsira; bombone gome  frutash  [përpos për përdorim 

në mjekësi]; rrenjë të embëla [Sladiç- është një bimë barishtore shumëvjeçare, nga familja e 

bishtajoreve. Emra të tjerë: lëpushë, dru i ëmbël, akacie e ëmbël] (produkte embëlsirash); 

produkte embëlsirash me shije te rrënjes se embël   

 

 

 

(111)  27811 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/833 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  La Cerise 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Produkte bukëpjekësish, ëmbëlsira, çokollata dhe deserte; produkte në bazë 

çokollate; kakao; çokollatë; ëmbëlsira çokollate të cilat kanë shije të pralinës (çokollata të 

mbushura); pralina (çokollata të mbushura) të mbushura me lëng; çokollata në formë 

praline; çokollatë me liker; ëmbëlsira me shije çokollate; pastiqeri çokollate të cilat 

përmbajnë pralinë; çokollatë me alkool; pastiqeri në formë të lëngshme; ëmbëlsira të 

mbushura me verë; ëmbëlsira të mbushura me lëng frutash; ëmbëlsira të mbushura me 

alkool të lëngshëm; sheqer; ëmbëltues natyral, lyerës dhe mbushës të ëmbël, produkte 

bletësh.   
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(111)  27806 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/834 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ERIDANOUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish dhe përpunime mishi, peshk dhe peshk i konzervuar, shpezë dhe shpezë të 

konzervuar, mish gjahu dhe mish gjahu i konzevuar, suxhuk, dhe produkte mishi të thatë; 

guaca jo të gjalla; produkte nga guaca jo të gjalla përkatësisht guaca të ngrira; fruta deti jo 

të gjalla; produkte nga frutat e detit jo të gjalla, përkatësisht ushqim deti i konzervuar; mish, 

peshk, shpezë, mish gjahu, guaca, përpunime pemësh dhe perimesh për përdorim tek 

ushqimet e gatshme ose pjata të gatshme; pemë dhe perime të konzervuara, të ngrira, të 

thata, paraprakisht produktet e cekura duke përfshirë produktet e thartuara me të ëmbël 

dhe/ose në salcën e thart; produkte nga patatja, përkatësisht patate e përpunuar; gjelatinë; 

reqel, marmelatë, pire pemësh, lyerës i ëmbël nga pemët dhe perimet, lyerës i ëmbël i 

punuar nga frutat arrore; vezë, qumësht dhe produkte qumështi përveç akullores, qumësht i 

akullt dhe jogurt i ngrirë; gjalpë, djath, lyerës nga djathi, ajkë, jogurt, kvark (lloj ajke), 

qumësht pluhur për ushqim, ëmbëlsirë nga pemët, përkatësisht pemëtë ëmbëtuara; arra të 

përpunuara, jogurt, kvark dhe ajkë; arra të pastruara, përzierje të frutave arrore, përkatësisht 

përzierje të grimsirave të cilat përbëhen kryesisht nga frutat arrore të përpunuara; përzierje 

arrore me pemë, përkatësisht grimtësira të cilat përmbajnë kryesisht fruta arrore të 

përpunuara dhe pemë të thata; vaj dhe yndyrë për ngrënje; supa të konzervuara, preparate 

për punimin e supave, çorba; sallata të cilat përbëhen kryesisht nga mishi, peshku, mish 

shpezësh, mish gjahu, guacat, perimet, pemët, qumështi, jogurti ose djathi; ushqime të 

gatshme të cilat kryesisht pëmbajnë mish, peshk, mish shpezësh, mish gjahu, guacat, 

guacat, perimet, pemët ose djathi; paragjella të ngrira të cilat kryesisht përmbajnë mish, 

peshk, mish shpezësh, mish gjahu, guaca, perime, pemë dhe djath; ushqim dietal, përveq 

për qëllime medicinale, përkatësisht ushqime të gatshme të cilat kryesisht përmbajnë mish, 

peshk, mish shpezësh, mish gjahu, guaca, perime dhe pemë ose djath.    

30   Kafe, çaj, oriz, tapioca, sago, zavendësues të kafes; kafe, çaj, kako dhe pije nga 

çokolata; preparate nga kafja dhe kakao për punimin e pijeve alkoolike dhe joalkoolike, 

përkatësisht përgaditje nga kafja dhe kakao për përdorim tek njerëzit; miell dhe produkte 

nga drithërat, drithra, muesli dhe produkte nga kokrra e grurit të plotë, përkatësisht bukë 

dhe drithra për mëngjes; pasta nga nisheste, përkatësisht pasta për ngrënje; petë dhe petë 

çasti, pica dhe brum për pica; sushi; bukë dhe sanduiq në një pjesë buke, sanduiq,  

pjekurina të ëmbla dhe produkte ëmbëlsirash, përkatësisht, ëmbëlsira dhe bonbon; 

ëmbëlsira, çokolata dhe bonbon çokolata; akull për ngrënje; puding; mjaltë; krip; mustardë; 

majonez, keçap; uthull, salca, salcë për sallata; erëza, ekstrakte erzash, përkatësisht 

përzierje erzash; barishta të thata; aroma për ushqim përveç vajrave esenciale; ushqim i 

gatshëm i cili kryesisht përbëhet nga drithrat, brumërat, petat, orizi, buka, pjekurina të 
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ëmbla ose produkte të ëmbla; ushqim i ngrirë i cili kryesisht përbëhet nga drithërat, pastave 

ushqyese, petave, orizit, bukës, produkteve buke ose produkte të ëmble.    

31   : Pemë dhe perime të freskëta, arra (të papëpunuara); fara, bimë natyrale dhe lula; bimë 

të thata; ushqim për kafshë dhe shtesa ushqimi për kafshë, përkatësisht ushqim për bagëti; 

shtresa për kafshë.   

32   Birra, birra pa alkool, birra dietike, pije të përziera të cilat përmbajnë birrë; ujë mineral 

dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike, përkatësisht pije joaloolike; pije frutash dhe langje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për punimin e pijeve   

 

 

 

(111)  27796 

(151)  27/05/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/835 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Ermis Gold 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra, birrë malti, birrë e përzier (birrë).    

 

 

 

(111)  27795 

(151)  27/05/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/836 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Le Cesarin 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, shpendë dhe shtazë gjahu; produkte të përgaditura nga mallërat e cekura 

më lartë, posaqërisht suxhuk dhe produkte nga suxhuku; gjella të përgaditura të gatshme 

për shërbim që përbëhen kryesisht nga mishi, shpendët dhe shtazë gjahu si dhe produkte të 

bëra nga të njëjtat.   

 

 

 

(111)  27794 

(151)  27/05/2021 

(181)  05/05/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/837 

(591)  Pembe, Bardhë 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bukë; bukë e pjekur; përzierje për përgaditjen e bukës; bukë e freskët; kuleç të 

ëmbël; produkte bukëpjekësish, ëmbëlsira, çokollata dhe deserte.    

 

 

 

(111)  27880 

(151)  03/06/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/838 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Topmove 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Antifriz; antifriz aditiv për lënd djegëse; preparate për shkrirje të akullit; sprej- 

sperkatës për shkrirje të akullit; mjete për shkrirje të akullit të bravave te dyerve; 

kompozicione kimike për hidroizolim; goma ; komponime për riparimin e gomave; mjete 

për ngurtësim; lëng ftohës për motor të automjeteve; ujë për bateri/ akumulator/; vaj për 

frej; startues ndihmës; preparate për mbrojtje nga zjarri   

2   Shirita antikoroziv; preparate antikorozive; shtroja për shasi [trup i makines] të 

automjeteve; preparate për mbrojtjë e llaqeve; llak, spreje-sperkates mbrojtës për llak; 

preparate kunder ndryshkut; yndyrë kunder ndryshkut; mjete për mbrojtjën e zbrazësirave 

(ngjyra); rrëshira të pa përpunuara natyrale, produkte nga rrëshirat, përkatësisht rrëshira  

terpentin, ngjyra nga rrëshira sintetike, lyrëse  nga rrëshira, ngjyra nga rrëshira sintetike për 

produkte plastike, shtuko/git/ (material për mbushje).   

3   Preparate për pastrim, lustrim dhe gërryerje; preparate për pastrimin e dritareve; mjete 

për pastrimin e felneve; pastrues të pajisjeve të klimatizimit; preparate për pastrim të 

plastikes; preparate për pastrim të shtofit (pelhurave për mobile); preparate për pastrimin e 

llaqeve; krema kozmetike; kozmetikë për automjete motorike; preparate për pastrim dhe 

mirëmbajtje të motoçikletave; pasta për lustrim; dyll të fortë për automjete; dyll të fortë për 

lustrim; preparate për bluarje; gurë për lustrim.   

4   Vaj dhe yndyrë industriale; vaj makinash dhe vaj për motore; lubrifikante  dhe yndyra 

për vajosje; vajëra dhe yndyrna kontakti, yndyrna industriale për zinxhir .   

5   Qese dhe kuti të mbushura për ndihmën e parë; preparate për dezodorim të ajrit; 
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dezodorante për automjete; preparate për dezodorim të ajrit te automjeteve   

6   Kyçet prej metali (brava); shporta metalike për blerje; rezervuarët metalike te 

karburantit; rripa prej metali për transferimin (bartjën) e mallrave.   

7   Filtra të ajrit dhe vaj për motor; pëshëngritëse [makina]; pompa [makina], pompa për 

vaj; kompresor; shurdhues për motor; kandela ndezëse për motorët me djegëje të 

brendshme; mjete për pastrimin e ajrit [filtra të ajrit] për motora; pajisje dhe aparate për 

lustrim [elektrike]; pajisje për levizje në dëborë për automjete   

8   Vegla dore dhe pajisje (me dorë); vinça (peshëngritese), manuale; kornizat e mbështetjes 

së mjeteve të dorës; rrjedhje; gërryes të akullit, gërryes të shtresave nga acari   

9   Këllef për kompjuter për bartje; çanta mbrojtëse për bartjen e kompjuterëve; çanta krahu 

pë kompjutera; çanta krahu për kompjutera me rrota; këllef mbrojtes për laptop; çanta për 

pajisje fotografike,video, audio dhe elektronike; çanta për  telefona; çanta  me kapëse për 

telefonat mobil; thasë-këllef për aparata fotografik; këllef për syza; këllef për kartela 

krediti; antena për automjete; mates të shtypjes ne goma; testuesit e baterive; para-ngrohësit 

e baterive; kabllot startues për motorë; termometra të brendshëm dhe të jashtëm (të cilët 

nuk janë për përdorim ne mjekësi); adapter, mbushës; matës të trashësisë së veshjes; 

mbajtës të telefonit celular për automjete motorike; mbajtës kompjuteri tablet për automjete 

motorike; instrumente për matje; testues antifriz; karikues të lëvizshëm; kabllot startuese; 

Këllefet e ruajtjes së CD-ve; Trekëndëshat paralajmërues për automjete; jelekët reflektues 

të sigurisë; sistemet e navigimit të automjeteve; lidhës për telefona celularë për automjete; 

lidhës multimedial për automjete; Mbushës USB; helmeta mbrojtëse , syze dhe veshje për 

motoçiklista; syze për diell; helmetat e biçikletave; kapele sigurie; dioda që lëshojnë dritë 

[LED]; aparate për regjistrimin e kohës; instrumente për matjen e kohës (duke përjashtuar 

orë dhe orë dore).   

11   Llampa automjetesh; drita për automjete; LED drita për automjete; pajisje për ndriqim 

për automjete; LED dioda, pajisje për ndriqim; trupa ndriçues me dioda që lëshojnë dritë 

(LED)); llampat e ndriçimit të automjeteve; llampa për tregues të drejtimit ne automjete; 

dritat e përparme  të automjeteve; pajisje dhe instalacione për pastrimin e ajrit, pajisje për 

pastrimin e ajrit për automjete; ventilator; ventilator për përdorim ne automjete; mbulesa 

për karrika me ngrohje elektrike; termo filxhana me ngrohje elektrike; ndriques dhe 

reflkctor për automjete; llampa baterish; ngrohese duarsh për timon te biçikletave  dhe 

skuterave motorrik (elektrik).   

12   Çanta për biçikleta; shporta të adoptuara për biçiklta; bartësit e valixheve për automjete 

dhe biçikleta; drejtues për çikleta; këllef për  skutera motorik; mbulesa për ulëse për 

biçikleta  dhe skutera motorik; pajisje shtesë dhe pjesë për automjete të te gjitha llojeve, 

posaçërisht për automobila, motoçikleta, triçikleta dhe biçikleta (të cilat i përkasin kësaj 

klase); pëlhura (cerada) të papërshkueshme nga uji për skuter motorik; mbulesa mbrojtëse 

[të formësuara] për automjetet; pelhura(cerada) me masë për motora; pelhura (cerada) me 

masë për automjete; pompa për biçikleta; pllaka frenuese, sete-komplete te papuçeve 

frenuese, disqe frenimi për automjete; brava-hapese të disqeve frenuese për motoçikleta; 

fshesa të gjamit te parafingos, fshisat fshirëse  të parafingos; ulëse për automjete; jelek 

sigurie për ulëse të automjeteve; ulëse bartëse për foshnje ne automjete; ulëse për foshnje 

për përdorim ne automjete; ulëse buster për fëmijë për automjete; shtroja masazhi sipas 

mase për ulëse ne automjete; mbulesa për ulëse ne automjete; mbulesa për ulëse [te 

projektuara] për përdorim ne automjete; mbulesa për ulëse të automjeteve; pelhura-cerada 

te adoptuara  [te projektuara] për përdorim ne automjete; mbulesa për ulese për biçikleta 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

958 

 

dhe motorçikleta ; goma për automjete; zinxhirë për dëborë; bartës për biçikleta; bartës për 

valixhe për skijatorë; rafte çatish; automobile për kamping; pëlhura (cerada) për automjete 

[te projektuara]; mbulesa (perde) për gjama të automobilave; mbulesa mbrojtëse (perde) për 

gjama te automjeteve; kapak dekorativ per rrota te automjeteve ; kapakët e valvulave; 

kapele kokash; roletne për mbrojtjën nga dielli për automjete  motorike; roletne për 

automjete; pompa ajri  [pajisje për automjete]; mbajtes të gotave për përdorim ne 

automjete; organizator për bagazhe; kuti për shtyerje për bagazhet e makinave; çanta të 

brendëshme për automjete; xhepat e pasme të mbeshteteseve te ulëseve të automjeteve; 

valixhet e motoçikletave; çanta për motoçikleta; baltëmbrojtësit  për automjete; 

baltëmbrojtësit mbrojtes për automjete; tapiceri për automjete, ulëse te automjeteve  dhe 

jelek sigurie.   

14   Aparate dhe instrumente kronometrike; lidhese për çelsa  (lekurë  galanteri).   

16   Këllef për pasaporta; lapsa me pend dhe këllef për vizatim të destinuara për nxenes te 

gatshme-përgaditura; këllef për visit kartela; markera për goma automjetesh.   

17   Shirita ngjitës, shirita, lekoplaste dhe folje; shirita izolues; folje ngjitese për përdorim 

në automjete motorike; preparate për mbyllje; mbylles; material mbylles; mjete mbyllese, 

rrëshira për riparim; zberthyes gome; mbyllëse nga goma; goma për heltësimin e goditjeve; 

material për paketim dhe izolim , jo metalike; material për ambalazhim nga goma 

[mveshje]; mveshje nga goma; material për mveshje nga goma ose plastika; kabllo dhe 

konop nga goma.    

18   Bagazh; valixhe dhe çanta të udhëtimit; akt çanta, neseser bosh, çanta pilotesh,  

mbulesa mbrojtese për valixhe  dhe bagazhe; çanta kozmetike,boshe-zbrazura, dhe enë të 

zbrazura  për produkte tualeti; valixhe dhe sete-komplete udhetimi,  çanta të përditëshme, 

çanta për blerje dhe çanta më dorëza-mbajtese; çanta për karroca për blerje, çanta për blerje 

me rrota,çanta te cilat mbahen pergjatë trupit, çanta për kampues, çanta postjeresh, kuleta 

për kartela [ galanteri lekure], çanta plazhi, çanta femrash, çanta gjoksi për mbajtjen e 

foshnjeve-bebeve,çanta për rroba për udhëtim, çanta të udhëtimit, çanta sportive, çanta për 

blerje me rrota, çanta shkolle me rrota, çanta mbartëse mbi ije-supe; çanta shpinde, çanta 

shpinde me rrota; çanta të mëdha të buta; çanta të mëdha të buta  me rrota, kuleta me konop 

dhe dhe çanta, kuleta, kuleta për monedha nga letra, çanta pliko; ombredha shiu, ombredha 

dielli dhe shkopa për hecje, shkopa për hecje malore; çanta [pliko, thes] nga lëkura, per 

paketim; këllef për çelsa; rripa për valixhe, shenja për valixhe, jastek për krahërorë per rripa 

per valixhe  te cilat shiten si pjesë perberese e valixhes; doreza-mbajtese te buta (jastek te 

vegjel) për valixhe dhe bagazh; çanta për këpucë për udhetim çanta për çizme për udhetim; 

këllef lëkure për visit kartele; mbajtese lekure për kartela krediti.   

20   Jastek te cilet fryhen me ajr për udhëtim, të cilët nuk janë për përdorim mjekësorë; 

jastek për qafë me fryerje me ajër dhe të cilët nuk janë  me mbushje me ajër, të cilët nuk 

janë për përdorim mjekësorë; hapese-brava, përpos atyre elektrike, jo metalike; çanta dore 

për blerje  ne markete te medha-supermarkete, jo nga metali; mobile për puntori; rrota të 

përkohëshme; rafta për goma; kanta plastike për lëndë djegëse- derivate; varëse dhe grepa 

për veshje, mbajtëset e bagazheve që janë pjesë e mobiljeve.   

21   Çanta freskuese-ftohëse dhe qese; kuti bartese ftihëse, jo elektrike; shporta shetitjeje-

natyre se bashkut me enë; termoçanta dhe shporta për përdorim ne amvisni; brusha, brusha 

për pastrim te enëve, brusha për automjete; pajisje për pastrim; lecka për pastrim; brusha 

për pastrimin e enëve; lecka për pastrim; shpuza; lecka për pastrim, pendël që fshijnë 

pluhurin; pajisje jo elektrike dhe makina për lustrim; dorashka për lustrim; lëkura për 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

959 

 

lustrim; lëkurë kaprolli për pastrim; materiale [lecka] për lustrim; pambuk për pastrim.   

22   Çanta [thasë, qese] nga tekstili, për paketim; konop për tërheqje të automjeteve; 

kontaktuese, jo metalike; rrjete; rrjeta për rimorkio; rripa për lidhje, jo metalike; litarë për 

shtrengim; rripa jo metalike për përdorimin e ngarkesave; nrripa jo metalik për shtrengimin 

e barrave- ngarkesave; mbulesa kunder ujit [pelhura -cerada].   

24   Batanija.   

25   Maska për gjumë; rripa për monedha; ngrohëset e duarve; dorashka [veshje]; ngrohje të 

qafës; maska; Mbrojtëset e belit dhe shtrengues te veshkave [pjesët e veshjeve]; çanta 

mbathje skijatoresh.   

27   Tepiha për automjete; shtroja gome; shtroja për dyer ( mveshje); shtroja dekoruese.   

28   Bagazhe të dizajnuara posaçërisht për transportin e pajisjeve sportive, çantat e skijave, 

çanta te  skijave, drrasa te skijimit, reketet e pingpongut,  rekete për ping pong , patinate me 

rrota, patina-rrëshqitese   

 

 

 

(111)  27793 

(151)  27/05/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/839 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Liberté 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës), posaqërisht pije të forta alkooli të të gjitha llojeve.   

 

 

 

(111)  27792 

(151)  27/05/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/840 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Limestar 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës).   
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(111)  27791 

(151)  27/05/2021 

(181)  05/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/841 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë 

 
 

(540)  Cien Skin Foodies 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; parfumeri; vaj eterik; kozmetikë; kozmetikë dekorative; grim; deodorante 

dhe preparate kundër djersitjes për përdorim personal; krem për banjë dhe dush; xhel për 

banjë dhe dush; preparate për depilim; kripëra për larje; vaj për larje dhe aditiv (shtesa) për 

larje, jo për qëllime mjekësore; preparate për pastrim, kujdes dhe mirëmbajtje të flokut; 

shamponl; tonik për flokë; llaqe për flokë ngjyra për flokë dhe pajisje tjera për heqjen e 

ngjyrës për flokë; pajisje për mbrojtjen nga dielli, për qëllime kozmetike; losion për 

kujdesin pas rrezitjes; pajisje për pastrimin e dhëmbëve; pajisje për shpërlarjen e gojës; 

preparate jomedicinale për higjienën orale dhe kujdesin e dhëmbëve; lesh pambuku dhe 

shkopinj me lesh pambuku për përdorim kozmetik; facoleta dhe letër tualeti, të njomura me 

losione kozmetike.   

5   Yndyrëra dhe krema medicinale për kujdesin e lëkurës; pudër (pluhur) mjekësorë për 

kujdesin dhe shërimin e plagëve; pajisje për mbrojtjen nga dielli për qëllime mjekësore, 

pajisje mjekësore për kujdesin e lëkurës pas rrezitjes; krip për larje dhe aditiv (shtesa) për 

larje për përdorim mjekësorë; pajisje për pastrimin e dhëmbëve për përdorim mjekësor; 

pajisje mjekësore për shpërlarjen e gojës; preparate mjekësore për higjienën orale dhe 

kujdesin e dhëmbëve; lesh pambuku dhe shkopionj me lesh pambuku për përdorim 

mjekësore; produkte për higjienën femërore, domethënë vata higjienike, vata higjienike për 

përdorim ditore, tampon; brekë higjienike; pelena për bebe; brekë-pelenë për bebe, nga 

letra apo celuloza; pelena për beba nga materiali i tekstilit.   

8   Brisk rroje dhe thikëza për brisk rroje; instrumente rroje; dozer, shtëpiza dhe gëzhoja të 

cilat përmbajnë mprehëse; mjete për manikyr dhe pedikyr; aksesorë për pedikyr; futrollë 

për instrumentet e manikyrit dhe pedikyrit; pjesë dhe pajisje për të gjitha produktet e lartë 

përmendura.   

16   Letër, karton dhe produkte e bëra nga këto materiale (të përfshira në këtë klasë), 

domethënë, facoleta nga celuloza për kujdesin e fytyrës dhe lëkurës, facoleta nga celuloza 

për qëllime kozmetike, jastek të vegjël nga letra për pastrimin dhe kujdesin e lëkurës, letër 

tualeti, letër e lagur tualeti, facoletë.   

25   Brekë në formë të pelenave të cilat vishen (rroba).   

 

 

 

(111)  27788 

(151)  27/05/2021 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/846 

(540)  
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(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës), veçanërisht verërat me gaz.   

 

 

 

(111)  27702 

(151)  18/05/2021 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/847 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Little Octo 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akull, akullore, jogurt dhe sherbet i ngrirë; ëmbëlsira të akullta; ëmbëlsira të 

akullta të cilat përmbajnë akullore   

 

 

 

(111)  27701 

(151)  18/05/2021 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/848 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  LEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe substance tjera për përdorim në lavanteri; preparate 

për pastrim, lustrim, heqje të yndyrës dhe gërryerje; sapun, detergjent; produkte 

parfumerije, vaj eterik, kozmetikë, losion për flokë dhe pasta për dhëmbë; deodorant për 

përdorim personal.   
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(111)  27771 

(151)  26/05/2021 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/849 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Libertario 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës).   

 

 

 

(111)  27774 

(151)  26/05/2021 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/850 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Sweet Corner 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira (bombona); rrënj të embëla (embëlsira); Produkte ëmbëlsirash me 

aromë të rrënjes  se ëmbël; Embëlsira nga amoniumi dhe kloridi dhe rrenjës së embël (jo 

për përdorim mjekësor); bombona gome frutash [përveç  për përdorim mjekësor]; bombona 

gome.   

 

 

 

(111)  27776 

(151)  26/05/2021 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/859 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   
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(511) 31   Fruta dhe perime të freskëta,posaçërisht  banane.   

 

 

 

(111)  28108 

(151)  18/06/2021 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/863 

(591)  Portokalli, Kuqe, Nuanca te gjelbertës, 

Nuanca të kaltertës, Verdhë, Vjollc, e kuqe e 

mbyllur-purplish 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyrë për shtypje; toner për shtypje; fishekë ngjyre, të mbushur paraprakisht, për 

printera; tonerë, të rimbushur, për printera dhe aparate fotokopjuese; ngjyra.   

7   Makina për lidhje.   

8   Gërshër.   

9   Kalkulues xhepi, kalkulues tavolinash elektrik; bartës ne levizje për telefon; magnete; 

treguesit laserik; aparate për përkthim; lapsa për  ekrane  të ndieshme në prekje  

(touchscreen).   

16   Lëtra, kartuç; material të zyrës; mbështjellëse [material për zyre]; ngjitese; shpuese të 

lëtres [zumba]; mprehëse për lapsa; mbajtëse të blloqeve për shenime; bllok shkrimi; pajisje 

për vendosjen e dokumentacionit; sandek për vendosje dokumentacioni; kuti për vendosje 

dokumentacioni; shkumsa për shenim-shkrim, tabela për shkrim, tabelë e qelqit për  shkrim 

(material i zyres), tabelë plastike për shkrim (material për zyre); folje për tabela të shkrimit 

(material i zyres); makina të zyres; aparate për përdorim në zyre për lidhjen e letres; 

giljotina-prerëse për përdorim të zyres; aparate për shkatrrimin e lëtres [grirëse] për 

përdorim të zyrës; instrumente për  laminimin –plastifikimin e dokumenteve (material për 

zyre); folje për laminimin –plastifikimin e dokumenteve; material dhe pajisje për zyre, 

përpos mobileve; lëter; lëter ngjitëse për shenime; ngjitëse [pajisje për zyre]; albume për 

vetëngjitje të fotografive; tiketa të lëtres; instrumente për shkrim; material për shkrim; 

ngjyrë për shkrim; mbështjellëse-fasciklla [pajisje për zyre]; mbajtëse të ngjyres; kuti për 

pajisje të zyrës; rafte për dokumente për tavolina të zyres; organizator dokumentash për 

tavolinë të zyrës; kanta tavolinash për pajisje tavolinash ; pliko (pajisje për zyre); 

bashkëngjitjet e tabelave të tapës; pajisje për nxerrjen e kapëseve; blloqe për shenime; 

pliko; regjistratorë për nevoja të zyres; ndarese të mbeshtjelleseve (fascigllave)  dhe 

regjistratorëve; bula; jastek për vula; blloqe [material për zyre]; fletore; pajisje shkollore 

[fletore dhe pajisje shkrimi]; gjilpëra ngjitese ne letra [material për zyre]; mbajtëse të 

lapsave kimik; mbajtës lapsash; maja pendash të forta për lapsa; produkte për fshirje; 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

964 

 

korigjues( korektor)i lëngët për dokumente; material dhe media artistike dhe për dekorim; 

material artistike; instrumentie për vizatim; material për vizatim; blloqe për vizatim; vizore 

vizatimi; trkëndësha  të cilët janë instrumente për vizatim; vizore të drejta; kuti për brusha 

për pikturim; kuti  me ngjyra  [material shkollorë]; shabllone vizatimi; kontenjere 

transportuese  nga kartuçi; qese plastike për postë; ngjitëse për postë; ngjitës për lëtra ose 

për përdorim në amvisni; shirita ngjitës; mbajtëse për shirita ngjitës; gjera të shtypura; 

libra; kalendare; flëtore pune; folje plastike për mbështjellëje; material për paketim.   

20   Pushimore për këmbë; mobile, mobile të zyreve, ormar, tavolina, tavolina për zyre; 

kontejner të cilët mund të lëvizin, kontejner (jo metalik); karrika të përshtatëshme për punë 

për tavolina të zyrëve, karrika rrotulluse; mbajtës kabllosh, organizues kabllosh, drejtues 

kabllosh (jo metalike, jo elektrike), elemente shtrenguese, jo metalike,për kabllo; 

shtrenguesit e kabllove, konektor-kyçes (jo metalike) dhe mbajtës; tiketa plastike   

21   Shporta për lëtrën e shpënzuar.   

 

 

 

(111)  28107 

(151)  17/06/2021 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/864 

(591)  kaltër, bardhë, zezë 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyrë për shtypje; toner për shtypje; fishekë ngjyre, të mbushur paraprakisht, për 

printera; tonerë, të rimbushur, për printera dhe aparate fotokopjuese; ngjyra.   

7   Makina për lidhje.   

8   Gërshër.   

9   Kalkulues xhepi, kalkulues tavolinash elektrik; bartës ne levizje për telefon; magnete; 

treguesit laserik; aparate për përkthim; lapsa për  ekrane  të ndieshme në prekje  (taç skrin).   

16   Lëtra, kartuç; material të zyrës; mbështjellëse [material për zyre]; ngjitese; shpuese të 

lëtres [zumba]; mprehëse për lapsa; mbajtëse të blloqeve për shenime; bllok shkrimi; pajisje 

për vendosjen e dokumentacionit; sandek për vendosje dokumentacioni; kuti për vendosje 

dokumentacioni; shkumsa për shenim-shkrim, tabela për shkrim, tabelë e qelqit për  shkrim 

(material i zyres), tabelë plastike për shkrim (material për zyre); folje për tabela të shkrimit 

(material i zyres); makina të zyres; aparate për përdorim në zyre për lidhjen e letres; 

giljotina-prerëse për përdorim të zyres; aparate për shkatrrimin e lëtres [grirëse] për 

përdorim të zyrës; instrumente për  laminimin –plastifikimin e dokumenteve (material për 

zyre); folje për laminimin –plastifikimin e dokumenteve; material dhe pajisje për zyre, 

përpos mobileve; lëter; lëter ngjitëse për shenime; ngjitëse [pajisje për zyre]; albume për 

vetëngjitje të fotografive; tiketa të lëtres; instrumente për shkrim; material për shkrim; 
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ngjyrë për shkrim; mbështjellëse-fasciklla [pajisje për zyre]; mbajtëse të ngjyres; kuti për 

pajisje të zyrës; rafte për dokumente për tavolina të zyres; organizator dokumentash për 

tavolinë të zyrës; kanta tavolinash për pajisje tavolinash ; pliko (pajisje për zyre); 

bashkëngjitjet e tabelave të tapës; pajisje për nxerrjen e kapëseve; blloqe për shenime; 

pliko; regjistratorë për nevoja të zyres; ndarese të mbeshtjelleseve (fascigllave)  dhe 

regjistratorëve; bula; jastek për vula; blloqe [material për zyre]; fletore; pajisje shkollore 

[fletore dhe pajisje shkrimi]; gjilpëra ngjitese ne letra [material për zyre]; mbajtëse të 

lapsave kimik; mbajtës lapsash; maja pendash të forta për lapsa; produkte për fshirje; 

korigjues( korektor)i lëngët për dokumente; material dhe media artistike dhe për dekorim; 

material artistike; instrumentie për vizatim; material për vizatim; blloqe për vizatim; vizore 

vizatimi; trkëndësha  të cilët janë instrumente për vizatim; vizore të drejta; kuti për brusha 

për pikturim; kuti  me ngjyra  [material shkollorë]; shabllone vizatimi; kontenjere 

transportuese  nga kartuçi; qese plastike për postë; ngjitëse për postë; ngjitës për lëtra ose 

për përdorim në amvisni; shirita ngjitës; mbajtëse për shirita ngjitës; gjera të shtypura; 

libra; kalendare; flëtore pune; folje plastike për mbështjellëje; material për paketim.   

17   Folje laminues të dokumenteve   

20   Pushimore për këmbë; mobile, mobile të zyreve, ormar, tavolina, tavolina për zyre; 

kontejner të cilët mund të lëvizin, kontejner (jo metalik); karrika të përshtatëshme për punë 

për tavolina të zyrëve, karrika rrotulluse; mbajtës kabllosh, organizues kabllosh, drejtues 

kabllosh (jo metalike, jo elektrike), elemente shtrenguese, jo metalike,për kabllo; 

shtrenguesit e kabllove, konektor-kyçes (jo metalike) dhe mbajtës; tiketa plastike.   

21   Shporta për lëtrën e shpenzuar   

 

 

 

(111)  28104 

(151)  17/06/2021 

(181)  06/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/869 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Stoli; unaza (stoli); qafor (stoli); bylyzyk; vath; lidhëse për stoli; lidhëse për çelsa 

(lidhëse për qelsa me dekorime të vogla ose me lidhëse dekoruese); këllëf për stoli; orë.    

18   Çanta; çanta udhëtimi; çanta dore; çanta krahu; çanta shpine;aktçanta; çanta për toilet 

(kozmetikë) të zbrazta; çanta- këllëfe për dokumenta; çanta lëkure në formë të thesit; kuletë 

xhepi për para; mbajtëse për kreditkartela; çanta lëkure dhe kuleta për para; komplete 

udhëtimi; këllëfe për çilsa; sheja për bagazh (produkte lëkure); rripa për bagazh; këllëf për 

kartela krediti; kuti për visit karta.    

25   Rroba; mbathje; produkte mbulese për kokë; veshje të jashtme; rroba; costume; 
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xhaketë; bluza; tunika; këmishë me mëngë të shkurtëra ose të gjata; farmerka teksas; 

pantallona; fustana; funda; xhemper; triko; xhampera të cilët mund të zbërthehen; 

kominoshe; xhaketa për mashkuj dhe femra, kapota, jelek; rroba të poshtme; veshje intime; 

rripa dhe shtërngues; badi (rroba të poshtme); sutjena në formë korseti; sutjena; korset 

(veshje të poshtme); maica femrash me bretella; kanatiere (veshje); korseti (veshje); 

neglizhe; brekë; kombinezon ( si rroba të poshtme për përdorim nën fustana); tanga; rroba 

mashkujsh në formë shorci (veshje të poshtme); bokserica; lidhëse si mbajtëse për çorapa; 

lidhëse; nënkëmisha; veshje për mbrëmje; çorapa najlloni për femra; çorapa për femra; 

çorapa; kanotiere për mashkuj me krahoshe; këmisha nate; mbështellës trupi për dhomë 

(bademanitl); nënfustana; rroba banjoje për mashkuj dhe femra; rroba për larje; bikini; 

shtroja për mbathje; shami për kokë; shall, faculeta.   

26   Zbukurime për flok.    

 

 

 

(111)  27636 

(151)  12/05/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/873 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DICLAC 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparat farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  28166 

(151)  22/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/874 

(591)  Ari, e kaltër e errët, e kaltër e çelët, e 

verdhë, e gjelbër, portokalli, e bardhë 

(732)  DAVIDE CAMPARI – MILANO 

S.P.A. VIA FRANCO SACCHETTI, 20 

20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI), IT 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës); Përgatitjet për prodhimine pijeve alkoolike; Verë; 

Pije me aromë me bazë vere; Verërat e gazuara; Bitera; Aperitivë; Pijet alkoolike të para-

përziera, përveç atyre me bazë- birre;Koktej; Pije të distiluara; Xhin; Liker; Uiski; 

Vermuth; Esenca alkoolike; Ekstrakte alkoolike    
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43   Dhënia me qira e orendive, çarçaf dhe mbulesa ambienti për tavolina; Akomodimi i 

përkohshëm; Ofrim i ushqimeve dhe pijeve; Dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, çarçaf 

tavolinash, enë prej qelqi; Furnizime për furnizime dhe ofrime të ushqimive dhe pijeve ; 

dhenie me qira e bombolave  të ujit; Shërbime bistro; Furnizimi i kafiterive për ushqime- të 

shpejta; Këshilla gatimi; Shërbime të digustim të verës (ofrimi i pijeve); Ofrim i ushqimit 

dhe pijeve përmes kamionit lëvizës; Delikatesa [restorante]; Dhënia me qira e pajisjeve për 

bare; Makina shpërndarëse për pije (dhënie me qira e); Aranzhimi i vakteve ushqimore në 

hotele; Aranzhimi i pritjeve të dasmave [ushqim dhe pije]; Sherbime per furnizime me pije 

dhe ushqime jashtë hotelierie; Shërbime hotelierie për ofrimin e pijeve dhe ushqimev; 

Shërbime për ofrimin e pijeve dhe ushqimit; Sherbime hotelierie; Hotele, bujtina dhe 

konvikte shtëpi, pushime dhe akomodime turistike; Shërbime kafeje; Shërbime për 

furnizimit  me ushqime dhe pije me celular; Bare për sherbime të verës; Shërbime 

restorantesh të ofruara nga hotelet; Shërbime të restoranteve lëvizëse; Restorante  vetë-

shërbimyese; Shërbime për përgatitjen e ushqimit dhe pijeve; Ofrimi i informacionev në 

lidhje me përgatitjen e ushqimit dhe pijeve; Snak-baret; Servimi i ushqimit dhe pijeve; 

Shërbime restoranteve hoteliere; Restorante; Procesi e rezervimeve dhe prenotimeve për 

restorante dhe vakteve ushqimore; Shërbime rezervimi për prenotimin e vakteve 

ushqimore; Sherbime kokteji në sallat e pushimit; Shërbime në bare.   

 

 

 

(111)  28098 

(151)  17/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/878 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1    Ëmbëltues artificial.    

5   Ushqim dietal për përdorim në medicinë dhe farmaci.    

29   Mish, suxhuk, peshk, shpendë, mish gjahu;ekstrakte mishi;pemë dhe perime të 

përpunuara, konzervuara, të ngrira, të thara;pemë dhe perime të konzervuara, qoftë të 

thartuara, të ëmbla apo të tharta;bishtaja;arra dhe bajamet të përpunuar;fjolla të 

patateve;grimësira të cilat janë të përfshira në klasen 29, posaqërisht të thata, të njelmëta, të 

pjekura dhe/ose të erëzuara me kokrra kikiriku, arre, bajame dhe arrave indiane, çips nga 

patatetdhe shkopinj nga patatet, produkte të ekstruduar nga patatet në formë të grimtësirave, 

biscuit i fërguar nga patatja;xhelatinë, reçel, kompot;vezë, qumësht dhe produkte të 

qumështit;vaj dhe yndyrë për ngrërje, margarinë;lyerës i njelmët;shtesa për pjekje të të 

gjitha llojeve, të cilat i përkasin klasës 29, posaqërisht pemë të ëmbëlsuara, shtresa nga 

vishnjet, rrushi I thatë, sultanina, lëvozhga e portokallit dhe limunit, arra tëpërpunuara dhe 
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bajame të të gjitha llojeve, kokos pluhur, petë të pregaditura për pjekje me fare maku në 

përbërësin kryesor, me arra, bajame, kokosi pluhur dhe/ose pemë, xhelatinë për ngrënje, 

mak të bluar, usgqim të erëzuar, posaqërish kore dhe/ose pulpa dhe/ose pemë citrusi, duke 

përfshirë në formen e thatë ose të dehidruar, pemë të konzervuara, të ziera dhe të 

ngrira;ëmbëlsira të punuara nga jogurti, kvarku i djathit dhe/ose krem   

30   Kafa, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendësus për kafe; miell dhe preparate 

të punuara nga drithërat, drithra, muesli; petë (pasta) të të gjitha llojeve; bukë, pjekurina 

dhe ëmbëlsira; akullore; pudding pluhur; mjaltë, shurup nga melasa; lyerës I ëmbël, 

posaqërisht krem çokolate dhe krem lajthie; ëmbëlsira të përfshira në klasen 30, posaqërisht 

mus si ëmbëlsirë, ëmbëlsira të cilat përmbajnë pasta, pudingu; përzierje për pjekje mishi; 

shtesa për pjekje mishit të cilat përfshihen në klasen 30, posaqërisht shtresat për torte, 

lyerës nga çokolata për kuleq/torta, shtresa kremi, aroma për pjekje dhe vaj për pjekje, 

pluhur sheqeri, marcipan, pasta nga marcipani, krem pasta nga frutat arrore (lajthi), vafli 

për krijimin/pjekje mishi, vanilla dhe sheqer vanilla, shkopinj vanilla, çokolatë e grimësuar, 

troshat e çokolatës, fjollat, kokërrzat, dekorimet nga çokolata dhe sheqeri, tharmi i presuar 

dhe i thatë, mjete për përzierje, posaqërisht pluhur për pjekurins, sodë bikarbone, krip nga 

briri i kaprollit, potash (lloj kripe), ushqim me mëlmesa, posaqërisht me fruta citrus, duke 

përfshirë në formen e thatë, të dehidruar; krip, mustardë; uthull, salca (të mëlmesave), 

mëlmesa; grimësira, të përfshira në klasen 30, posaqërisht, produkte të pjekura, në toster të 

pregaditura për konsumim, pjekurina të njelmëta për sendviq, fjolla të eksrtuduara nga 

misri, fjolla misri, gruri i ekstruduar, oriz dhe miser, si produkte për ngrënje (grimësira).   

31   Pemë dhe perime të freskëta, sallata të freskëta.   

32   Birra; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për punimin e pijeve joalkoolike.   

33   Pije alkoolike (përveç birrës). .   

 

 

 

(111)  28112 

(151)  18/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/881 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Grepa muri nga metali.   

8   Pajisje për ushqim.   
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9   Metër druri.   

16   Kuti kartuqi.   

18   Çanta, çanta të përshtatshme për bartjen e gjërave dhe pajisjeve për foshnja.   

20   Mobilje, mobilje të adaptuara për fëmijë, tryeza, ulëse; thasë për gjum; kuti nga 

plastika; grepa muri nga plastika; shtëpiza në formë ruli për bebet të cilat fillojnë të 

zvarriten.    

24   Çarçaf dhe batanije; shtroja për shtrat; lecka për larje/pastrim; peshqir nga tekstili   

25   Veshje, mbathje, mbështjellëse për kokë; veshje për foshnja dhe fëmijë; mbathje për 

foshnja dhe fëmijë; mbështjellëse koke për foshnja dhe fëmijë; ndërresa të poshtme për 

foshnja dhe fëmijë; shtroja, jo nga letra.   

26   Aksesorë dekorativ për flokë.   

28   Lojëra, lodra, letra loje; rekuizita gjimnastike dhe sportive.   

 

 

 

(111)  28113 

(151)  18/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/882 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Magic Moments 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj, çaj frutash, çaj i aromatizuar.   

 

 

 

(111)  28116 

(151)  18/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/883 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Magic Mouse 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina të ëmbla; kuleç të ëmbël; ëmbëlsira nga çokollata; bombona nga 

sheqeri; çamçakëz frutash (përveq atyre për përdorim medicinal); ëmbëltues (ëmbëlsira). 
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(111)  28115 

(151)  18/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/884 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Magica 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira; produkte pastiçerie, bombona; çamçakëz frutash (përveq për 

përdorim medicinal); ëmbëltues (ëmbëlsira); produkte pastiçerie të aromatizuara me 

ëmbëltues.   

 

 

 

(111)  28120 

(151)  21/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/885 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Magma 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore.   

 

 

 

(111)  28121 

(151)  21/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/886 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Majestat 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës), pije të forta alkoolike, brendi, liker me brend.   
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(111)  28122 

(151)  21/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/887 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Majestät 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës), pije të forta alkoolike, brendi, konjak, verë dhe 

pije të cilat përmbajnë verë; pije të përziera me bazë vere.   

 

 

 

(111)  28123 

(151)  21/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/888 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Massari 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije të forta alkoolike, sidomos sambuca (pije alkoolike)   

 

 

 

(111)  28136 

(151)  21/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/889 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Fairglobe 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Substanca dijetike, jo të përshtatshme për përdorim në medicine.    

18   Çanta për blerje (për treg) nga tekstili.    

20   Jastek; thasë për fjetje; mbulesa; përveç çarçafëve.   

24   Tekstil dhe produkte tekstili (i cili i përket kësajë klase); pëlhurë, pëlhurë pambuku; 
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perde; mbulesa për amvisri, mbulesa tavoline dhe çarçaf për krevat, qilima për tavolina dhe 

mbulesa për krevat, batanije, që i përkasin kësajë klase, përveç batanijeve të leshit, çilima 

tekstili për tavolina, peshqir tekstili, peceta nga tekstili, tekstil për amvisni; mbulesa për 

jastek   

29   Mish, peshk, shpezë dhe mish gjahu, të gjitha të cekurat në formën e ngrirë; produkte 

mishi dhe produkte të mishit të thatë; ekstrakte mishi; guaca, lusparë, të cilët nuk janë të 

gjalla; pemë dhe perime të konzervuara, të thata dhe të ziera, duke përfshirë të cekuarat 

edhe në salcen e ëmbël dhe/ose në salcen e thartë; xhelatinë; reçel, marmaladë; vezë, 

qumësht dhe produkte qumështi, të cilat i takojnë kësajë klase, pije të përziera me qumësht 

(qumështi dominon); mish, ruxhuk, pesh, pemë dhe perime të konzervuara; arra të 

përpunuara; vaj dhe yndyrë për ngrënje; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga 

mishi, peshku, shpezët, mishi i gjahut, vezët ose perimet e ngrira dhe ushqimet e ngrira që I 

takojnë kësajë klase; ushqimet të cilat përbëhen kryesisht nga mishi, peshku, shpezët, vezët 

ose perimet, të papërshtatshme për përdorim në medicine, të përfshira në këtë klasë.     

30   Kafe, çaj,kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendësues për kafe; kafe, çaj, kakao ose 

pije me bazë çokolate; kapuçino kafe; kafe, kakaodhe preparate me bazë çokolate, për 

mbarimin e pijeve alkoolike ose joalkoolike; miell dhe preparate të mbaruara nga drithrat; 

brumëra; bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira; ëmbësira, çokolata dhe produkte nga çokolata; 

akull për ngrënje; mjaltë, melasa; tharm, pluhur për pjekurina, niseshte për ngrënje; krip, 

mustardë; majonez, keqap; uthull, salca (erëzash), salcë për sallata; erëza; ushqime të 

gatshme të cilat përbëhen kryesisht nga pastat ose orizi dhe gjërat ushqimire të ngrira të 

cilat I përkasin kësajë klase; gjëra ushqimore dijetike, të cilat kryesisht përbëhen nga pastat 

ose orizi, jo të përshtatshme për përdorim në medicine, që i përkasin kësajë klase.     

31   Pemë dhe perime të freskëta; arra; fara, bimë natyrale dhe lule; bimë të thata; ushqim 

për kafshë dhe atitiv për ushqimin e kafshëve; ëmbëltues; shtroja për kafshë.     

32   Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije nga frutat, liker frutash 

dhe langje frutash; shurup dhe preparate të tjera për punimit e pijeve.    

33   Pije alkoolike (përveq birrave), posaqërisht vera, pije të forta dhe liker dhe kokteje 

alkooli të cilat përmbajnë qumësht, kokteje dhe aperitiv me pije të forta ose me bazë të 

veres; pije që përmbajnë verë; preparate alkooli për punimin e pijeve   

 

 

 

(111)  28141 

(151)  21/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/890 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Favorini 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina të ëmbla dhe produkte të ëmbla, posaqërisht vafli; kuleq të vegjël, 

torte, çokolata, produkte nga çokolata, çokolata të mbushura (praline), ëmbëlsira nga 

sheqeri, ëmbëlsira, marcipan; duke përfshirë të gjithë produktet e cekura të prodhuar duke 
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shfrytëzuar zëvendësuesit e sheqerit   

 

 

 

(111)  28143 

(151)  21/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/891 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Favorina 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bukë dhe produkte nga buka; pjekurina dhe produkte të ëmbla; ëmbëlsira; 

çokolata dhe produkte nga çokolata;  çokolata të mbushura (praline); bombone; ushqim i 

ëmbël (bonbon); çokolata pllakëza (çokolata të vogla); dekorime me çokolatë dhe bonbon 

decorative (për ngrënje) për bredhin e Vitit të Ri.     

 

 

 

(111)  28147 

(151)  21/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/892 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Vespral 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (përveç birrës), në veçanti verëra, pije të forta alkoolike dhe liker.   

 

 

 

(111)  28148 

(151)  21/06/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/893 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

(540)  Viajero 
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(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave); verë; pije që përmbajnë verë (shpricer); verë e 

gazuar; pije të forta alkoolike   

 

 

 

(111)  27693 

(151)  18/05/2021 

(181)  07/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/894 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Vieux Garcon 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (përveç birrës), në veçanti pije të forta alkoolike   

 

 

 

(111)  27661 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/901 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Finale 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfumeri, vajra eterik, kozmetikë, losion për flokë, mjete për pastrimin e 

dhëmbëve.  

   

 

 

(111)  27660 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/902 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

(540)  FINKBRÄU 
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(511) 32   Birra, pije të përziera të cilat përmbajnë birrë.    

 

 

 

(111)  27659 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/903 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Firone 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kuleq dhe ëmbëlsira; pjekurina, duke përfshirë pjekurina me mbushje dhe të 

lyera me shtresë të ëmbël.    

 

 

 

(111)  27663 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/904 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  LIVARNO LUX 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Bobinë për biçikleta; hapëse dhe mbyllëse automatike për dyer.   

9   Llambë (optike); aparate dhe instrumente për udhëheqje, bartje, transformim, akumulim, 

rregullim apo kontrollë të energjisë elektrike, pajisje elektrike për kontrollin e ndriçimit, 

senzorëve optik, dimer (rregullator i ndriçimit), dioda ndriçuese dhe laserike; pajisje dhe 

instrumente elektrike (të përfshira në këtë klasë), për përdorim të alarmeve dhe mbikqyrje, 

ndërprerës të qarkut elektrik, pajisje të siguresave, detektorë, siguresa, kontakte elektrike; 

senzorë të zhurmës, lëvizjes, ndriçimit, ujit, tymit, temperaturës, gazit, kontaktit dhe 

lëvizjes, senzorë fotoelektrik; alarm për tym, nxehtësi dhe zjarr; instalime për alarma 

(elektrik); instalime për video mbikqyrje, aparate për video komunikim; sistem për 

komunikim intern (të brendshëm), instalime të telefonave shtëpiak; këmbana në dyer 

(elektrike) dhe sirena; pajisje paralajmëruese e rrjedhjes së gazit; pajisje komunikimi dhe 

mbikëqyrjeje për shtëpi dhe banesa, ndërfutës dhe pajisje për alarm; dioda ndriçuese.   

11   Pajisje dhe instrumente për ndriçim; llambë (për ndriçim), abazhur, mbajtës të 

abazhurit, llamba elektrike; llamba me bateri; llambadarë; llamba reflektuese; pajisje për 

ndriçim, posaqërisht poqa, llamba të cilat shkëlqejnë, llamba të vogla, llamba efekti, poqa 
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me gaz; llamba frontale; ndriçues nate; drita montuese të kuzhinës; rrjet i qirinjëve elektrik, 

qirinj elektrik pa tel, tub ndiçues, ndriçim dekorativ i krishtlindjeve me tension të ulët; drita 

të përparme për automjetet motorike; llamba për biçikleta; reflektor për biçikleta; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallërat e lartëpërmendura (të përfshira në këtë klasë). 

   

 

 

(111)  27658 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/907 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Volganoff 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave); pije të forta alkoolikes dhë likera; votka.   

 

 

 

(111)  27655 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/908 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  VREDEBOSCH 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave); verë.   

 

 

 

(111)  27653 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/909 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

(540)  W5 
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(511) 1   Antifriz për qelq; kimikate për impregnimin e lëkurës, plastikës dhe tekstileve; 

krip për shkrirje akulli; ujë i demineralizuar, i cili nuk është për përdorim mjekësor   

3   Preparate për pastrim, lustrim, gërryerje dhe preparate gërryese[abrasive]; preparate për 

larjën e enëve, preparate për larjën e enëve dhe krip për makina për pastrimin e enëve; 

sapun; preparate për pastrim dhe kujdesin  për përdorim në amvisni; amonijak për përdorim 

për pastrim; preparate për pastrim dhe kujdesin e automjeteve; preparate për heqjen e 

gurëve [gelqeres] për amvisni; preparate për pastrimin dhe kujdesin  për mobile; facoleta të 

lagura, të impregnuara [lagura] me detergjent për pastrim; mjete për zbardhim dhe  

supstancea tjera për përdorim ne lavanteri; mjete për heqjen e njollave; nisheste  [forcues] 

për ndresa dhe për hekurosje; ujë me aromë për shtoja shtrati; preparate për lustrimin e  

mbathjeve, preparate për pastrimin e këpucëve; preparate për parfymosje të hapsirave.   

4   Vaj motorik.   

5   Mjete për dezinfektim për përdorim ne amvisni; facoleta hidratuese të lagura [ngopura] 

me preparate dezinfektive; preparate për dezodorimin e ajrit; preparate për pastrimin e ajrit; 

preparate për neutralizimin e aromave për përdorim ne tepiha-çilima, tekstil dhe ajër.   

7   Gryka-thasë për fshesa elektrike.   

8   Gërryese për dysheme dhe dritare.   

11   Spërkatësit elektrik të aromave për dhoma  dhe shpërndarësit për pastrimin ose 

freskimin e ajrit të ambientit.    

20   Mjete dore jo metalike   

21   Dërrasa për hekurosje; tavolina për hekurosje; mbulesa për dërrasa  dhe tavolina për 

hekurosje; fshesa; enë për mbeturina; enë të vogla për mbeturina; complete për pastrim të 

cilet përbehën prej enës se mbeturinave dhe fsheses; kofa; produkte për nevoja për pastrim; 

brusha; facoleta për pastrim; lecka për pastrim; lecka për pluhur; shpuza për përdorim ne 

amvisni; lesh çeliku; dorashka për përdorim ne amvisni; instrumente për pastrim,  përdorim 

dore; kofa për shtryelljën e xhupave [xhogerit]; shtrylles xhupi[xhogeri]; pajisje nga 

pendëlat për pastrimin e pluhurit; shporta për përdorim ne amvisni; shporta për ndresa për 

përdorim ne amvisni; shporta për ndresa; tharëse për ndresa; tharëse për rrobe; kapëse për 

ndresa; varëse për tharjën e ndresave; rul vet-ngjitës për pastrim;  rul elektrik për pastrim; 

shpuza për masazhë   

22   Litarë për tharjën e ndresave; Thasë për ndresa të ndotura.   

24   Lecka për tharjen e enëve.   

 

 

 

(111)  27652 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/910 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Wafer Duo 
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(511) 30   Pjekurina dhë produkte ëmbëlsirash; biskota, kek, produkte vafel [waffle]; të 

gjitha produktet e lartpërmendura më mbushje më çokolatë  dhe / ose mbushje, çokolata;  

produkte  nga çokolata.   

 

 

 

(111)  27651 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/911 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Waldenhoff 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verëra të gazuara.   

 

 

 

(111)  27654 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/912 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Weizen-Stolz 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës) që i përkasin kësaj klase, në veçanti verëra, pije që 

përmbajnë verë, pije të forta alkoolike dhe liker, dhe pije alkoolike të përziera dhe aperitivë 

të bazuara në pije të forta alkoolike ose verë; preparate alkoolike për  përgaditjën e pijeve.   

 

 

 

(111)  27656 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/914 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  White Moon 
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(511) 29   Produkte të qumështit dhë zëvendësues të produkteve të qumështit; djath; djath 

më myk blu-kaltër (djathë i mykur).   

 

 

 

(111)  27657 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/915 

(526)   

(591)   

(300)   

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 

74172 Neckarsulm 

Germany 

, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Winarom 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Uthull; mustardë; salcë domatesh[ketchup]; salcat, salcat si erëza-melmesa, 

aditivët e erëzave-melmesave, preparatet e erëzave-melmesave për ushqim.   

 

 

 

(111)  27662 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/916 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Winter Story 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina, produkte embëlsirash, çokolata dhë deserte; embëlsira (bombone), 

çokolata të vogëla dhë gomë përtypëse-çam çakëz; çokolata; imitim i çokolatës; bombon 

çokolata; produkte embëlsirash nga çokolata; prdukte më bazë çokolate   
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(111)  27664 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/917 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  X Wafer 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina dhë produkte të embëlsirave; biskota, kek, vafel produkte; duke 

përfshirë produktet e lartëcekura  më mbushje çokolate  ose lyerje; çokolata, produkte nga 

çokolata.   

 

 

 

(111)  27665 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/918 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  X-Bolt 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhë substanca të tjera për t'u përdorur në 

lavanderi;preparate pastrimi, lustrimi, fshirjeje dhe gërryese, sapun.   

 

 

 

(111)  27669 

(151)  14/05/2021 

(181)  08/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/919 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Zachos 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike përpos birrave   
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(111)  28288 

(151)  30/06/2021 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/920 

(591)  e gjelbërt,  e kuqe, e kafte, e bardh 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr , KS 

(740)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshmbathje , kepuce, kapele.   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   

 

 

 

(111)  27667 

(151)  14/05/2021 

(181)  12/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/941 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina  për tërheqjen e rrjetave (për peshkim).   

8   Pajisje ushqimi, posaçërisht thika të peshkatarëve  për pastrimin dhe fileto peshku; 

harpune të mëdha [shtizë e gjatë e përdorur për peshkim ose për gjueti kafshësh detare siç 

janë balenat.], harpune-shtiza për peshkim   

9   Veshje mbrojtëse për motoçikleta, helmeta për motoçikleta, dorashka mbrojtëse për 

motoçiklist, size dielli; aparate dhe instrumente nautike; rekuizita për zhytje, ne vëçanti 

rroba zhytësish, maska zhytësish, jelek shpëtimi dhe jelek notimi (me fryerje apo të cilët 

nuk fryhen), frymëmarrëse, pasha[tega], jelek për pasha[ tega], aparate për frymëmarrje, 

boca për ajër, regullator, matësit e thellsive, manometra, kompase  dhe  termometra, shkopa 

për vesh, kapëse mbyllëse për hundë; veshje, dorashka, mbathje dhe mbeshtjellëse koke për 
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zhytje; pajisje për gjueti nen ujë; kamera nen ujë; aparate dhe instrumente kinematografike, 

optike, për peshim dhe matje, sinjalizim, për kontrollim [mbikëqyerje], shpëtim dhe mësim; 

syze (optikë), size për diell,  syza për skijim, syza mbrojtëse, syza kundër vërbimit; korniza 

për syza, qelq pë syza; këllef për syza, helmeta për biçikleta; tahometra; dritat ndezëse-

sinjalizuese, skanuesit e tokës, diode të cilat emitojnë dritat-ndriqim (pajisje për peshkim), 

dritat e kyçit-mbylljes, matësit e thellësisë.   

11   Llamba elektrike, llamba me bateri, llamba.   

12   Aksesorë shtesë dhe pjesë për automjete të të gjitha llojeve, në veçanti motoçikleta dhe 

biçikletë, që i përkasin kësaj klase; pajisje golfi, gjegjësisht karrocat e golfit; pajisje për 

biçikleta, në veçanti çanta biçikletash; barka dhe pajisje për barka, përkatësisht parafango, 

mbulesa mbrojtëse për litarë-konop, kunja varkash, pirgje, vozë mbi ujë, kuka për barka-

anije, parzmore barke , karroca për lëvizjen e barkës, timon për barka dhe anije, skelete 

barke, mineral skeleti i barkës   

13   Pushkë   

14   Orë.   

18   Pajisje për tenis, përkatësisht çanta për tenis; pajisje për badminton[hudhje topi te 

vogël], posaçërisht çanta për badminton; pajisje për skvosh[ lojë me topa te tenisit ne 

mur],posaçërisht çanta pë skvosh; çanta, qese, thasë, posaçërisht çanta sportive,çanta me 

vega-dorez dhe çanta të cilat mbahen ne krak; thasë me dorez dhe thasë për paketim; çanta 

shpinde dhe çanta dore, valixhe të vogla; çanta të cilat mbahën ne gjoks; shkop për hecje, 

shkopa për hecje ne pyll-alpinizem, shkopa për hecje, shala kuajsh, bagazhe, çanta të 

mëdha dhe çanta udhëtimi, shporta, shporta dhe çanta për biçikleta, përkatësisht çanta për 

ulëse ne biçikletë, ombredha shiu dhe ombredha dielli.   

20   Karrika dhe krevate; shporta, shporta peshkimi, kuti-karrika për peshkim.   

21   Shishe dhe enë për pije.   

22   Çadra dhe tenda.   

24   Tekstil dhe mallëra tekstili (të cilat i përkasin kesaj klase); pelhura pambuku, pelhura 

leshi, mbulesa shtrati, pëlhura të pa  endura; tekstil për larje; peshqira nga tekstili   

25   Veshje, mbathje,dorashka, mbeshtjellese koke, të gjitha mallërat e lartëpërmendura  

kryesisht për sektorin sportiv; çizme motoçiklistesh,veshje shiu, posaçërisht veshje për shi 

për motoçiklist,veshje motoçiklistesh; veshje, mbathje dhe mbeshtjellese koke për peshkim; 

dorashka për peshkim   

27   Shtroja,  posaçërisht për gjimnastikë, sport, udhëtim, hecje dhe kamping   

28   Artikuj gjimnastikor dhe sportiv, që i përkasin kësaj klase; pajisje golfi, përkatësisht 

topa golfi, shkopa golfi, mbulesa të shkopave të golfit, shkopa të zgjatur golfi me koka të 

rrumbullakosura më të mëdha (woods), shenja të topit të golfit, pirunët (mjetet e golfit), 

rjeta trajnimi për golf,pajisje për perllogaritjen e rezultateve  (potezave) ne golf, çanta për 

golf; pajisje për tenis,topa tenisi, rekete për tenis dhe këllef për rekete, rrjeta dhe shufra për 

rrjetat e tenisit; pajisje pingpongu, gjegjësisht topat e pingpongut, teniset e pingpongut dhe 

këllef  për teniset e pingpongut, rrjeta dhe shufra për rrjetat e pingpongut; pajisje 

badminton, domethënë topa badminton, tenise badminton dhe këllef  për tenise, rrjeta dhe 

shtylla për rrjeta badminton; pajisje  topa ne muri, përkatësisht topa per  lojë me topa ne 

muri, rekete për topa muri dhe këllef  për rekete; litarë për peshkim, paisje peshkimi, shkop 

peshkimi dhe pjesë për to, mbështjellje peshkimi, penj/najloni[silk] për peshkim, grepa 

mpër peshkim, plum për peshkim, notues për peshkim, kapëse per peshkim, lugë për 

peshkim, mashtruese dhe mashtruese fluturë, miza artificiale, kavanoza për karrem, 
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mbajtëse të shkopave, shufra për shkopa peshkimi; plumb për peshkim, karrem për 

peshkim, indicator për kafshim (pajisje peshkataresh), rrjete për leshim-hudhje , rrjete 

peshkimi, karreme për peshkim, karrem artificial për peshkim, kurtha peshkataresh, grepa 

per peshkim, pajisje për terheqjen dhe leshimin e rrjeteve, rrjeta dore për peshkim, 

mbështjellëse/Kalema për peshkim, karrema artificial dhe mashtruese per peshkim (perpos 

karremeve te gjalla), pjata për përzierjën e karremeve, shkopa/shufra, posaçërisht për 

peshkim, zbutës i grepit, gjilpëra për karrem, gjilpëra për skraja, stopues, unaza unaza 

lundruese –notuese për peshkim, unaza të shtrira për peshkim, treguese për litarë për 

peshkim, mbrojtese të shkopave për peshkim, produkte për  sportin e peshkimit, te cilet nuk 

i perkasin klaseve tjera, litarë për peshkim, mbrojtese të posaçme pë grepa të peshkimit, 

hallka-rreth (unaza) për peshkim, valvola rrëshqitëse për peshkim,pajisje për heqjën e 

peshkut nga grepi, shirita dhe lidhese për shtrngim-fiksim per peshkim, udhëzuesit për 

peshkim, martësit e mbeshtjellësve për peshkim, toptha për ujë, joshjet –karrema  torpedo 

dhe karremet e lugës metalike, enë dhe thasë për peshkim dhe pajisje për peshkim; peraja 

për not; lojëra dhe lodra; pajisje gjimnastikore dhe sportive; produkte gjimnastikore dhe 

sportive (të cilët I përkasin kësaj klase); çanta të pershtatshme për përdorim  me pajisje 

sportive; skija dhe pajisje për skijim.   

 

 

 

(111)  27670 

(151)  14/05/2021 

(181)  13/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/950 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Peshk (jo i gjallë) dhe produkte peshku.    

 

 

 

(111)  27672 

(151)  14/05/2021 

(181)  13/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/952 

(591)  E BARDHE E KUQE E QELET 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

(540)   
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për kujdesin e shëndetit; barëra pa reçeta, preparate farmaceutike; 

leucoplast, material për fashim; mjete dezinfektuese; preparate për asgjasimin e dëmtuesve; 

fungicide, herbicide; preparate për deodorim dhe sprej për deodorimin e dhomave; 

supstanca dijetike të përshtatura përdorimit në medicine, ushqim dijetik e përshtatur për 

përdorim në medicine, shtesa dijetike, ushqim për foshnje; artikuj higjienik, artikuj 

higjienik për femra, duke përfshirë peceta menstruale, peceta higjienike për përditshmëri, 

tampon, brekë menstruale   

29   Mish dhe produkte mishi, peshk dhe produkte peshku, shpezë dhe produkte shpeztarije, 

mish gjahu dhe produkte nga mishi i gjahut, suxhuk dhe produkte të thata mishi, guaca, jo 

të gjalla, produkte nga guacat, jot ë gjalla, ushqim deti, jo të gjalla; ekstrakte mishi, peshk, 

shpezë, mish gjahu, guaca, pemë dhe perime; pemë dhe perime të konzervuara, të ngrira, 

dhe të thata, produktet e cekura të future turshi me të ëmbël dhe/ose salcë të thart; preparate 

nga patatet; xhel; reçel, marmeladë, kompot, lyerës të ëmbël nga pemët dhe perimet; vezë, 

qumësht dhe produkte nga qumështi, gjalpë, djath, produkte nga djathi, ajkë, jogurt, djath i 

llojit kvark, qumësht pluhur për ushqim, ëmbëlsirë nga pemët, pemët arrore, jogurtit, djathit 

kvark dhe/ose ajka; arra të përpunuara, produkte arrore të përziera, produkte arrore të 

përziera dhe pemëve të thata; vaj dhe yndyrë për ngrërja; supa të konzervuara, preparate për 

krijimin e supave, bujon; sallata të cilat kryesisht përbëhen kryesisht nga mishi, peshku, 

mishi I shpezëve, mish gjah, guacat, perimet, pemët dhe/ose produkteve të qumështit; 

shujte të gatshme të pregaditura të përbëra nga mishi, mish peshku, mish shpezësh, mish 

gjahu, guacat, perimeve, pemëve dhe/ose produkteve të qumështit; ushqim I ngrirë I cili 

përbëhet kryesisht nga mishi, peshku, mish shpezësh, mish gjahu, guacat, perimeve, 

pemëve dhe/ose produkteve të qumështit; ushqim dietik, përveq ati për përdorim në 

medicine, i cili kryesisht përbëhet nga mishi, peshku mish shpezësh, mish gjahu, guaca, 

perime, pemë dhe/ose produkte qumështi.    

30   Kafe, çaj, kako, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendësues për kafe; kafe, çaj, kakao dhe 

pije nga çokolata; preparate nga kafja dhe kakao për krijimin e pijeve alkoolike dhe 

joalkoolike; miell dhe preparate nga drithrat, drithra, muesli dhe produkte nga drithrat 

integtale pasta për ushqim, peta dhe produkte nga petat, pica dhe produkte nga pica; sushi; 

buk, sanduiq i hapur, sanduiq, pjekurina të ëmbëla dhe produkte ëmbëlsirash, ëmbëlsira nga 

sheqeri, çokolata dhe produkte nga çokolata; akull; puding; mjaltë, melasa; tharm buke, 

pluhur për pjekurina, nisheste për ngrënje: krip; mustardë; majonez, salcë domatesh; uthull, 

salca (shtesa për ushqim), salca për sallatë; erëza, zavendësues për erëza, bimë të thata; 

aroma për ushqim; shujtje të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga preparatet e drithrave, 
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brumit, petëve, orizit, pjekurinave të ëmbla dhe/ose produkteve të ëmbla; ushqim i ngrirë i 

cili kryesisht përbëhet nga produktet e drithrave, pastave për ngrënje, petave, orizit, bukes, 

pjekurinave dhe/ose produkteve të ëmbla; ushqim dietal, përveq ati për përdorim medicinal, 

i cili kryesisht përbëhet nga drithrat, pastat për ushqim, petave, orizit, bukes dhe/ose 

produkteve të ëmbla; lyerës të ëmbël nga produktet arrore.    

31   Pemë dhe perime të freskëta; pemë arrore; fara, bimë natyrale dhe lule; bimë të thata.    

32   Birra, birra joalkoolike, birra me kalori të ulët, pije të përziera me birrë; ujë mineral 

dhe I gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; limunada; pije frutash dhe lëngje frutash; lëng nga 

perimet; smuth (pije e trashë nga pemër dhe perimet); shurup dhe preparate të tjera për 

përpunimin e pijeve.    

33   Pije alkoolike (përveç birrës), vera, pije të forta, liker, pije alkoolike të përziera, koktej 

dhe aperitiv me bazë të pijeve të forta dhe me bazë vere, pije që përmbajnë verë; preparate 

për krijimin e pijeve alkoolike.    

 

 

 

(111)  27691 

(151)  17/05/2021 

(181)  13/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/954 

(732)  Novo Nordisk Health Care AG 

Thurgauerstrasse 36/38,  8050 Zürich, 

Switzerland, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  Norditropin NordiFlex 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, përfshirë  hormonet e rritjes në formë të lëngshme   

10   Pajisjet mjekësore, përfshirë pajisjet e parambushura një-perdorimshme për hormonet e 

rritjes në formë të lëngshme   

 

 

 

(111)  27723 

(151)  20/05/2021 

(181)  13/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/955 

(591)  E kaltër, e bardhë, e verdhë. 

(732)  EXD SH.P.K. Gjirokastër, Tepelenë, 

Lagjja "M. Matohiti", Nr. 8, pranë Filialit 

Union, Tepelenë, AL 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3    Peceta te lagura per bebet, shkopinj te vegjel prej pambuku dhe mbushje 
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pambuku per qellime kozmetike, peceta te lagura me locione kozmetike, peceta te lagura, 

produkte kozmetike per bebet, konkretisht shampoo, vaj bebesh, pudra.   

5    Peceta higjenike per femra, panolina per bebe dhe femije, panolina ne forme mbathjesh 

per bebe dhe femije, ushqim per bebe dhe femije, qumesht pluhur per beb, pelena ne 

formen e mbathjeve, pelena njeperdorimshe.   

 

 

 

(111)  27708 

(151)  18/05/2021 

(181)  13/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/956 

(732)  B.FOREVER 17 rue Dieu 

F-75010 Paris, FR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje; këpucë; doreza (veshje); kapela; veshje sportive   

35   Reklamim; administrim komercjal të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

prezantimin e mallrave në të gjitha mediat e komunikimit për qëllim të shitjes me pakicë; 

demonstrimi i mallrave; shpërndarja e monstrave; organizim i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamim; shitja me pakicë e produkteve kozmetike, produkteve optike, 

veshjeve, këpucëve, artikujve të bizhuteris, çantave, bagazheve dhe artikujve prej lëkure, 

aksesorëve të modës, takëmeve; shitje, shpërndarje, import dhe eksport i produkteve 

kozmetike, produkteve optike, veshjeve, këpucëve, artikjve të bizhuterisë, çantave, 

bagazheve dhe produkteve prej lëkurës, aksesorëve të modës, takëmeve   

 

 

 

(111)  27887 

(151)  03/06/2021 

(181)  14/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/957 

(591)  E kuqe, blu dhe e portokalltë 

(300)  VA 2019 02760  06/12/2019  DK 

(732)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 

Valby, Denmark, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike dhe mjekësore; vaksina; Preparate 

(përgatitje) dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe 

sëmundjeve, të krijuara nga ose veprojnë në sistemin nervor qendror; përgatitjet 

farmaceutike dhe substancat që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimuluesit e sistemit 

nervor qendror; përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e 

çrregullimeve e sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitjet farmaceutike dhe 

substancat e përdorura për parandalimin, menaxhimin dhe trajtimin e dhimbjeve të kokës, 

migrenave, dhimbjeve, çrregullimeve e dhe sëmundjeve imunitare e inflamatore; përgatitjet 

farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e demencës (dementia), 

spazmës (konvulsionet), goditjet në tru, depresionin, dëmtimet njohëse, çrregullimet dhe 

sëmundjet njohëse, çrregullimet e humorit, psikozën, ankthin, apatinë, epilepsinë; 

përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e sindromës Lennox-

Gastaut (LGS), sklerozës, porfirisë, çrregullimit dhe sëmundjes së Huntingtonit, 

pagjumësinë, çrregullimin dhe sëmundjen e Parkinsonit, rëniet (rrëzim), çrregullimet dhe 

sëmundjet e lëvizjes,  dyskinesia, funksionet motorike të dobëta ose që mungojnë fare, 

dridhje , skizofreni, çrregullim dhe sëmundje bipolare , mania, ADHD, PTSD, agjitimin, 

agresivitetin, autizmin, melankolinë, OCD, sindromen Tourette, paralizën progresive 

supranukleare (PSP); të shqetësimit (nervozizmit), akatizisë, lodhjes, përgjumjes, vjelljes, 

kancerit, migrenës, dhimbjes, alkoolizmit dhe varësisë nga te ngashmet; përgatitjet, 

substancat, reagentët dhe agjentët për qëllime diagnostikuese dhe mjekësore.   

 

 

 

(111)  27743 

(151)  24/05/2021 

(181)  14/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/958 

(732)  SOREMARTEC S.A. 16 Route de 

Trèves, L - 2633, Senningerberg, 

Luxembourg, LU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  FAMOUS AMOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota të ëmbëla në form të rrumbullakët (cookies), biskotë të thata (crackers), 

kek i mbushur me ëmbëlësira, torte të vogala në form katrore me mbushje të ëmbëlësirave 

dhe arrave ( brownies), biskota,  pjekurina  të thata (snacks).   

 

 

 

(111)  27688 

(151)  17/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/959 

(732)  Nabtesco Corporation  7-9, 

Hirakawacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JP 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C., nr. i biznesit 71131920 

 Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Riparimi dhe mirëmbajtja e paisjeve metalike; riparimi dhe mirëmbajtja e 

ingranazheve reduktuese; riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve të robotëve industrial; 

riparimi dhe mirëmbajtja e hapësve dhe mbyllësve elektrik të dyerve; riparimi dhe 

mirëmbajtja e makinerive të konstruktimit dhe pjesëve të tyre; riparimi dhe mirëmbajtja e 

pjesëve të automobilave; riparimi dhe mirëmbajtja e lundrueseve (anijeve); riparimi dhe 

mirëmbajtja e pjesëve të fluturakeve; riparimi dhe mirëmbajtja e pjesëve të makinave 

(vagonave) hekurudhore; riparimi dhe mirëmbajtja e aparateve medicinale; riparimi dhe 

mirëmbajtja e makineriva dhe aparateve elektrike; riparimi dhe mirëmbajtja e matreialeve 

të ndërtimit; riparimi dhe mirëmbajtja e boshteve, kushinetave, transmetuesëve të fuqisë, 

amortizuesve, frenave dhe valvulave të cilat janë pjesë të makinerive; riparimi dhe 

mirëmabjtaje e boshteve, kushinetave, transmetuesëve të fuqisë, amortizuesve, frenave dhe 

valvulave të cilat janë pjesë të automjeteve tokësore; riparimi dhe mirëmbajtja e makinave 

salduese,  pozicionuesit e punës për makinat e përpunimit të metaleve, makinat 

metalpërpunuese, makinat për përpunimin e plastikës, makinat e paketimit ne vakum, 

makinat e mbështjelljes, makinat për formësimin e metaleve, 3D printerët, makinat 

elektromekanike për preagtitjen e ushqimit, sisteme te parkimit mekanik, makinat prerëse, 

aparate tharëse dhe makina agrokulturale; riparimi dhe mirëmbajtja e karrigave me rrota 

dhe rrotulluesve; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i dyerve dhe portave automatike; 

isntalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i dyerve; instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i dritareve; 

sherbimet e mirëmbajtjes dhe riparuese lidhur me paisjet e dyerve automatike.     

 

 

 

(111)  28193 

(151)  23/06/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/960 

(300)  079684  29/01/2020  JM 

(732)  Sony Interactive Entertainment Inc 1-

7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo JAPAN, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  DUALSENSE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Softuer i video lojërave; softuer i video lojërave që shkarkohet; softuer për 
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regjistrimin e video lojërave; softuer i lojërave kompjuterike; softuer i lojërave 

kompjuterike që shkarkohet nga një rrjet global kompjuterik; softuer për regjistrimin e 

lojërave; stacione bashkimi elektronike (docking station); mbushës i baterive për makinat e 

video lojërave; mbushës i baterive për përdorim në kontrolluesit e konzolave (paneleve të 

komandimit) të lojërave.”   

28   “Kontrollues për konzolat e lojërave; kontrollues lojërash për lojërat kompjuterike; 

konzolë e lojërave kompjuterike për përdorim me një shfaqje në ekran të jashtëm apo 

monitor; konzola për video lojëra; konzola video lojërash për përdorim me një shfaqje në 

ekran të jashtëm apo monitor; teledirigjues që mbahet në dorë i video lojërave interaktive 

që përdoret për të luajtur lojëra elektronike; njësitë e teledirigjuesit të video lojërave 

interaktive.”   

 

 

 

(111)  27687 

(151)  17/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/961 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Milbona 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi, pije nga qumështi dhe pije qumështi të përziera 

(në të cilat dominon qumështi), djath dhe produkte djathi, djath i freskët.   

32   Pije joalkoolike, pije frutash, langje frutash, langje nga perimet, pije nga perimet, pije 

qumështi dhe pije qumështi të përziera, përveq atyre në të cilat dominon qumështi.  

   

 

 

(111)  27686 

(151)  17/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/962 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Mezquiriz 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveq birrës), posaqërisht vera.    

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

990 

 

(111)  27685 

(151)  17/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/963 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Powerfix 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikalje të  cilat përdoren ne industri,zbërthyes.   

2   Bojëra,llaqe dhe fernez, llaqe; mjete për mbrojtje nga korozioni; ngjyra dhe bojëra; 

mjete gërryese; zbërthyes-hollues dhe trashësues hollues  për bojëra dhe llak..   

3   mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim në lavanteri; preparate për pastrim, 

lustrim, fshirje dhe preparate gërryese- abrazive; preparate për pastrim; preparate për 

heqjën e llakut, preparate për heqjën e bojërave.   

6   Tavolina të punës, tavolina të punës më shtrngues, mbajtës muri për vegla, mbajtese, të 

gjitha nga metali; skele metali dhe shkalla; material ndertimore metalike; kabllo jo elektrike 

dhe tela nga metalet e zakonëshme; kapëset metalike dhe kabllot; enë metalike, 

arka[sandek] për vegla, nga metali, te zbrazur; mbyllëse metalike për kontejnerë, bravë 

metalike;hekurishte, mallrat ë imëta metalike; shufra armature, gozhda, pyka, vida,  ama, 

unazore/rrethoja, kuka, spirale, rripa sigurije, shtrenguese për kabllo, të gjitha nga metali; 

kontaktuese nga metali; pjesë metalike për ndertimtari dhe mobile   

7   Makina dhe vegla makinash; makina për korrigjim, makina për shpim dhe makina për 

zgjerimin e vrimave, sharra (makina), makina për saldim, makina përrrafshim, prerëse 

(makina); pistoleta për ngjitje (elektrike); pastrues me presion, pastrues me avull.   

8   Vegla dore dhe makina me te cilat komandohet me dorë; thika, pajisje për ushqim, 

mprehes të thikave; pirgje për zdrugëtarë dhe fuqi[tinar, kaca] punues, sharra (vegla dore), 

mprehese të sharrave (pjesë makinash), gërsher, çekan, shpuese, sopata, vegla për mjete për 

vidhosje, mjete prerëse, disqe bluarëse,makinë për prerje dhe  fletëza për prerje (vegla 

dore).   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, gjeodete, fotografike, kinematografike, optike, për 

peshim,matje, sinjalizim dhe testim (inspektim); aparate për shuarjën e zjarrit; aparate për 

zmadhim; trekandësha paralajmërues për automjete; nderprëresit e kohës; mates force të 

alkoolit; jelek sigurie   

10   Mjete për mbrojtjën e degjimit.   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje, ftohje,tharje, ventilim, 

furnizimin me ujë dhe për qellime sanitare; aparate dhe instrumente ndriçimi; llamba dhe 

drita, llamba, llamba sigurie, reflektora xhepi; LED drita   

12   Automjete; karrocë dore me dy rrota, karrocë me një rrotë, mbajtëse transportuese.   

16   Materialie për artist-piktorë; brusha për pikturim; material plastic për paketim; 

brushëza për piktorë, pelhura për pikturë, paleta për piktorët, rula për ngjyrosje shtepie, 

skica [shabllone] për pikturim, brushëza për piktorë, këmbëza për piktorë[mbajtëse 

pikture]; folje mbrojtëse; shirita ngjitese dhe shirita vetëngjitese, shirit ngjitës krep.   

20   Mobile, pjesë mobilesh;tavolina pune, tavolinë pune me shtrengues, komodina, 

mbajtës muri për vegla, blloqe mbështetëse, të gjitha mallrat e lartëpërmendura  jo 
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metalike; skele dhe shkalla (jo metalike);enë dhe kuti për vegla pune  (jo metalike); pyka, 

vida, mbajtës kabllosh, të gjitha jo metalike; mobile metalike; komodina metalike   

21   Makina dhe enë shtëpiake dhe amvisnije; pajisje për pastrim; materijale për punimin e 

brushave, brusha të telit, shpuza, lesh i çelikut; kova   

22   Konop- litarë; pëlhurë-cerada; Thasë; kabllo (jo metalike).   

24   Tekstil  dhe mallra tekstili të cilat I përkasin kësaj klase;filc[materiale të petëzuara me 

fokus në industrinë e automobilave dhe ndërtimeve]  shtroja nentavolinash nga materiali  

peëtzuar; shirita mbyllës.   

25   Veshje, mbathje, mbulesa koke; roba pune, pantallona të gjera pune[ te ngjitur mr 

pjesen e sipërme], jelek pune, pantolla pune, mbathje pune, dorashka pune. 

 

   

 

 

 

(111)  27684 

(151)  17/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/964 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akull për ushqim.   

 

 

 

(111)  27683 

(151)  17/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/965 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Miomare 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Buzhi, çirinj dylli; çirinj në gota të vogla.    

6   Kanxhë e makinës (paisje metalike), varse metalike për mbajtjen e sheshirit;mbyllës 

metalik.   

8   Akcesor për manikyr, gërshërë, lima për thonj, instrumente për pedikyr, akcesorë për 

pedidikyr; komplete të cilat përbëhen nga paisjet për manikyr dhe pedikyr; pinca; paisje për 

depilim, elektrik dhe joelektrik; gërshërë për flokë për përdorim personal, elektrik dhe 
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joelektrik.    

9   Termostat për bateri dushi.    

10   Aparate për masazhë, aparate për masazhë estetike, doreza për masazhë, complete të 

cilat kryesisht përbëhen nga aparatet për masazhë ose doreza për masazhë   

11   Instalime dhe aparate për sanitare; paisje sanitare, përziers për ujë të ngroht/të ftohët; 

sifon për kullimin e ujit në vaskë, valvulë vetëmbyllëse për ujë, bateri uji për lavaman me 

dollap, vaska, dush kabina dhe bide; sink units (njësi lavamani); bateri dushi, dush i dorës 

dhe i fiksuar, pjesë për dush, dush masazhe, dush, dush sisteme, të cilët kryesisht përbëhen 

nga pjesë sipërfaqësore dhe të fshehta, dush dore, dush i fiksuem, dush anësor, gypa për 

dush, gypa lidhës, dush paneli, doreza për dush dhe mbajtës; lubrifikant sprej dhe koka të 

dushit; mbajtës, gypa dhe lidhëse për gypa për dushët e cekur; anësore për dush, kolona për 

dush, dush kabina të plota dhe kabina për larje; shtresa për vaska; doreza, mbajtëse, 

mbajtëse për vaska; doreza për vaskë; dërrasa për guaca toaleti; pjesë dhe paisje për mallrat 

e cekura më lartë, duke i përfshirë në këtë klasë; vaska (jometalike).   

18   Çanta jo formale, çanta për kozmetikë, të zbrazta, çanta të vogla për kozmetikë, çanta 

toaleti; çanta të vogla për toaleti (kozmetikë), të zbrazëta.    

20   Mobile, mobile për banjo; mobile nga bambusi; xham për peceta (mobilje); dollap për 

barna dhe dollap pë sanitari; tavolinë e vogël për banjo; lavaman me dollap; dollap nën 

lavaman; dollap për banjo; pasqyre dhe dollap me pasqyre për banjo dhe toalet; pasqyre me 

dritë të integruar; pasqyrë toaleti dhe pasqyrë për rrojë; pasqyra dore (pasqyra për 

kozmetikë, pasqyre për tavolina toaleti; dollap për vendosjen e kozmetikës; dollap muri; 

varëse për tesha (të cilat nuk janë nga metali); prizë, të cilat nuk janë nga metali, për 

lavaman enësh, lavaman banjoje, dush kabina dhe vaska; karrige të vogla për banjo, 

shkalla-karrige; karrige për dush; pjesë dhe pjesë reserve për mallrat e cekura më lartë, të 

përfshira në këtë klasë.    

21   Dollap për peshkira; mbajëse për sapun, mbajtëse për pambuk (vata), mbajtëse për 

faculeta për fytyrë nga letra, mbajtës për peceta letre, dollap për sapun, mbajtës muri për 

sapun; mbajtës për kozmetikë; gota në formë dhëmbi, mbajtës të gotave në formë dhëmbi, 

letër toaleti dhe tharës elektrik për flok; mbajtës për brusha për banjo, dollap për brusha për 

bnjo; shporta për amvisni; brusha për banjo; shporta për mbeturina; vaska për bebe; enë 

metalike, plastike të drurit ose xhamit të lëvizshme për përdorim në amvisni; enë pë artikuj 

banjoje; enë për artikuj të kozmetikës, me pudër (pluhur për fytyrë); brusha, mall brushash, 

brusha për toilet; krehër; brusha për kozmetikë; shpuza, shpuza për trup, shpuza me vu 

pudër në trup; aparate dhe instrumente për vënjen dhe heqjen e kozmetikës; shpuza (pufna) 

për me vu pudër; instrumente për pastrim (me dorë), fshesë për xhama në banjo; gjëra nga 

xhami, porcelain dhe enë dheu (të përfshira në klase 21); statuja nga porcelain, terakota dhe 

xhami; menzura (epruveta) nga steatite (lloj xhami); enë për naten; paisje komplete 

kozmetike të cilat përbëhen nga ena për artikuj të kozmetikës, aparate dhe instrumente për 

vënjen dhe heqjen e kozmetikës, brusha për trajtimin e trupit ose për qëllime të kozmetikës, 

brusha për kozmetikë të cilat përdoren për trajtimin e trupit ose për qëllime kozmetike ose 

shpuza për trajtimin e trupit ose për kozmetikë; shporta nga bambusi për rroba; thasë për 

rroba me anësore (për klasifikim).   

22   Thasë, thasë nga tekstili.    

24   Tekstil, rroba për lavanderi (përveq veshjeve); peshqir nga tekstili, peshqir për të bërë 

dush, peshqir për sauna, peshqir për larje, dorëza pë larje; mbulesa për drras toaleti; perde 

nga tekstili ose plastike për dush.    
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25   Mantil për banjo (bademantil), kapela për not, kapela për dush; pantofla, pantofla për 

banjo, sandale për banjo.   

26   Dredhëse për flokë; artikuj dekorativ për flokë.    

27   Tepih, shtroja për banjo; asura (për mbulimin e dyshemesë); shtroja që nuk rrëshqasin; 

shtroja për dush kabina   

28   Lodra, lodra për vaska uji.   

 

 

 

(111)  27682 

(151)  17/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/966 

(591)  Ngjyre vjollce, kuqe, portokalli, e 

gjelbert e ndritshme, e kalter e ndritshme, 

bardhë, pembe e erret. 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish dhe produkte nga mishi, peshk dhe produkte nga peshku, shpend dhe 

produkte nga shpëndet, shtazë gjahu dhe produkte nga shtazët e gjahut, salçiç dhe produkte 

nga mishi I tharë, guaska, jo të gjalla, produkte nga guaskat, jo të gjalla, fruta të detit, jo të 

gjalla, produkte nga frutat e detit, jo të gjalla; mish, peshk, shpend, shtazë gjahu, guaska, 

ekstrakte frutash dhe perimesh; fruta dhe perime të konzervuara, ngrira, thara dhe ziera, 

duke përfshirë mallrat e përmendura me lartë  të thartuara  ne te embël dhe /ose ne salcen e 

thartë; produkte nga patatet; xhelatinë; reçel, fruta të ziera, marmeladë, pure frutash, lyrës –

salca të embël të punuara nga frutat ose perimet, lyrës-salcë të embël të punuara nga frutat e 

arrave; vezë,qumësht dhe produkte të qumështit, kefir [pije qumështi], gjalpë, djath, 

produkte nga djathi, ajkë, jogurt, kos, qumësht pluhur për qellime ushqimore, desertie nga 

frutat,fruta arrash, jogurt, kosi dhe /ose ajke; fruta të arrave të përgaditura, përzierje të 

frutave të arrave, përzierje të frutave të arrave me fruta të thara; vaj dhe yndyrë për ushqim; 

supea ne kanaçe, preparate për përgaditjën e supave, lëng mishi për supa; sallata të cilat 

kryesisht përbehen  nga mishi, peshku, shpendët, shtazët e gjahut, guaskat, perimet, frutat 

dhe/ose produktet e qumështit; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbehen nga mishi, 

peshku, shpendët, shtazët e gjahut, guaskat, perimet, frutat dhe/ose produktet e qumështit;; 

ushqime të ngrira të cilat kryesisht përbehen nga mishi,  peshku, shpendët, shtazët e gjahut, 

guaskat, perimet, frutat dhe/ose produktet e qumështit;  paragjella të cilat kryesisht 

përbehen nga mishi, peshku, shpendët, shtazët e gjahut, guaskat, perimet, frutat dhe/ose 

produktet e qumështit;; ushqim dietal, përveç për përdorim në mjekësi I cili kryesisht 

përbehet nga mishi, peshku, shpendët, shtazët e gjahut, guaskat, perimet, frutat dhe/ose 

produktet e qumështit;. 

 

   



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

994 

 

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zavendësues të kafës; pije nga kafëja, çaji, 

kakaoa  dhe çokolata; produkte nga kafëja, çaji dhe kakaoja për përpunimin e pijeve 

alkoolike dhe atyre jo alkoolike; miell dhe produkte nga drithërat, drithëra, muesli idhe 

produkte nga mielli integral; pasta nga ushqimi i miellit, pata dhe produkte nga petat, pica 

dhe produkte nga picat; sushi; bukë, sanduiçe të hapur, sanduiçe, pjekurina dhe produkte 

embëlsirash, embëlsira, çokolata dhe produkte çokolatash, dekorime nga çokolata dhe 

sheqeri, posaçerisht për dekorimin e deserteve ose kekëve; përzierje të gatshme për 

përgaditjën e pjekurinave, spërzierje për përgaditjën e kekëve[ embëlsirë], përzierje për 

bukë, pjekurina të gatshme, brum për torte; përzierje të përgaditura për brumëra; akull për 

ushqim; puding, pudding pluhur, preparate për punimin e embëlsirave, deserte të gatshme; 

mjaltë, melasë; tharem, pluhur për pjekurina, nisheste për ushqim; krip; mustardë; 

majonez,salcë domatesh[ keçap]; uthull, salca melmesa), lyerje për sallata; erëza-melmesa, 

ekstrakte melmesash, barishte të thara; aroma për ushqim;  melmesa –erëza për pjekurina, 

aroma për kek perpos vajërave esenciale; esenca për zierje; nisheste për ushqim, nisheste 

patatesh, nisheste misri; mjete lidhese për salca, pluhur për salca; mjete për trashjen për 

zierjën e zarzavateve, preparate për forcimin e shllagut të embëlsirave; lyerje për kek- 

embëlsira ( lustrime), lyrës  m melmesa, lustrime pr torte, thrrime nga sheqeri, 

marcipan[marzipani bëhet duke gatuar një shurup të fortë sheqeri dhe ujë dhe më pas duke 

shtuar bajame të freskëta], pasta nga marcipani, nugat[embelsir e punuar me sheqer , mjalt 

dhe lajthia], nugat nga frutat e arrave, shtresa të gatshme për kek-embëlsira, vanila  dhe 

sheqer vanile, vanila kokerr; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbehën nga produktet 

nga drithërat, brumërat, petat, orizi, buka, pjekurinat dhe /ose produktet e embëlsirave; 

ushqime të ngrira të cilat kryesisht përbehen nga  produktet e drithërave, pasta nga ushqimi 

i brumërave, peta, orizi, buka, pjekurina dhe/ose produkte embëlsirash; ushqim dietal, 

përpos për qellime mjekësore, I cili kryesisht përbehët nga drithërat, pastiave të ushqimit 

nga mielli, petëve, orizit, bukës, pjekurinave dhe/ose produkteve të embëlsirave.   

31   Fruta dhe perime të freskëta; barishte kopshti, të freskëta; fruta arrash [fruta]; fara, 

bimë-barishte dhe lule natyrale; barishte të thara.   

32   Birra, birrë jo alkoolike, birrë dietale, pije të përziera me bazë birre; ujëra minerale dhe 

të gazuara; pije tjera jo aloolike; limunadeë, pije dhe lëngje frutash; lëngje nga përimet; tul 

frutash dhe perimesh të përziera me qumësht[smuth]; shurupe dhe preparate tjera për 

përgaditjën e lëngjeve.   

33   Pije alkoolike (përpos birrës), verë, verëra të gazuara, pije të forta alkoolike [pije], 

liker, koktej alkooli, koktelj dhe aperitive ne bazë të pijeve të forta alkoolike dhe verërave, 

pije të cilat përmbajnë verë; preparate për përgaditjën e pijeve alkoolike. 

 

   

 

 

 

(111)  27681 

(151)  17/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/967 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(540)  Mister Choc 
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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) 30   Pjekurina dheëmbëlsira, kuleq dhe pjekurina, të gjitha me shtresë çokolate, 

çokolata dhe produkte nga çokolata, të përfshira në këtë klasë.   

 

 

 

(111)  27680 

(151)  17/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/968 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Modena 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, zavendësues për kafe, përzierje e kafesë, ekstrakt kafeje, produkte nga 

kafeja.  

   

 

 

(111)  27673 

(151)  14/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/969 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Mondos 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe supstanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

për pastrim, polirim, gërryerje  dhe preparate abrasive; sapun; parfimeri; vajra esenciale; 

kozmetika; mjete për pastrimin e dhëmbëve (pasta, xhel, lëng).    

10   Aparate dhe instrumente medicinale, stomatologjike dhe veterinere, gjymtyrë artificial, 

sy dhe dhëmbë; produkte ortopedike; produkte higjienike, përkatësisht kondom; mateerijal 

për çepje.    

35   Publikime.   
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(111)  27671 

(151)  14/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/970 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Monsieur Cuisine 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Aparate elektrike shtëpiake, të përfshira në këtë klasë, posaqërisht aparate për 

lëngje, shtrydhëse për pemë, kullojsa, mulli për kafe, gërryes, mikser (duke përfshirë 

miksera të dorës, miksera shkopi dhe vetëqëndruese), përzierse, paisje për përzierje, thika të 

mëdha të kasapëve si pjesë të paisjeve elektrike të kuzhinës, paisje për grimtësimin dhe 

shtrydhjen e ushqimeve, makina kuzhine, posaqërisht makina elektrike për kuzhinë me 

funkcione të integruara të zierjes dhe imtësimit; shtesa për të gjitha produktet e cekura; 

makina për heqjen e lëkurës së perimeve, prerës (makina), paisje për prerjen e bukë, prerës 

për perime, shtrydhëse/grryese, hapër i konaqeve, thika elektrike, enë për tharjen e sallatës, 

thika kuzhine, paisje për largimin e mizave, makina për hekurosje, shtryshëse për 

hekurosje, paisje për saldimin e folijeve, mbledhës i pluhurit; paisje elektrike për kuzhinë.   

9   Paisje elektrike shtëpiake të përfshira në këtë klasë, posaqërisht qerre për personel dhe 

qerre për kuzhina, termometër dhe stacione meteorologjike.    

11   Paisje elektrike shtëpiake, të përfshira në këtë klasë, posaqërisht paisje elektrike për 

kuzhinë, aparate për kafe dhe çaj, tostera, furra buke, paisje, mjete dhe automat për pjekjen 

e bukes, furra për vafl, enë elektrike ekspres, enë për zierje me presion, enë për zierjen e 

orizit, paisje për zierjen me avull, enë elektrike për zierjen e ujit, zgarë, fritezë, frigorifer, 

pllaka për zierje, furra mikrovalore; paisje për ngrohje, ngrohës i enëve, dollap për 

ftohje,enë për ftohje, paisje për ngrohjen e ujit, ngrohëse për ujë, pllaka për ngrohje, paisje 

për zierjen e vezëve, paisje për pregaditjen e jogurtit dhe ëmbëlsirave, makina dhe paisje 

për të bërë akull, aparate për tharjen e pemëve, ngrohës të shisheve për foshnje, ngrohëse 

duke përfshirë aeroterm dhe ngrohëset të cilat fryjnë ajrin e ngrohtë, aparate klimatizuese, 

aparate që krijojnë lagështi ajri, ventilator; tharëse flokësh, tharëse për duar, tharëse 

rrobash, paisje për errësim, llampa dhe ndriquese elektrike (përveq për përdorim për 

fotografi dhe në mjekësi), duke përfshirë ndriquesit e gjepit, llampa për kopsht, drita për 

bicikleta dhe automjete motorike; pjesë shtesa për të gjitha produktet e cekura.  

 

 

   

 

 

 

(111)  27668 

(151)  14/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/971 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

(540)  Perlenbacher 
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Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave); pije të forta alkoolike dhe liker; votka.   

 

 

 

(111)  27694 

(151)  18/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/972 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Pianola 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore   

 

 

 

(111)  27695 

(151)  18/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/973 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Picco Pizzi 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ushqim i ngrirë më brumëra  dhe ushqim i gatshem i ngrirë më brumëra, i 

përfshirë në ketë klasë; pica. 

 

   

 

 

 

(111)  27696 

(151)  18/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/974 

(540)  Pikok 
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(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 
 

 

(511) 29   Mish dhe salçiçe, produktet e mishit dhe produktet e mishit të tharë, mishi i 

konservuar dhe salçiçe të konservuara, pelte mishi, ekstrakte mishi, ushqimi i gatshëm që 

përbëhet kryesisht nga mishi dhe / ose salçiçe dhe / ose produkte të mishit dhe / ose 

produkte të mishit të tharë dhe / ose perimeve, të gjitha  të cekurat e lartë përmendura, 

gjithashtu të konservuara.   

 

 

 

(111)  27697 

(151)  18/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/975 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Pilos 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte të qumështit, gjalpë, krem, djathë kuarc[Quark) është një 

lloj djathi me krem me pak yndyrë ose kos më i trashë me origjinë nga Gjermania dhe 

Austria], ajkë, qumësht të kondensuar, jogurt , dhallë, kefir, pije joalkoolike me qumësht 

dhe pije të përzier me qumësht në përbërjen themelore, ëmbëlsira të gatshme nga jogurti, 

djathit  te kuarkut dhe kremrave, përfshirë edhe erëzat-melmesat nga  barishtet dhe / ose 

fruta të përpunuara, djath, djathit të rinj, aditivë me djath të ri, aditivë me djath, djath të 

butë në shëllirë, djathë të butë grek (djathë feta).   

 

 

 

(111)  27698 

(151)  18/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/976 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Piu Secco 
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(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrave); verë e gazuar.   

 

 

 

(111)  27700 

(151)  18/05/2021 

(181)  15/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/977 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Playtive 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Syza për not, jelek për not.   

12   Biçikletë për fëmijë.   

14   Orë dhe orë dore (stoli), zingjirë për këmbë (stoli), karficë zbukurimi (stoli), vath me  

kapëse (stoli), gjilpëra për kollare, bizhuteri, unaza (stoli),gjilpëra (stoli), vath, rrathë-

bylyzyk (stoli), qafore dhe ngjitëse -stringell (stoli), medalion, orë dore dhe orë xhepi, 

complete për përpunimin e qaforeve nga margaritarët (stoli); mbajtëse të stolive, jo 

metalike; kuti për stoli, jo metalike; të gjitha mallrat e lartëpërmendura për fëmijë; këllef 

për stoli, jo metalik, ngjitëse –mbajtëse për çelsa , jo metalike.   

16   Gjeratë shtypura, përkatësisht për fëmijë, adoleshent, të specializuara dhe libra me 

fotografi; shabllone për pikturim me pajisje për pikturim, calendarë për adoleshent dhe 

fëmijë; të gjitha mallrat e lartëpërmendura për fëmijë.   

20   Thasë për fjetëje (për kamping), dekorime kuzhine nga plastika, kuti  për lodra, korniza 

shtrati, korniza për fotografi, pluhur me guaska (dekorime), skulptura kinetike (dekorime), 

jastek të mbushur më toptha, jastek, tavolina pune, mobile për dhoma të fjetjës, pasqyra 

dore;të gjitha mallrat e lartëpërmendura për fëmijë. Zile-këmbana qe levizin më frymë-erë.   

21   Pjata, filxhana dhe pjata të punuara nga melamine[Melamina është një përbërës kimik 

me një numër përdorimesh, duke përfshirë prodhimin e petëzuar, enigma argëtuese, enë 

darke, dhe më shumë], arka "me dukje derri", jo metalike, thika për prerje keku [biskotash] 

(pajisje kuzhine), gota dhe filxhana të lëtrës, pjata ekoruese, figura nga porcelani, pjata nga 

lëtra, gota plastike dhe filxhana, pjata komemorative, termos, vaze, kanaçe për biskota, dhe 

çanta termoizoluese për blerje dhe enë për ushqim ose pije, brusha për dhembë, kallupe dhe 

tepsija për embelsira, mbajtës për brusha për dhëmbë, kofa për ujitje, vaska/korita, shtroja, 

të cilat nuk janë nga lëtra, enë për sapun, mbajtese dhe dispenzues për sapun, gota për pije, 

gota të qelqit dekorative, takem për çaj me pjata, dhe tablla-tabaka, filxhana, gjygyma çaji 

dhe bucela-bokall;complete dhe pajisje për manikir-shminkim, brusha për flokë, brusha për 

thonj;topa pambuku për vendosjen e pudres dhe pajisje tjera shtesë;brusha për flokë, krehër, 

brusha për thonj, shporta të përgaditura për piknik;të gjitha mallrat e lartëpërmendura për 

fëmijë. Lavamana.   

28   Lojëra, lodra;artikuj gjimnastike dhe sporti, të cilët nuk ju përkasin klasբve 

tjera;dekorime për bredh,  Kukulla për lojë dhe pajisje për te njejtat ne formë lodrash;veshje 

për kukulla, mbathje për kukulla, mbulesa koke për kukulla;lojëra, posaçerisht  lojëra 

salloni, lojëra edukuese dhe renditëse[puzzles];lojëra, ne veçanti lojëra të punuara nga 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1000 

 

druri, plastika,lëtra dhe kartuçi, çanta dhe complete për punime dore (punim dore) me 

material përcjellëse dhe pajisje, te cilat nuk I përkasin klasëve tjera;lëtra të lojës;figura 

akcioni dhe pajisje (lodra), lodra nga materiali plish, aeroplan loder, ballone, enë lodra dhe 

pajisje për pjekje dhe zierje, topa për përdorim sportiv, banka për lojë, lodra për vaskë, 

lodra për fëmijë në formë tullave, shkop magjik, lodra me kuti muzikore, complete për 

përgaditjen e fluskave nga sapuni, lojëra me lëtra;lodra imitime të kozmetikes, lëndë dhe 

dhurata për argëtim  dhe festive[party] ne formë mjeteve piroteknike[petarde] ose 

instrumenteve te zhurmëshme, lodra të hulajava të vjerrura, disqe, kukulla nga porcelani, 

kukulla letre, lëndë dhe dhurata për argëtim  dhe festa [party]  ne formë të lodrave të vogla, 

patina -rreshqitëse, renditëse[puzzle], vida, dragonj, lodra muzikore, bazena gome (lodra), 

lodra të buta, kukulla,lodra për tu ulur, slagalice za spretnost, këpucme rrota-roler, lodra 

pistoleta me ujë, jojo-lodra shoqërore me letra për të rritur dhe fëmijë, çorapë rishtlindjesh 

për dhurata, figura lodra  për ti mbledhur, shtëpiza për kukulla, lodra për fotografim-

pikturim, roler[ këpucë me rrota],  pelhura-shatore për të lozur, shtëpiza për të lozur, 

automjete me komandim nga largësija, lodra për rerë, lodra ranore, lodra vtë cilat flasin, 

enigma rrëshqitëse, pajisje për lojë rounders (lojë angleze  me shkopa dhe topa);complete 

lodrash, përkatësisht, mobile për kukulla  dhe pajisjet perkatese shtesë qe i takojnë, pajisje 

për zierje dhe pjekëje;veshje dhe pajisje për kukulla,lojëra shoqërore, pajisje dhe mjete 

shtesë për veshje të kukullave, mobile loder,posaçërisht krevate, komodë garderobe, 

komodë garderobe me sirtarë, tavolina tualeti  dhe komodina;kontejner për 

kukulla;automjete;lodra për lojë ne hapsira të hapura, aparate për lojë të cilët lëvizin me 

monedha metalike, lojëra elektronike xhepi, peshqir nga plastika, erëmbrojtëse (lodra), 

ssfera qelqi me dëborë, të gjitha mallrat e lartëpërmendura për fëmijë.   

41   Organizimi i garave (për qellime arsimimi dhe argëtimi) me lojëra dhe lodra  pa 

tendosje fizike ; aktivitete kulturore. 
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(540)  Plein Sud 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije jo alkoolike, lëngje frutash, shurupe frutash (jo alkoolike), pije me lëng 

frutash të përzier, lëngje perimesh, pije me lëngje perimesh, pije me lëng perimesh të 

përziera, limonada, shurupe limonade, shurupe  për pije.   
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(511) 14   Stoli; zbukurime, stoli; unaza [stoli]; qafore; rrathë-bylyzyk; vathë; varëse për 

zinxhirë; varëse për çelsa [të zakonshme ose dekorative]; kuti për stoli; kronoskop [një 

kornizë plotësisht elektronike për matjen e orëve mekanike. Për masë përdoret sinjali 

akustik i një ore.].   

18   Mallra prej lëkure, përkatësisht çanta, valixhe, çanta dore, çanta shpine, akt çanta , kuti 

dokumentesh; çanta kozmetike, mbajtës të kartelave të kreditit, mbajtës të kartelave-[vizit 

kartelave] të biznesit, çanta, kuletat e xhepit, këllef  për kartela të kreditit, kuleta, komplete 

të udhëtimit, mbajtese për çelsa, tikëta-shenjuese për valixhe, të bëra me porosi, rripa, të 

gjitha mallrat e lartpërmendura të punuara nga  lëkura; artikuj prej  imitimi  të lëkurës, 

domethënë çanta, valixhe, çanta dore, çanta krahu, Akt çanta, kuti dokumentesh; çanta 

kozmetike,[te zbrazura], mbajtës të kartelave të kreditit,  mbajtës të kartelave të 

biznesit[visit kartelave], çanta, kuleta xhepi, mbajtëse të kartelave të kreditit, kuletat, 

komplete udhëtimesh, mbajtëse për çelsa, shenja për valixhe me porosi,  rripa rreth shpinde 

(rripa), të gjitha mallrat e lartpërmendura nga imitimi  i lëkurës; çanta për gra, çanta të 

përditshme; çanta dore, çanta për para-monedha të imta.   

25   Veshje, mbathje, mbështjellëse koke; veshje për dalje [jasht], rroba, kostume, 

xhaketa[sako], bluza, tunika[bluza të gjata], pjesë të sipërme,[trende], pantallona 

xhins[pantallona nga materiali xhins], pantallona, fustane, funde, jelek, gjupa [duksa], 

triko-xhaketë e thurur[cardigans], jelekë, pantallona të gjera me pjësë të sipërme  [veshje 

pune], xhaketa dhe pallto;  ndresa të poshtëme  dhe veshje të poshtëme  të cilat  veshen 

perfundi  rrobave të ditës apo rrobave të natës, rripa, shtrengues [korset], gjyksore-sytjena, 

korset (veshje të brendshme), dresë për trup (të brendshme femrash), nënkëmisha femrash, 

trende, korsete të shkurtra, fustan fëmrash i punuar nga pëlhura e butë[neglige], brekë, 

brekë femrash me dantella (të brendshme) , pantallona vallëzimi me elastan në formë 

këmbane, pantallona me bel të ulët (të veshur deri në ijet), tanga [brekë të holla], pantallona 

të shkurtra, brek meshkujsh, boksierë-brek për mëshkuj, kapëse për çorapë, lidhese për 

çorapë , lidhëse, nënkëmisha, rroba për në shtrat dhe rrobat e gjumit , çorapë të gjata me 

brekë[hullahope], çorapë deri ne gjunjë, çorapë, këmisha me mëngë, këmisha  nate, 

kostume të gjumit një - pjesëshe, fustane shtëpie, nenfunda , pajisje veshjeje për not, 

kostum larjëje, bikine; shtroja për këpucë; shamia për kokë, shall.   

26   Artikuj dekorativë për flokët.   
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(511) 29   Vajra ushqimore, yndyra për ushqim, vaj ulliri.   
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(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Vegla elektrike   

9   Aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjën  e energjisë elektrike; bateri; 

akumulator [bateri], elektrike; aparate karikimi për pajisje të rimbushshme; mbushes 

[karikues] 
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(511) 1   Ngjitës për qëllime industriale; materiale ngjitëse për industrinë e ndërtimit dhe 

për pllaka; ngjitëse për pistoleta për ngjitje; kimikate për përdorim ne industri, tretës-

zbërthyes   

2   Ngjyra, fernez, llaqe; mjete për mbrojtje nga ndryshku; ngjyra-bojëra, pigmente; mjete 

gërryese; vaj nga dylli i fortë;  zbërthyes-hollues dhe mjete për trashjen  e ngjyres dhe 

llakut; metale ne formë folje dhe metale ne formë pluhuri për përdorim  ne fotografi, 

dekorim, shtypje dhe art.   

3   Preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe preparate gërryese -abrazive; lëter gërryese 

(lëter grithës); preparate për pastrim; mjete për heqjen e ngyres, preparate për heqjen e 

llakut.   

6   Rafte muri me vegla, mbajtëse (pajisje për mobile), nga metali; shkalla dhe skele, nga 

metali; material ndertimore metalike; kabllo jo elektrike dhe tela nga metalet e 

zakonëshme; shtrengues dhe litarë nga metali; tanke nga metali, kuti për vegla nga metali, 

te zbrazura; mbyllese nga metali per enë [kapak], dryna metalik; mallra te imëta metalike; 

kunja, gozhda, gjilpëra, bulon,ama, unaza, kuka-çengele, spirale, lidhëse për shtrengim, 

kapëse për kordonin kërthizorë[ të foshnjet e posalindura], te gjitha nga metali;kontaktuese 

nga metali; pjesë nga metalet për ndertim dhe mobile.   

7   Makina kompresori, pompa kompresori; gjeneratorë rryme; gjeneratorë; makina për 

pastrimin e  dyshemeve; vegla makinash; makina, aparate dhe makina për përpunimin e 

drurit, metaita, gurit dhe/ose plastikës, të përfshira ne ketë klasë; vegla elektronike për 

përdorim  shtëpiake për përpunimin e drurit, metalit, gurit dhe/ose plastikes; makina për 

centrim, makina për shpuarje, sharra, makina për saldim, preres të cilët bluajn, kaçavidë më 

shtypje, lima[struga][, aparate për bluarje, pistoleta me ngjites, makina për lustrim; pjesë 

dhe pajisje për makinat e lartëpërmendura, aparate dhe makina, të përfshira ne ketë klasë, 

posaçërisht teha për sharra elektrike, disqe për prerje, disqe për gërryerje[abrasive], disqe 

për lustrim, filtra për makina  dhe aparate elektrike, të përfshira ne kete klasë, burgija për 

shpues elektrik, posaçërisht koka për aparate për shpuarje,  pjesë për shpuese me shtypje, 

koka te vidave, pjesë pӕr prerese, sharra; aparate elektrike për bluarje, vegla elektrike për 

bluarje; makina dhe pajisje bujqësore; mkina dhe pajisje për kopshtari-hortikulturë, të 

përfshira me kete klasë, pjesë  per pajisje dhe makina të lartë përmendura, të përfshira ne 

ketë klasë; makina për pastrim me presion, pastrim me avull; thithese [fshesa elektrike].   

8   Vegla dore dhe pajisje, të përfshira në këtë klasë; mjete dore dhe pajisje për punimin e 

drurit, metaleve, gurit dhe / ose plastikës, në mënyrë të veçantë mjetet për grryerje, turjela 

për shpuarje dheu, sharra, sopata, kaçavida, çekan, mjetet e prerjes; pajisje dhe pjesë për 

aparatet dhe mjetet e lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë, në mënyrë të veçantë fletet 

e sharrave, disqet e prerjes, disqet e bluarjes, disqet e lustrimit, kunjat për shpuarje , punime 
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për kaçavida, punime për prerje; mjete dore dhe pajisje për qëllime bujqësore, kopshtare 

dhe pyjore; vinça dore; zgjërues; pompa dore për pastrimin e kullonjeve; gërshërë; thika,  

pasjije ushqimi , pirunë dhe lugë, përfshirë metale të çmuara; mprehës për thikë, mprehës 

për vegla; furça  dore nga teli.   

9   Aparate dhe instrumente për  bartjën , ndërprerjën, transformimin, akumulimin, 

regullimin ose kontrolimin e energjisë elektrike; bateri dhe akumulator[bateri],  të përfshirë 

ne kete klasë; pajisje për mbushjen e baterive dhe baterive të rimbushura; pjesë dhe pajisje  

per mallrat e lartëpërmendura, të përfshira ne ketë klasë;  aparate dhe instrumente gjeodete, 

kinematografike, optike,për matje dhe peshim, sinjalizim, kontrollim (inspektim); matesit 

dhe pajisje për matje; aparate për shuarje të zjarrit; projektor, aparate për zmadhim; 

trekandesha paralajmërues për automjete; nderprërësit e kohës (tajmer); rroba mbrojtëse për 

mbrojtje  nga lëndimet ose fatkeqësitë, syza mbrojtëse për mbrojtjën e syve; këpucë 

mbrojtëse dhe çizme  për mbrojtje nga lëndimet apo fatkeqësitë; mbulesa mbrojtese për 

kokë; dorashka për mbrojtje nga fatkeqësitë;maska mbrojtëse; shirita për matje; mbrojtës 

për gjunj për mbrojtjën e gjunjeve  përgjat kryerjes se punëve”beje vet”.   

10   Pajisje për mbrojtjën e degjimit; kunja për vesh [pajisje për mbrojtjën e veshit].   

11   Pajisje për  ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ventilim, furnizimin 

me ujë dhe qellime sanitare; aparate dhe  instrumene për ndriçim; llamba dhe drita; llamba 

elektrike; LED ndriquese; pajisje për ndriçim.   

12   Automjete; karroca  te depove, karroca ndertimtaresh (me një rrotë), karroca për 

shkarkim.   

16   Brusha për ngjyrosje; lëter dhe plastikë për mbështjellëje;shirita ngjitës; ngjitës dhe 

ngjitje tjera për përdorim-e ne zyre dhe shtepiake; brusha për pikturim, pelhurë për 

pikturim, paleta për pikturim, rul për ngjyrosje ne shtëpi, skica për pikturim, brushëza për 

piktorë, mbeshtetese-këmbëza per pikturim, shkopa teleskopik për rula, stilolaps për 

riparimin e drurit; instrumente për shkrim, prerese per pajisje për shkrim.   

17   Plastika ne formë të ekstruduar për nevoja ne prodhimtari; material  për mbyllje 

hermetike, mbyllje dhe izolim; gypa fleksibël jo metalikë; goma për mbulimin e 

dyshemeve; folje mbrojtëse; pragje-perkufizime dhe pengesa për dyer nga goma; shami 

dekoruese [bandage].   

19   Skele, jo metalike.   

20   Mobilje dhe pjesë mobiljesh; tabela pune, tavolina shtrënguese, tavolina për ngjitëje, 

komodina, rafte muri për vegla, blloqe mbështetëse, të gjitha të lartpërmendurat  jo-

metalike; shkallët [shkallët], jo prej metali; enë dhe kuti mjetesh (jo metalike); priza, 

bulona dhe kapëse për kabllo, të gjitha jo prej metali; mobile metalike; tavolina pune, 

tavolina shtrëngimi, dollapë metalikë; ndalesa- kufizime për dyer, parakolpë plastike për 

dyer.   

21   Pajisje dhe enë kuzhine dhe shtepiake; artikuj për pastrim; brusha (përpos brushëzave 

për piktorë); material për punimin e brushave, shpuza, lesh çeliku; kofa.   

22   Konop, litarë, rrjeta, shtroja kanapi, pelhura-cerada, thasë dhe çanta (që nuk përfshihen 

në klasa të tjera ); kabllo, jo metalike   

24   Tekstil dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; filc[material nga 

pelhurat jo te endura];  flamuj nga materialet e  pelhures [filc].   

25   Veshje, mbathje, mbeshtjellese koke; kostume pune, pantallona të gjera me pjesen e 

sipërme -njëpjesëshe pune, jelekë pune, pantallona pune, këpucë pune, dorëza për 

punëtorët.   
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27   Tepiha, çilima, shtroja;  dekorime murale (jo tekstili).   
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(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Stoli; Dekoruese (stoli); Ora; Mbajtëse çelsash (pjesa e rrumbullakët); Mbajtëse 

çelsash (pjesa e zingjirit); Mbajtëse çelsash (të thjeshtë apo dekorues); Unaza (stoli); Rrathë 

dore (bylyzyk); Mansheta; Gjilpëra për kravatë; Gjilpëra (stoli).   

16   Mbajtëse për të holla (pare); kalendar advent (fetar).   

18   Çanta; Çanta të vogla rreth belit; Çanta shpine; Çanta tualeti; Çanta për femra; Kuleta 

për kartmonedha metalike, jo nga metalet fisnike; Kuleta xhepi; Qese për qelësa; Kuleta për 

qelësa; Kuleta për kartela (lëkurë); Çadra shiu; Çadra dielli.   

25   Veshje; Mbathje; Mbështjellëse për kokë; Pantallona; Shorce; Xhempera; Kardigan 

(triko e thurur); Jelek; Jakne (veshje); Çorapa; Çorapa najlloni; Ndërresa të poshtme; 

Kostume komode; Këmisha të natës; Rroba të thurura (veshje); Farmerka (veshje); Shamia 

rreth qafës (shalla); Dorëza (veshje); Kapela (mbështjellëse për kokë); Sheshir (kapelë); 

Rripa (veshje).   

26   Arrna dekorativ për rroba; shenja të risive dekorative (pulla).   

 

 

 

(111)  28165 

(151)  22/06/2021 
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Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)  BLUE RIVER TECHNOLOGY  

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Robotë industrialë; makina autonome dhe jo autonome bujqësore dhe  

ndërtimi, përfshirë makinat për imtësimin e plantacionit (dheut), makineritë për aplikimin e 

kimikateve, makinat e spërkatjes, makinat për kultivimin e fushave, makinat e aplikimit të 

plehrave, buldozerët, ekskavatorët, makineritë dhe kombajnat për mënjanimin e barërave të 

bimëve 
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9   Harduer i kompjuterit; softuer kompjuterik për përdorim në fushën bujqësore për 

mbledhjen e informacionit duke përdorur sensorë vizualë ose hiperspektralë dhe sensorë 

nga distanca; softuer kompjuterik për përdorim në fushën bujqësore për mbledhjen e 

informacionit duke përdorur sensorë vizualë ose hiperspektralë dhe sensorë të largët dhe 

për karakterizimin, klasifikimin dhe matjen e plantacioneve; softuer kompjuterik për 

analizimin e gjendjes se plantacionit dhe të korrave dhe fushës bujqësore me qëllim të 

krijimit të një recete për planifikim ose ndërhyrje brenda sezonit dhe për të kryer analiza 

për të llogaritur, përafruar ose optimizuar rendimentet e të korrave; makinat me bazë ajrore 

dhe tokësore për marrjen e imazhit  për përdorim bujqësor, përfshirë kamerat dhe sensorët e 

imazhit; sensorë, aktivizues dhe programe kompjuterike për të kontrolluar funksionet e 

makinerisë, përfshirë, lartësinë e bumit të spërkatës, cilësinë dhe efikasitetin e mbjelljes, 

dhe identifikimin dhe klasifikimin e te korrave the plantacioneve   

12   Automjete bujqësore dhe ndërtimore, përfshirë, traktorë dhe automjete tokësore për 

shumë qëllime   

35   Ofrimi i këshillave të biznesit dhe shërbimeve të informacionit në fushën bujqësore dhe 

ndërtimore   

42   Shërbime në fushën e bujqësisë dhe ndërtimtarisë, përfshirë, hulumtimin në bujqësi dhe 

ndërtimtari, hulumtim shkencor, hulumtim industrial në fushën e bujqësisë dhe 

ndërtimtarisë   

44   Shërbime bujqësore dhe ndërtimore, përfshirë, shpërndarjen ajrore dhe sipërfaqësore të 

plehrave dhe kimikateve, dhe mbjelljen, rritjen, fertilizimin dhe korrjen e frutave të forta, 

bishtajoreve, frutave, perimeve, drithërat dhe të lashtat e të tjerëve; ofrimi i këshillave dhe 

konsultave bujqësore   

 

 

 

(111)  27690 

(151)  17/05/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1006 

(591)  Bardh e zi  

(732)  Deere & Company One John Deere 

Place Moline, Illinois 61265-8098, US 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA" 

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Robotë industrialë; makina autonome dhe jo autonome bujqësore dhe  

ndërtimi, përfshirë makinat për imtësimin e plantacionit (dheut), makineritë për aplikimin e 

kimikateve, makinat e spërkatjes, makinat për kultivimin e fushave, makinat e aplikimit të 
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plehrave, buldozerët, ekskavatorët, makineritë dhe kombajnat për mënjanimin e barërave të 

bimëve   

9   Harduer i kompjuterit; softuer kompjuterik për përdorim në fushën bujqësore për 

mbledhjen e informacionit duke përdorur sensorë vizualë ose hiperspektralë dhe sensorë 

nga distanca; softuer kompjuterik për përdorim në fushën bujqësore për mbledhjen e 

informacionit duke përdorur sensorë vizualë ose hiperspektralë dhe sensorë të largët dhe 

për karakterizimin, klasifikimin dhe matjen e plantacioneve; softuer kompjuterik për 

analizimin e gjendjes se plantacionit dhe të korrave dhe fushës bujqësore me qëllim të 

krijimit të një recete për planifikim ose ndërhyrje brenda sezonit dhe për të kryer analiza 

për të llogaritur, përafruar ose optimizuar rendimentet e të korrave; makinat me bazë ajrore 

dhe tokësore për marrjen e imazhit  për përdorim bujqësor, përfshirë kamerat dhe sensorët e 

imazhit; sensorë, aktivizues dhe programe kompjuterike për të kontrolluar funksionet e 

makinerisë, përfshirë, lartësinë e bumit të spërkatës, cilësinë dhe efikasitetin e mbjelljes, 

dhe identifikimin dhe klasifikimin e te korrave the plantacioneve   

12   Automjete bujqësore dhe ndërtimore, përfshirë, traktorë dhe automjete tokësore për 

shumë qëllime   

35   Ofrimi i këshillave të biznesit dhe shërbimeve të informacionit në fushën bujqësore dhe 

ndërtimore   

42   Shërbime në fushën e bujqësisë dhe ndërtimtarisë, përfshirë, hulumtimin në bujqësi dhe 

ndërtimtari, hulumtim shkencor, hulumtim industrial në fushën e bujqësisë dhe 

ndërtimtarisë   

44   Shërbime bujqësore dhe ndërtimore, përfshirë, shpërndarjen ajrore dhe sipërfaqësore të 

plehrave dhe kimikateve, dhe mbjelljen, rritjen, fertilizimin dhe korrjen e frutave të forta, 

bishtajoreve, frutave, perimeve, drithërat dhe të lashtat e të tjerëve; ofrimi i këshillave dhe 

konsultave bujqësore   

 

 

 

(111)  27635 

(151)  12/05/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1013 

(591)  e zezë, e bardhë, e gjelbërt, hiri. 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Pemë të përpunuara, kërpudha dhe perime (duke i përfshirë  frutat arrore dhe 

bishtajat); zavendësues të mishit; zavendësues për mish me bazë perimesh; zavendësues të 

mishit me bazë bimësh; zavendësues për mish gjahu; zavendësues për mish shpendësh me 

bazë perimesh; zavendësues për midh gjahu me bazë perimesh; zavendësues vegjetarijan 

dhe vegan për mish; zëvendësues për produkte vegjetariane dhe vegane për mish; produkte 
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vegjetariane dhe vegane nga suxhuku; proteina bimore të formuara me teksturë të cilat 

shfrytëzohen si zavendësues për mish; burger nga perimet dhe burger vegan; ushqime të 

gatshme të cilat përbëhen kryesisht nga zavendësuesit e mishit; ushqime të gatshme të cilat 

kryesisht pëbëhen nga zavendësuesit e mishit i shpendëve.   

30   Produkte bukëpjekësish dhe ëmbëlsira; pjekurina, biskota, torta dhe keks (biskota të 

vogla); brumëra, bukë; buk për tost; bukë vekne; bageti; gjevrek; buk pite; mbështjellës për 

enduiqe; salca të njelmëta, salcë e koprës dhe pasta; majonezë vegane.  

 

   

 

 

 

(111)  27608 

(151)  06/05/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1019 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira në formë bonbonash, pjekurina, biskota, biskota 

me krem mbushje, biskota kakao me krem mbushje, biskota çokolate me krem mbushje, 

biskota; bukë, pjekurina dhe ëmbëlsira si bonbon, pjekurina, biskota, biskota me krem 

mbushje, biskota kako me krem mbushje, biskota çokolate me krem mbushje dhe biskota 

me çokolatë; bukë; pjekurina dhe ëmbëlsira si bonbon, pjekurina, biskota, biskota me krem 

mbushje, biskota kakao me krem mbushje, biskota çokolate me krem mbushj edhe biskota 

me zëvendësues sheqeri.  

 

   

 

 

 

(111)  28350 

(151)  11/08/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1021 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  Nautica  
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(511) 29   Peshk, produkte nga peshku, salata si delikatesë nga peshku, ushqime të gatshme, 

kryesisht nga mishi i peshkut; të gjitha produktet e cekura në formen e ngrirë; pesht në 

kanaqe i konzervuar.    

 

 

 

(111)  27614 

(151)  06/05/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1022 

(591)  hiri, e zezë, e  bardhë 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa për ushqim dhe gatime dijetike; gatime dhe produkte medicinale dhe 

veterinere; pregaditës dhe artikuj për stomatologji; përgaditës dhe produkte higjienike; 

produkte farmaceutike dhe mjete natyrale medicinale; ushqim për foshnje; pije dijetike për 

foshnjet që ushqehen me qumësht gjiri për për qëllime medicinale; substance dijetike për 

foshnje; ushqim për foshnje; pije për foshnje; çaj medicinal; çaj i bimëve (pije medicinale).    

29   Peshk, fruta deti dhe molusqe; lyerës nga peshku; peshk në vaj ulliri; çorbë peshku;  

shkopinj peshku; kuleq peshku; xhelatinë peshku; kroket peshku; kuleq me avull ose tosti 

nga pashteta e peshkut (kamaboko); suxhuk peshku; gaforre, jot ë gjalla; vezë peshku 

(ikra), të përpunuara; lignje (e pregatitur); gaforre; karavidhe (frut i detit); fruta deti të 

përpunuar; kërmij (jot ë gjallë); pesh  përpunuar; mish; lyerës buke prej mishi; zavedsues i 

mishit; mish shpeze; mish gjahur; ekstrakte mishi; shujtje të paketuara të cilat kryesisht 

përbëhen nga ushqimet e detit; sallata për paragjellë;  ushqim i gatshëm e pregaditur nga 

mishi (mishi dominon); ushqim i gatshëm i përbërë nga mishi i shpezëve (dominon mishi i 

shpezëve); ushqim i gatshëm i cili kryesisht përmban vezë; ushqim i gatshëm i cili 

kryesisht përmban perime; ushqim i gatshëm i cili kryesisht përmban mish (vjam) derri; 

ushqim i gatshëm i cili kryesisht përbëhet nga frutat e detit; ushqim i gatshëm i cili 

kryesisht përbëhet nga mishi i gjahut të egër; supa të gatshme; supa; bujon (supa); katrore 

për supas; bujon; çorbë pule; çorbë viçi; supa të kthjellta; ekstrakt për supa; çorba (të 

pregaditura); pemë, kërpudha dhe perime të pregaditura (duke përfshirë fruta arrore dhe 

bishtajore; ëmbëlsirë pemësh; grimtësira pemësh; sallata të gatshme; pemë të aromatizuara; 

kumbulla të thata; çips nga bananja; çips (patate e fërguar); pemë turshi; perime turshi; 

pjesë pemësh; xhelatinë pemësh (dridhëse); pure pemësh; sallata pemësh; perime të ziera; 

pemë të ziera; kikirik I pjekur; arra të pjekura; arra të njelmëta; pemë të grira; perime të 

grira; alga të thata për ngrërje; kerpudha të thata për ngrërje; produkte nga pemët e thata; 

pemë të thata; pemë të kristalizuara; arra të ëmbëltuara; çops (patate të fërguara); fjolla nga 

patatet; njoki nga patatet; rrathë me bazë patateje; krepa nga patatet; toptha patatesh; pure 

nga patatja; sallata nga patatja; grimtësira nga patatja; pemë të konzervuara; perime të 
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konzervuara; perime të përziera turshi; grimtësira me bazë arrore; pomfrit; grimtësira në 

formë pllakëzash me bazë pemët dhe frutat arrore; grimtësira me bazë kokosi; grimtësira 

me bazë perime; grimtësira me bazë bishtajore; grimtësira me bazë frutave arrore; 

grimtësira me bazë qumështi; grimtësira me bazë tofu (katrore buke me erëza); grimtësira 

nga bari ngënës i detit; perime të ngrira; pemë të ngrira; domate të konzervuara; ekstrakt i 

domateve; grimtësira me bazë të pemëve të thata; produkte të gatshme nga perimet; pemë të 

pregaditura; xhelatinë; reçel; lyerës i cili kryesisht përbëhet nga pemët; lyerës nga pemët; 

marmelatë pemësh; marmelada; pemë të ziera; vezë; të kuqt e vesë; vezë pluhur; të bardhtë 

e vesë për nevojat e kuzhines; të bardhtë e vesë; qumësht; produkte qumështi; gjalpë; 

produkte nga djathi; ajka (produkt qumështi); ajkë e tundur; jogurt; djath nga hirra; pije me 

bazë të produkteve të qumshtit; qumësht kokosi; qumësht pluhur për ushqim; zavendësues 

pë qumësht; kumshtë; pudding qumështi; ëmbëlsirë nga produktet e qumështit; salca (të 

forta); tzatziki (salcë tradicionale greke, turke dhe persiane nga jogurti); vaj dhe yndyrë; 

gjalpë e ndrydhur; vaj nga gjalpa; gjalpë e pastruar; yndyrë kokosi; vaj kokosi për ushqim; 

vaj nga vaj misri për ushqim; vaj are; vaj kanelle.    

30   Zëvendësues të kafesë; kakao; kafe; çaj; oriz; tapioca; sago; ( nisheste nga thelbi i 

palmes sago); miell; drithëra; buk; preci; briosh; pjekurina me pekmez nga fasulja; sanduiq 

me salqiqe; brum për kuleq; përzierje për kuleq; produkte të ëmbësuara nga mielli; ushqime 

të gatshme me oriz; ushqime të gatshme nga brumërat; shujtje të gatshme – pica; petë për 

pica; shtresa për pica; pica (të gatshme); pasta të freskëta; pasta të mbushura; pasta të thara; 

peta; ravioli (pasta); brumëra për ushqim; brumëra të gatshme; sanduiq; grimtësira me bazë 

drithërash; grimtësira nga orizi; grimtësira të cilat përmbajnë produkte nga drithërat; 

grimtësira nga mielli i patateve; grimtësira të pregaditura nga misri; grimtësira të prodhuara 

nga muesli; dreka të gatshme nga orizi, me shtesa mishi, peshku ose me perime; Pâtés en 

croute (lloj buke të mbushur); produkte nga brumi i cili përbëhet nga perimet dhe mishi; 

produkte nga brumërat të cilat përbëhen nga perimet dhe mishi i shpezëve; ëmbëlsira nga 

brumërat të cilat përmbajnë krem dhe pemë; grimësira nga misri; grimësira nga gruri; 

grimsira nga drithërat me me shije djathi; kokoshka (kupa); patatina nga drithrat; patatinë 

me bazë mielli;  patatinë tortilla; tortille; akullore; shorbet (akullore); shorbet (aklullore 

uji); jogurt i ngrirë (produkut i ëmbël); produkte të ëmbla (bonbon); goma për përtypje 

(çamqakëz); çokolata; shkopinj nga çokolata; çokolata të mbushura (praline); ëmbëlsita; 

pllakëza nga drithërat; sheqer, mjaltë, shurup nga melasa; shtresa të ëmbla të mbushura dhe 

produkte bletësh për ngrënje; pluhur për pjekurina; majë buke; krip; mustardë; uthull; salcë 

(erëza); erëza; aroma për pije, përveq vajrave esenciale; akull (ujë i ngrirë).    

31   Të lashta bujqësore dhe akuakulturore, produkte kopshti dhe malore; fara për mbjellje; 

farëra; pemë të freskëta, fruta arrore, pemë dhe bimë aromatike; kafshë të gjalla; ëmbëltues 

dhe drithëra të papërpunuara   

32   Birra dhe produkte të birrave; ujë mineral (pije); ujë I gazuar; pije joalkoolike; pije 

frutash; lëngje; shurup pë limonatë; koncentrat i pemëve  i shurupit  joalkoolik; shurup për 

pije; substance për përgaditjen e pijeve.    

33   Pije alkoolike (përveq birrës); substance për përgaditjen e pijeve alkoolike; ekstrakte 

alkoolike frutash; esenca alkoolike; ekstrakt alkooholi.  
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(111)  27612 

(151)  06/05/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1023 

(591)  e gjelbërt e ndritshme, e gjelbërt e 

errët, e zezë, e bardhë 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Mbathje; sholla për mbathje   

 

 

 

(111)  27634 

(151)  12/05/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1024 

(591)  e gjelbërt e ndritshme, e gjelbërt e 

errët, e zezë, e bardhë 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Mbathje; sholla për mbathje.   

 

 

 

(111)  27642 

(151)  12/05/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1025 

(591)  zezë, kaltër.kuqe, hirit 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)   
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(511) 7   Vegla makinash, makina kompresori, pompa kompresori; gjeneratorë rryme; 

gjeneratorë; vegla makinash; vegla  dore elektrike;  makina për centrim; makina për 

shpuarje, sharra, cirkularë; cirkularë  tavolinash [makina]; sharra shpuese; ngjitese 

elektrike;makina për ngjyrosje; pistoletë elektrike  për ngjyrosje me spërkatje [brusha ajri]; 

shpuese me presion-shtypje; çekan elektrik; makina për bluarje; makina për saldim; prerës-

grirës të cilët bluajn[vegla makinash];kaçavida elektrike; kaçavidë zhdrredhuese me 

shtypje; makina për gravura; makina për pastrim; gërryese elektrike; aparate elektrike për 

bluarje-; blurëse elektrike; pistoleta elektrike me ngjitës;  makina elektrike për pastrim 

[lustrim]; makina për pastrim me presion; pastrues avulli; thithëse ; makina bujqësore; 

makineri bujqësore perpos atyre të cilat komandohën me duar; makina për kopshtari-

hortikulturë[makina]; pjesë dhe pajisje për te gjitha mallrat e lartëpërmendura, duke 

përfshirë brisqet per sharra elektrike, disqet gërryes [mjetet e makinerive], disqet lustruese 

[pjesë të makinerive], filtrat për makina, turjela për shpuese elektrike, kunjat e vidhave, 

mprehëse për sharra elektrike; tehe sharre rrethore [cirkularë], thika makinerie, mjete 

bluarëse [pjesë të makinerive].   

9   Aparate dhe instrumente për bartjën, ndërprerjën, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike; bateri, akumulator [bateri]; pajisje për 

mbushjen e baterive; kondenzatorë   

 

 

 

(111)  28351 

(151)  11/08/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1026 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Palace 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pjekurina të ëmbla dhe produkte të ëmbla (konditorike); çokolata; çokolata në 

forma të mbushura; produkte nga çokolata.    
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(111)  28352 

(151)  11/08/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1027 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Orlando 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtesa dijetike ushqimit për kafshë.    

31   Ushqim për kafshë shtëpiake – adhurues.    

 

 

 

(111)  28353 

(151)  11/08/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1028 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Optisana 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barna; preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime medicinale; 

preparate vitaminoze dhe minerale; supstanca dijetike (të përfshira në këtë klasë); shtesa 

ushqimi (të përfshira me këtë klasë).  

   

 

 

(111)  28354 

(151)  11/08/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1029 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Ocean Sea 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Peshk i pregaditur dhe produkte peshku, posaqërisht peshk i konzervuar, guaca, 

meduza, gaforre dhe molusqe të pregaditura.   
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31   Molusqe të gjalla, gaforre dhe guaca.    

 

 

 

(111)  28355 

(151)  11/08/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1030 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Oatilicious 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Drithëra; fjolla tërshëre; drithëra të ngrohta për mëngjes; grimtësira me bazë të 

drithërave; pllakëza me bazë drithërash.  

 

   

 

 

(111)  28356 

(151)  11/08/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1031 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  NOSTJA 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish;peshk, fruta deti dhe molusqe;produkte nga qumështi dhe zavendësuesit për 

qumësht;pemë të përpunuara, kerpudha dhe perime (duke i përfshirë pemët arrore dhe 

bishtajore);vezë zogu dhe produkte nga nga vezët;vaj dhe yndyrë;supa;shujtje të gatshme të 

cilat përbëhen (kryesisht) nga vezët;shujtje të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga 

mish;shujtje të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga mishi i gjahut;shujtje të gatshme të 

cilat kryesisht përbëhen nga zëvendësuesit e mishit;shujtje të gatshme të cilat kryesisht 

përbëhen nga mishi i pules;shujtje të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga mishi i 

derrit;shujtje të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga frutat e detit;shujtje të gatshme të 

ngrira të cilat kryesisht përbëhen nga perimet;shujtje të gatshme nga mishi i shpezëve                   

(i dominueshëm);bujon;preparate për punimin e supave;gjellë me perime (speca);ëmbëlsirë 

nga produktet e qumështit;puding qumështi;grimtësira me bazë të frutave arrore;grimtësira 

me bazë perimesh;grimtësira me bazë të pemëve të thata;grimtësira me bazë tofu;grimtësira 

me bazë mishi;grimtësira me bazë frutave arrore;grimtësira me bazë perimesh;grimtësira 

me bazë legume (lloj drithi);grimtësira me bazë patatesh;shpendë, jo të gjallë;mish gjahu, jo 

i gjallë;zëvendësues i mishit;pemë të konzervuara;pemë të ngrira;pemë të thata;pemë të 
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ziera;perime të konzervuara;perime të ngrira;perime të thata;perime të ziera;xhelatinë për 

ushqim;reqel;kompot;vezë;ekstrakt i barit të detit për ngrërje;alga për qëllime 

kuzhine;djathra;lecitin (lloj drithi) për qëllime kuzhine;pektin për qëllime kuzhine;polen i 

pregaditur si ushqim;fole zogu për ngrënje;gjyveq;salca;kerpudha për ngrënje.   

30   Produkte bukëpjekësish, produkte të ëmbla, çokolata dhe ëmbëlsira;akull, akullore, 

jogurt i ngrirë, shorbet (akullore frutash);kafe, çaj dhe kakao dhe zëvendësues i produkte 

vet ë cekura;krip, erëza,  aroma dhe shtesa për gjella;kokrra të përpunuara, nisheste dhe 

produkte të prodhuara nga to, pregaditje për mish zgare dhe majë;sheqer, ëmbëltues natyral, 

lyerës të ëmbël dhe mbushje, produkte blete;ushqime të gatshme me brumëra;shujtje të 

gatshme me bazë orizi;shujtje të gatshme në formë pice;ushqime të gatshme të thata dhe të 

lëngëshme, të cilat kryesisht përbëhen nga orizi;ushqime të gatshme të thata dhe të 

lëngëshme, të cilat kryesisht përbëhen nga brumërat;grimtësira të punuara nga nishestja e 

drithërave;grimtësira të krijuara nga drithi integral;grimtësira të punuara nga mielli i 

misrit;grimtësira të punuara nga mielli i patateve;grimtësira me bazë orizi;grimtësira të 

punuara nga mielli dhe buka e thekur;grimtësira me bazë drithërash;grimtësira të punuara 

nga muesli;grimtësira të cilat kryesisht përbëhen kryesisht nga buka;grimtësira 

tortilla;grimtësira nga susami;oriz;tapioca;sago;miell;drithëra;buk;mjaltë;melasa;pluhur për 

pjekurina;mustardë;uthull;salca (shtesa për ushqim);akull;aroma, përveç vajrave eterike, 

për pije;aroma për ushqim, përveç vajrave eterike;aroma, përveç vajrave eterike, për 

biskota;shtesa për trashjen e ushqimit për gatim;agjent lidhës për akullore (akullore me 

bazë uji);senduiq;esenca për ushqim, përveq esencave eterike dhe vajrave eterike;mjete për 

zbutjen e mishit, për përdorim në amvisri;rule pranverore (ëmbëlsira);mjaltë nga ama e 

bletës;ujë deti për zierje;propolis;puding;preparate për sforcimin e ajkës së tundur, 

krem;pluhur për punimin e akullores;nisheste për ngrënje;sushi;material për lidhje e 

suxhukut;çizburger (sendviq);shujtje të pregaditura me bazë brumërash.   

31   Kultura bujqësore dhe akvakultura, produkte hortikulture dhe pylltarisë; gjallesa të 

gjalla, organizma për kultivim; pemë të freskëta, pemë arrore, perime dhe bimë.    

32   Birra dhe pije joalkoolike të fermentuara; preparate për mbarimin e pijeve; pije 

joalkoolike; ujë mineral (pije); ujë mineral; pije frutash; lëngje; shurup për punimin e 

pijeve.    

33   Pije alkoolike (përveç birrës); preparate për punimin e pijeve alkoolike; ekstrakt 

frutash, alkoolik; esenca alkoolike; ekstrakt alkooli.  

 

   

 

 

 

(111)  28349 

(151)  09/08/2021 

(181)  20/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1032 

(300)  018159778  02/12/2019  EU 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

(540)  Baron de Ceyssac 
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Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës);verëra;pije me bazë vere;pije të cilat përmbajnë 

verë (shpricer)   

 

 

 

(111)  27884 

(151)  03/06/2021 

(181)  21/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1033 

(591)  E kuqe dhe blu  

(300)  VA 2019 02666  25/11/2019  DK 

(732)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 

Valby, Denmark, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike dhe mjekësore; vaksina; Preparate 

(përgatitje) dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe 

sëmundjeve, të krijuara nga ose veprojnë në sistemin nervor qendror; përgatitjet 

farmaceutike dhe substancat që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimuluesit e sistemit 

nervor qendror; përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e 

çrregullimeve e sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitjet farmaceutike dhe 

substancat e përdorura për parandalimin, menaxhimin dhe trajtimin e dhimbjeve të kokës, 

migrenave, dhimbjeve, çrregullimeve e dhe sëmundjeve imunitare e inflamatore; përgatitjet 

farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e demencës (dementia), 

spazmës (konvulsionet), goditjet në tru, depresionin, dëmtimet njohëse, çrregullimet dhe 

sëmundjet njohëse, çrregullimet e humorit, psikozën, ankthin, apatinë, epilepsinë; 

përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e sindromës Lennox-

Gastaut (LGS), sklerozës, porfirisë, çrregullimit dhe sëmundjes së Huntingtonit, 

pagjumësinë, çrregullimin dhe sëmundjen e Parkinsonit, rëniet (rrëzim), çrregullimet dhe 

sëmundjet e lëvizjes,  dyskinesia, funksionet motorike të dobëta ose që mungojnë fare, 

dridhje , skizofreni, çrregullim dhe sëmundje bipolare , mania, ADHD, PTSD, agjitimin, 

agresivitetin, autizmin, melankolinë, OCD, sindromen Tourette, paralizën progresive 

supranukleare (PSP); të shqetësimit (nervozizmit), akatizisë, lodhjes, përgjumjes, vjelljes, 

kancerit, migrenës, dhimbjes, alkoolizmit dhe varësisë nga te ngashmet; përgatitjet, 

substancat, reagentët dhe agjentët për qëllime diagnostikuese dhe mjekësore.   
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(111)  27881 

(151)  03/06/2021 

(181)  21/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1034 

(591)  E kuqe, blu dhe e portokalltë 

(300)  VA 2019 02674  25/11/2019  DK 

(732)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 

Valby, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike dhe mjekësore; vaksina; Preparate 

(përgatitje) dhe substanca farmaceutike për parandalimin dhe trajtimin e çrregullimeve dhe 

sëmundjeve, të krijuara nga ose veprojnë në sistemin nervor qendror; përgatitjet 

farmaceutike dhe substancat që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimuluesit e sistemit 

nervor qendror; përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e 

çrregullimeve e sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitjet farmaceutike dhe 

substancat e përdorura për parandalimin, menaxhimin dhe trajtimin e dhimbjeve të kokës, 

migrenave, dhimbjeve, çrregullimeve e dhe sëmundjeve imunitare e inflamatore; përgatitjet 

farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e demencës (dementia), 

spazmës (konvulsionet), goditjet në tru, depresionin, dëmtimet njohëse, çrregullimet dhe 

sëmundjet njohëse, çrregullimet e humorit, psikozën, ankthin, apatinë, epilepsinë; 

përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe trajtimin e sindromës Lennox-

Gastaut (LGS), sklerozës, porfirisë, çrregullimit dhe sëmundjes së Huntingtonit, 

pagjumësinë, çrregullimin dhe sëmundjen e Parkinsonit, rëniet (rrëzim), çrregullimet dhe 

sëmundjet e lëvizjes,  dyskinesia, funksionet motorike të dobëta ose që mungojnë fare, 

dridhje , skizofreni, çrregullim dhe sëmundje bipolare , mania, ADHD, PTSD, agjitimin, 

agresivitetin, autizmin, melankolinë, OCD, sindromen Tourette, paralizën progresive 

supranukleare (PSP); të shqetësimit (nervozizmit), akatizisë, lodhjes, përgjumjes, vjelljes, 

kancerit, migrenës, dhimbjes, alkoolizmit dhe varësisë nga te ngashmet; përgatitjet, 

substancat, reagentët dhe agjentët për qëllime diagnostikuese dhe mjekësore.   

 

 

 

(111)  27596 

(151)  05/05/2021 

(181)  21/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1035 

(732)  EURONEWS S.A. (Sociéte anonyme) 

56 quai Rambaud, 69002 Lyon, FR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 

(540)  EURONEWS 
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(511) 9   Aparatura dhe instrumente fotografikë, kinematografikë, optikë dhe mësimdhënie; 

ekrane televizorësh; aparatura transmetimi dhe/ose marrje  për sinjale, të dhëna, figura 

dhe/ose zë; regjistruesa magnetikë; disqe regjistrimi; disqe kompaktë; videokaseta dhe 

videodisqe të para-regjistruar; aparatura për regjistrim, transmetim dhe riprodhim të zërit 

dhe/ose figurave; rrjete lokale telekomuniacioni, me kabëll, satelitë ose sisteme radio-rele; 

antena; aparate telefoni; aparate fundorë për të parë të dhënat; modemë; satelitë; softuerë 

(programë të regjistruar); kompjutera dhe proçesorë; ekrane për figura; skanera; gjenerues 

dizenjosh, vijash dhe teksti; sintetizatorë figurash; lojra për përdorim vetëm në televizorë; 

lojra audiozsuale dhe aparate për argëtim dhe arsimim, të lidhur në një televizor ose një 

aparat fundor komunikimi të dhënash në largësi; server kompjuterash të lidhur në largësi; 

kamera filmi; projektorë për film ose diapozitiv; pajisje për transformin e filmave në video 

me ngjyra; aparaturë audiovizuale mësimdhënie; kompjutera, kompjutera në largësi dhe 

aparate telefoni, veçanërisht për qasje në rrjetet globalë të telekomunikacioneve (Internet) 

ose akses të kufizuar (Intranet); kujtesa kompjuteri, njësi elektronike kujtese, ndërfaqe për 

kompjutera (informatikë) dhe mikroproçesorë, kryesisht për qasje bazash të dhënash 

multimediale; CD-ROM-ë, disqe optikë digjitalë, disqe kompakt otpik digjitalë; aparatura 

dhe instrumenta kompjuteri për qasje në baza të dhënash multimediale.   

16   Materiale të shtypur; gazeta, revista; material periodikë; libra udhëzues; regjistra 

adresash   

35   Pajtime në një rrjet global telekomunikacioni (Internet) ose në një rrjet me qasje të 

kufizuar (Intranet); shërbime pajtimi në një bazë të dhënash ose qendër serveri multimedial; 

pajtim në shërbime komunikimi kompjuterik në largësi, pajtime në gazeta elektronike; 

pajtime në gazeta dhe revista; konsulencë në menaxhim biznesi; agjenci reklame; shërbime 

pajtimi në gazetë për palë të treta; shpërndarje publiciteti dhe reklamash dhe materialesh 

publicitarë (fletëpalosje, prospekte, materiale të shtypur, mostra); përditësim të materialit 

publicitar; rezervim të hapsirës publicitare nëpërmjet sistemeve të të dhënave të 

komunikimit; organizim të ekspozitave publicitare; menaxhim skedarësh të kompjuterizuar; 

dhënie me qira të hapsirës publicitare dhe materialit publicitar; marrëdhënie me publikun; 

rekrutim personeli; publicitet në radio dhe televizion; anketime; shërbime të strategjisë së 

tregjeve; studime tregu   

38   Përhapje informacioni, programesh televizivë dhe multimedia duke përdorur çdo mjet 

komunikacioni; shërbime transmetimi informacioni nëpërmjet komunikimit kompjuterik në 

largësi dhe teleproçesimit; shërbime të transmetimit të informacionit nëpërmjet qendrave të 

servera të komunikimit të të dhënave; shërbime komunikimi nëpërmjet pajisjeve fundore 

videoteks ndërvepruese  nëpërmjet kodeve të aksesit ose jo posaçërisht nën titullin e 

argëtimit, informacionit, arsimimit, studimit, transmetimeve televizive dhe lojërave 

televizive ose në lidhje me këto të fundit; shërbime komunikimi nëpërmjet çdo mjeti të 

teleinformatikës, nëpërmjet vidoegrafisë ndërvepruese, dhe posaçërisht nëpërmjet 

kompjuterave ose pajisjeve fundore ose pajisjeve elektronike dhe/ose digjitale, me 

videofonë, viziofonë, telefonë, kompjutera në distancë ose transmetim satelitor të 

informacionit; shërbime të shpërndarjes në mënyrë elektronike të informacionit, përfshirë 

nëpërmjet rrjeteve globale të komunikacionit (Internet) ose qasjes së kufizuar (Intranet), 

transmetimit me satelit, kabël dhe lidhjeve radio-rele; transmetim dhe shpërndarje të 

dhënash, zë dhe figurash qoftë të ndihmuar ose jo nga kumpjuteri; komunikime nëpërmjet 

kompjuterave    

41   Institucione arsimore; argëtim duke përdorur televizionin; prodhimi të filmave, 
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raporteve dokumentare, programe audiovizuale dhe multimedia; organizim konkursesh në 

fushën e arsimit ose argëtimit; trajnim; redaktime dhe botime të transportuesve multimedia, 

këto mallra dhe shërbime të lidhur ekskluzivisht me funksionimin e kanalit televiziv 

Euronews   

 

 

 

(111)  28291 

(151)  02/07/2021 

(181)  21/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1036 

(591)  Kaltërt, Kuqe, Gjelbërt, Bardhë, Zezë, 

Blu 

(732)  “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore   

32   Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije   

33   Pijet alkoholike përveç birrës.   

 

 

 

(111)  28293 

(151)  02/07/2021 

(181)  21/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1037 

(591)  Ngjyrë e bardhë, Zezë, Gjelbër, Blu, 

Kaltër 

(732)  “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 
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maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore.   

32   Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije.   

33   Pijet alkoholike përveç birrës.   

 

 

 

(111)  28294 

(151)  02/07/2021 

(181)  21/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1038 

(591)  Blu, bardhë, kuqe, verdhë, gjelbër.  

(732)  “ULTRA COSMETICS” SH.P.K Fsh. 

Vitomericë KK Pejë, KS 

(740)  Granit Gruda Fsh. Vitomericë KK Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikateve të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, si edhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikës të papërpunuara, 

plehërave, kompozime shuarjen e zjarrit; kalitje dhe përgatitjet me material saldimi; 

substanca kimike per ruajtjen e ushqimeve, substanca për rrezitje, ngjitëse të përdorura në 

industri.   

3   Preparate zbardhuese dhe substancave të tjera për përdorim në lavanderi, pastrim, 

ilustrim, preparate për pastrim dhe gërryerje sapun, parfume, vajra esenciale, kozmetike, 

kremra flokësh, pasta dhëmbësh   

5   Preparatet farmaceutike dhe veterinare, përgatitjet sanitare për qëllime mjeksore, 

substanca dietale të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje, llaçe, materiale 

për fashim, dyll dentar, dezinfektues, preparate për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, 

herbicide.   

21   Enë kuzhine dhe vegla shtëpiake, krehërat dhe sfungjerët, brushat (përveç furçat 

ngjyrosëse), material për prodhimin e furçave, artikuj për pastrimin e sipërfaqeve, qelq I pa-

punuar ose I gjysëm-punuar 

(me perjashtim të qelqit të përdorur në ndërtesa), gota, porcelani dhe argjila nuk përfshihen 

në klasa të tjera 

  

 

 

 

(111)  28348 

(151)  09/08/2021 

(181)  21/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1039 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  Melinera 
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(511) 4   Qirinj dhe fitila për ndriçim; qirinj aromatizues; qirinj për bredh, qirinj të 

parfumosur.   

6   Figura të vogla (statuja) nga metali i zakonshëm   

9   Magnet dekorativ.   

11   Aparate për ndriçim, llamba elektrike dhe instalime ndriçimi për qëllime dekorative; 

llamba të vogla elektrike për bredh.   

14   Figura të vogla (statuja) nga metali i çmuar.   

16   Letër, kartuq dhe produkte nga këto materiale (të përfshira në këtë klasë); kutia nga 

kartuqi ose letra; gjëra të shtypura; artikuj për libërlidhje; fotografia; panoramë; kartela 

paspartu (passe-partout); letër dekoruese, letër për mbështjellje; shirita nga letra/shirita për 

mbështjelljen e dhuratave; folje për mbështjelljen e dhuratave; tabelë shkolle (drrasë e 

zezë); Figura të vogla (statuja) të bëra nga përzierjet me letër; kalendarë.   

18   Kutia nga lëkura ose imitim i lëkurës nga mbeturinat e materialeve të lëkurës dhe drurit   

19   Figura të vogla (statuja) nga guri, betoni apo mermeri.   

20   Pasqyra; korniza për fotografi, letva të holla për korniza për fotografi; produkte, të cilat 

nuk janë të përfshira në klasë tjera, nga druri, tapa, kallami, thupra, brirët, ashti (kockë), 

fildishi, ashti i balenës, guaskat, qelibari, perla, shkumë deti dhe zëvendësuesit për të gjitha 

këto materiale ose plastike; kuti nga druri ose sintetika; perde dekoruese nga perlat; perde 

nga bambusi; këmbana të cilat lëvizin nga era (dekorative); vazo, varëse grepi, mbajtëse për 

ombrella, mbajtëse për gazeta; dërrasa, rafte nga druri ose plastika; figura të vogla (statuja) 

nga druri, dylli, gipsi ose plastika.   

21   Gjëra prej qelqi, produkte nga porcelani dhe poqari, të cilat nuk janë të përfshira në 

klasë tjera; dhurata dhe gjëra artistike nga qelqi, porcelani, qeramika ose plastika, 

posaçërisht, vazo, enë, pjata, kutia për amvisëri dhe kuzhinë, korpa për përdorim shtëpiak, 

qypa, dekanter (enë për ajrosjen e verës), tabaka për amvisëri, shtroja; shandanë, të gjitha 

mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; figura të vogla (statuja) nga porcelani, 

poqari ose qelqi; filxhan nga steatiti (mineral tektonik); shishe; enë për përdorim në 

amvisëri; kovë për ujitje; mbajtëse për qirinj, pajisje për fikjen e qirinjëve.   

26   Dantella dhe qëndisje, shirita dhe gajtan, lule artificiale, fruta artificiale; kurora nga 

lulet artificiale   

27   Tapetë (letër muri).   

28   Dekorime për bredh, bredh nga materiali sintetik; mbajtëse qirinjsh për bredhin e vitit 

të ri, borë artificiale për bredh, bazament për bredh.   

31   Lule të thata dhe bimë të thata për dekorim; kurora me lule të freskëta.   

34   Take tuke.     

 

 

 

(111)  27752 

(151)  24/05/2021 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1040 

(591)  E kuqe, ngjyrë arri, ngjyrë kafe, e 

verdhë, e kaltër, e gjelbër 

(300)   

(540)   
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(732)  August Storck KG Waldstrasse 27 

13403 Berlin, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira; çokollatë; produkte çokollate; pasta; akullore; përgatitje për bërjene e 

pdoukteve të lartëpërmendura të përfshira në këtë klasë.   

 

 

 

(111)  27827 

(151)  01/06/2021 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1041 

(732)  S. S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR 

TARIM SATIŞ  KOOPERATİFLERİ 

BİRLİĞİ I.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. 

No:2 Ayşekadın Merkez 22030 EDİRNE, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  birma 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Vajra ushqimore dhe yndyrna për ushqim.   

 

 

 

(111)  28260 

(151)  29/06/2021 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1043 

(591)  E KUQE, E BARDHË 

(732)  Demp B.V. Hagenweg 1F 

NL-4131 LX Vianen Niederlande /, NL 

(740)  Ahmet Hasolli  Mujo Ulqinaku 5/1, 

Qyteza Pejton, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojëra, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit, 
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ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë   

6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; konstruksionet e 

transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo elektrikë dhe telat 

prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe tuba metalikë; 

kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xehet.    

7   Makinat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve tokësore të transportit); 

komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që 

operohen me dorë; inkubatorët e vezëve    

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, brisqet e rojës.    

9   Aparatet dhe instrumentet; shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, 

kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për incizimin, 

transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bart9sit e të dhënave magnetike; disqet 

për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet 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   

11   Aparatet për : ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare.    

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat 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 mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor ((përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike.    

20   Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasat tjera) prej drurit, 

tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt, ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

guaskës, qelibarit, sedefit, spiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha materialeve, ose prej 

plastike   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikuj për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoren në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.    

40   Trajtimi i materialeve.    

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë.    

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë.   

 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1024 

 

 

 

(111)  27610 

(151)  06/05/2021 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1046 

(591)  pembe, e kaltërt,  

e gjelbërt, e gjelbërt e qelë, portokalli, e 

kuqe, e kaltërt e mbyllt. 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun, sapun për foshnje; kozmetika, preparate për kujdesin e buzëve, jo për 

përdorim në medicine; mehlem (nuk janë medicinale), krem për të skuqurit nga pelenat, 

nuk është medicinal; preparate për kujdesin e lëkurës për foshnje (jo për qëllime 

medicinale), preparate për kujdesin e foshnjeve, (jo për qëllime medicinale), shkuma për 

larjen e foshnjave, krema për foshnje (nuk janë medicinale), losion për foshnje, vaj për 

fosnje, pluhur (puder) për foshnje, shampon për foshnje, preparate për mbrojtje nga dielli, 

faculeta të lagura për foshnje; mjete për pastrimin e dhëmbëve; produkte për trajtimin e 

dhëmbëve, mjete për pastrimin e dhëmbëve, të përshtatura për foshnje, produkte për 

trajtimin e dhëmbëve për foshnje; lesh pambuku për përdorim në kozmetikë, shkopinjë me 

pambuk për përdorim në kozmetikë; faculeta të lagura për kozmetikë.   

5   Formula qumështi për foshnje, ushqim për foshnje, pije për foshnje, qumësht pluhur për 

foshnje; shtesa dietike për foshnje; zavendësues për qumështin e gjirit të nënës; peceta për 

foshnje (pelena), pelena nga letra ose celuloza; produkte sanitare thithëse; barna pa recept 

për foshnje; produkte higjienike për foshnje, për përdorim në medicine; shtesa ushqimi në 

formë të pijeve pluhur; yndyrna për procese anti-ndezje, yndyrë medicinale, yndyrë 

medicinale për skuqje nga pelenat; preparate medicinale për varra; jestek për ushqimin e 

foshjeve me gji.    

8   Paisje për ushqim, të përshtatura foshnjeve; gërshërë për thonj   

9   Alarm për foshnje; paisje për monitorim të foshnjeve; peshore për foshnje; shkallë për 

matje   

10   Biberon për foshnje, bebiron për fëmijë të vegjël, shirita për bebiron, kapse për 

bebiron; shishe të vogla për foshnje; bebiron për shishe për foshnja; mbyllës për shishe të 

foshnjeve; unaza   (gome) të cilat lehtësojnë rritjen e dhëmbëve tek foshnjet; kambanat për 

kafshim, për foshnje; çarçaf i papërshkueshëm nga uji për foshnje; shishe ose thasë për 

depozitimin e qumështit të nënës; pompa të vogla për nxjerrjen e qumështit të gjirit; 

mbrojtës/mbulesa për gishtërinjë për përdorim të trajtimit të zgavres së gojës; aspirator 

nazal; paisje për trajtimin e vashëve.     

11   Nxemëse e shisheve për foshnje, aparate për ngrohjen e ushqimit për foshnje, 

sterilizues për shishet për ushqimin e foshnjeve; jastek të cilët ngrohen, për foshnje; 

radiator, radiator, radiator ngrohës për ngrohjen e ajrit; mbulesa për wc guaca, në formen e 

ulëses për foshnje dhe fëmijë.   
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12   Ulëse sigurije për foshnje, për përdorim në automobila, ulëse sigurie për foshnje, për 

bicikleta, rripa sigurije për automjete për transportues të foshnjeve; transportues për foshnje 

me rrota; pjesë dhe paisje për karroca për foshnje, streha/pullaze për karroca të fëmijëve, 

mbulesa për karroca të fëmijëve, batanije për karroca të fëmijëve.     

16   Përparëse nga letra; album për fotografi, album për foshnje; peceta letre për duar; 

dekorime ngjitëse nga letra për mure; dekorime për mure nga letra (zbukurime nga letra); 

complete artizanale për modelim, përkatësisht punimi i shenjave të këmbëve dhe duarve në 

allqi.     

18   Çanta për bartjen e foshnjeve, bartëse në formen e faculetës për bartjen e foshnjeve, 

bartëse në formen e faculetës për bartjen e të posalinurve, transportues për foshnje (në 

formen e faculetës ose rripit); çanta shpine.     

20   Mobile për fëmijë dhe foshnje; shporta të thurura për foshnje të vogla (djep); shporta të 

thurura; krevat, krevat bartës; dyshek; ulëse të përshtatura për foshnje; karrike të gjata për 

foshnje; rrethoja për foshnje; ulëse për vaska; rrethoje për sigurimin e foshnjeve dhe 

fëmijëve (nuk janë nga metali); djep, karrige për foshnje të cilat hulaten; uturak lëvizës për 

fëmijë të vegjël; karrige/platform për ndrrimin (pastrimin) e foshnjeve, baza (shtresa) për 

ndrrimin e foshnjeve, peceta në formë jasteku, sikur pjesë të tavolinave për ndrrimin e 

foshnjeve; jastek, rul për zhagitjen e foshnjeve (jestek); jastek për mbështetjen e kokës për 

foshnje; ulëse lëvizëse për larjen e foshnjeve, për përdorim në vaskë; kuti në formë 

sandeku, kutiji për lojna, dhe kuti për lodra, kuti për magazinim (përveq për përdorim në 

amvisëri dhe kuzhina); dekorime muri nga druri; dekorim i murit nga plastika; transportues 

i foshnjeve (bartëse).     

21   Vaska për foshnje; baza për vaska për foshnje; brusha për shishet e foshnjeve; nxemës 

për shishet e foshnjeve, nuk janë elektrike; uturak; gota me kapak për foshnje dhe fëmijë; 

paisje për ushqim, përveq thikave, pirujve dhe lugëve, për foshnje dhe fëmijë; gota për 

foshnje dhe fëmijë; brusha, produkte me brusha, brusha për shishe, brusha për dhëmb, 

brusha për flok;krehër; shpuza; shporta, shporta për pelena; lugë për servim (si mjete 

shtëpiake dhe kuzhine);  uturak.     

24   Mbulesa; mbulesa për foshnje, mbulesa pambuku, mbulesa prej leshi; leckë nga 

tekstili; peshqir tekstili; peshqir për fëmijë, peshqir për banjo, peshqir për larje për fëmijë; 

doreza për larje; pelena nga tekstiki për riveshjen e foshnjeve; rrjeta për mbrojtje nga 

insektet; rrjeta për mbrojtje nga insektet për karroca të fëmijëve; dekorim muri nga tekstili; 

transportues në formë faculete për bartjen e foshnjeve dhe fëmijëve të vegjel; thasë për 

fjetje, thasë për fjetje për foshnje.     

25   Veshje, mbathje, mbulesa për kokë; kapela, kapela për femra, faculeta për kokë; veshje 

për beba, veshje për fëmijë, thasë për fjeteje për foshnje (veshje), faculeta, faculeta për 

mbajtje rreth qafes (shall), dorëza (veshje), komplete veshje për foshnje; përparëse, të cilat 

nuk janë nga letra, përparëse plastike ngs plastika për foshnje, përparëse tekstili për 

foshnje; faculeta (veshje); mbrojtës nga shamponi për sy.     

26   Paisje dekorative për flok.    

28   Lodra, lojra, letra për lojë; rekuizita gjimnastike dhe sportive (të cilat përfshihen në 

kalasen 28); lodra për foshnje; lojra për fëmijë; lodra plastike; rekuizite gjimnastike dhe 

sportive për foshnje; rekuizita gjimnastike dhe sportive për fëmijë; çorapa për Krishtlindje 

të cilat shfrytëzohen për të bërë kalendare festive   
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29   Fruta të përpunuara, tul frutash, pure frutash, pure pemësh, shufra frutash, çips frutash, 

fruta të thata, grimtësira frutash, perime të përpunuara, pure nga perimet, çull nga perimet; 

çips nga perimet, perime të thata, grimtësira nga perimet; grimtësira me bazë të bimëve 

bishtajore; ushqime të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga perimet, mishi, mish pule, 

produkteve të qumshtit dhe/ose frutat; qumësht, pije me bazë qumështi dhe produkte 

qumështi; produkte qumështi   

30   Çaj, pije me bazë çaji; produkte nga furrtarija, ëmbëlsira, pjekurina, buk i thekur; 

drithra; preparate të mbaruara nga drithrat, grimtësira me bazë drithrash, çops (nga 

drithrat), çull nga drithrat, çull nga prosa (lloj drithi), pudding nga grizi, çullna, pllakëza 

ushqimore me bazë drithi, grimtësira me bazë drithrash, ushqim për konsumim nga njeriu 

me bazë drithrash; pudding nga orizi; grimtësira nga orizi, biskota nga orizi sikur 

grimtësira; grimtësira të pregaditura nga misri, grimtësira nga mielli i misrit; ushqim i 

gatshëm i cili përmban brumëra; ushqim i gatshëm me oriz: brumëra, petë; çull me drithëra 

dhe qumësht, për ushqim.     

32   Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; ujë; pije frutash dhe langje 

frutash, langje frutash të gazuar; shurup dhe preparate të tjera për krijimin e pijeve.      

 

 

 

(111)  27619 

(151)  06/05/2021 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1048 

(591)  bardhë, zezë, kuqe, portokalli,verdhë, 

verdhë e errët, ari, kafët e ndritëshme, kafët e 

errët, kalter e ndritëshme dhe gjelbërt 

(732)  Corporación Habanos, S.A. Carretera 

Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final,Guanabacoa, La Habana, Cuba, CU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse.   

 

 

 

(111)  27616 

(151)  06/05/2021 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1050 

(591)  bardhë, zezë, verdhë, verdhë e errët, 

ari, kafët e ndritëshme, portokalli, vjollce, 

kuqe, gjelbërt dhe kaltert 

(300)   

(540)   
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(732)  Corporación Habanos, S.A. Carretera 

Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba, CU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
      

 
 

 

(511) 34   Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse   

 

 

 

(111)  27621 

(151)  06/05/2021 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1052 

(732)  Corporación Habanos, S.A. Carretera 

Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba, CU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse   

 

 

 

(111)  27620 

(151)  06/05/2021 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1053 

(591)  bardhë,zezë, 

verdhë,kafe,portokalli,kaltër e ndritëshme 

dhe gjëlbërt 

(732)  Corporación Habanos, S.A. Carretera 

Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba, DE 

(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) 34   Duhan dhe zavëndësuesit e duhanit; cigare të holla dhe cigare; cigare elektronike 

dhe avujorë oral për duhanpirësit [vaporizatorë]; artikuj për pirjen e duhanit; shkrepëse   

 

 

 

(111)  27633 

(151)  12/05/2021 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1056 

(591)  Gjelber e hapur, gjelber, gjelber e 

mbyllur, e bardhe  

(732)  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) 3   paloma te lagura të parafabrikuara të bëra prej letre dhe / ose celuloze   

5   pelena të disponueshme të bëra prej letre dhe / ose celuloze   

 

 

 

(111)  27638 

(151)  12/05/2021 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1057 

(732)  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)  PAMPERS HARMONIE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   paloma te lagura të parafabrikuara të bëra prej letre dhe / ose celuloze   

5   pelena të disponueshme të bëra prej letre dhe / ose celuloze   

 

 

 

(111)  27666 

(151)  14/05/2021 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1058 

(540)   
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(732)  SIMSEK BISKUVI VE GIDA 

SANAYI ANONIM SIRKETI  ORGANIZE 

SANAYI BÖLGESI 14.CADDE NO:1, 

KARAMAN, TR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
      

 
 

 

(511) 30   Kafe, kakao, pije me bazë kafeje ose kakao, pije me bazë çokollate; makarona, 

brumëra të mbushur, petë; pasta dhe produkte buke të bazuara në miell, ëmbëlsira të 

bazuara në miell dhe çokollatë; bukë, byrekë, ëmbëlsira, puding, krem karamel, brumë, 

krosants, tart; mjaltë, zam bletësh për konsum njerëzor, propolis për qëllime ushqimore; 

kremra për ushqime, vanilje (aromatizuese), erëza, salca (kondicionera), salcë domatesh; 

maja, pluhur pjekje; miell, bollgur, niseshte për ushqim; sheqer, sheqer kub, sheqer pluhur; 

çaj, çaj i ftohte; ëmbëlsirat, çokollatat, biskotat, krokante, biskotat, vafer, pite; çamçakëza; 

akullore, akull i ngrenshem; kripë; ushqim rostiçeri me bazë drithëra, kokoshka, tërshëra të 

grimcuara, patate të skuqura misri, drithëra per mëngjes, grurë të përpunuar për konsum 

njerëzor, elb të grimcuar për konsum njerëzor, tërshëra të përpunuar për konsum njerëzor, 

thekër të përpunuar për konsum njerëzor, oriz; melasa për ushqim.   

35   Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; dizajn për reklamim; sigurimi i 

një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës; 

shërbime sekretarie; rregullimi i pajtimeve në gazeta për të tjerët; përpilimi i statistikave; 

marrja me qira e makinave të zyrave; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; përgjigjja telefonike për pajtimtarët e padisponueshëm; Menaxhimi i 

biznesit, administrimi i biznesit dhe konsulenca e biznesit; Kontabiliteti; shërbime të 

konsulencës tregtare; rekrutimin e personelit, vendosjen e personelit, agjencitë e punësimit, 

agjencitë e eksport-importit, shërbimet e vendosjes së përkohshme të personelit; Drejtues 

ankandi; Bashkimi, për përfitimin e të tjerëve, të një shumëllojshmëri të mallrave, 

përkatësisht, kafe, kakao, kafe ose pije me bazë kakao, pije me bazë çokollate, makarona, 

buke të mbushur, petë, pasta dhe produkte buke të bazuara në miell, ëmbëlsira të bazuara në 

miell dhe çokollatë, bukë, pite, ëmbëlsira, pudinga, krem karamel, brumë, krosanta, tart, 

mjaltë, zam bletë për konsum njerëzor, propolisi për qëllime ushqimore, kremra për 

ushqime, etj. vanilje (aromatizuese), erëza, salca (kremra), salcë domatesh, maja, pluhur 

pjekje, miell, bollgur, niseshte për ushqim, sheqer, sheqer kub, sheqer pluhur, çaj, çaj i 

ftohte, ëmbëlsira, çokollatë, biskota, krokante, biskota , vafer, pite, camcakeza, akulloret, 

akull i ngrenshem, kripë, ushqim me rostiçeri me bazë drithëra, kokoshka, tërshëra të 

grimcuara, patate të skuqura misri, drithëra të mëngjesit, grurë të përpunuar për konsum 

njerëzor, elb të grimcuar për konsum njerëzor, tërshëra të përpunuara për njeri konsumi, 

thekra e përpunuar për konsum njerëzor, orizi, melasa për ushqim, duke u mundësuar 

klientëve që të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, shërbime të tilla mund të ofrohen 

nga dyqanet me pakicë, dyqanet me shumicë, me anë të mediave elektronike ose përmes 

katalogjeve të porosive me postë.   
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(111)  28167 

(151)  22/06/2021 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1059 

(732)  LABORATOIRE NUXE 127 Rue 

d’Aguessau 92100 BOULOGNE- 

BILLANCOURT, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  NUXE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Kozmetikë; parfume, ujë tualeti, ujë kolonje; deodorantët e trupit; vajra 

esencialë; vajra për përdorim kozmetik; sapunë, qumësht pastrues; kremra kozmetikë, xhel, 

qumësht, losione, maska, krem, puder pluhur, serume dhe preparate për kujdesin e lëkurës; 

produkte kozmetike kundër rrudhave; produkte kozmetike për kujdesin për buzët; produkte 

kozmetike kundër diellit, preparate kozmetike për rrezitje në diell, produkte kozmetike pas 

diellit; preparate kozmetike për dobësim; produkte për depilim; produkte për flokët, si 

preparate për kujdesin e flokëve dhe kokës; preparate kozmetike për dush dhe banjo; 

produkte për grim dhe heqjen e grimit; preparate për rruajtje dhe preparate pas rruajtjes; 

faculeta dhe letra të lagura me losine  kozmetike”.    

44   Shërbime kujdesi për bukurinë; shërbime masazhesh; sallone bukurie; shërbime për 

sauna; ofrimi i paisjeve për spa; balneoterapi, fizioterapi dhe aromaterapi, shërbime për 

banjo turke; shërbime këshillimi për bukurinë dhe grim”.    

 

 

 

(111)  28168 

(151)  22/06/2021 

(181)  22/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1060 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  TOYOTA BZ 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   “ Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.” 
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(111)  28154 

(151)  22/06/2021 

(181)  27/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1064 

(591)  Bardhë e zi  

(732)  Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., Ltd 

Shuiquetou Village, Pengjie Town, Luqiao, 

Taizhou, Zhejiang, China, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pistoleta sprej për bojë; pistoleta pneumatike për nguljen e  gozhdëve; pistoleta 

elektrike për ngjitje; vegla që mbahen ne dorë, përveç atyre që vihen ne funksionon me 

fuqine e dorës; makineri te ajrit të ngjeshur; mjete hidraulike që mbahen ne dorë; mjete 

pneumatike që mbahen ne dorë; pompa [makineri]: trapan [turjela] elektrike që mbahen ne 

dorë.   

 

 

 

(111)  28156 

(151)  22/06/2021 

(181)  27/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1065 

(591)  Bardhë e zi 

(732)  Zhejiang Rongpeng Air Tools Co., Ltd 

Shuiquetou Village, Pengjie Town, Luqiao, 

Taizhou, Zhejiang, China, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pistoleta sprej për bojë; pistoleta pneumatike për nguljen e  gozhdëve; pistoleta 

elektrike për ngjitje; vegla që mbahen ne dorë, përveç atyre që vihen ne funksion me fuqine 

e dorës; makineri te ajrit të ngjeshur; mjete hidraulike që mbahen ne dorë; mjete 

pneumatike që mbahen ne dorë; pompa [makineri].   

 

 

 

(111)  28049 

(151)  16/06/2021 

(181)  27/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1068 

(540)   
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(591)  e kuqe, e bardhë, e kaltërt e qelë, e 

kaltërt e ndritshme, hiri 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe langje 

frutash, shurup dhe preparate për krijimin e pijeve.    

 

 

 

(111)  27748 

(151)  24/05/2021 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1081 

(591)  E kuqe dhe e bardhë 

(732)  Flori AG SH.P.K. Mati 1, P.n., 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina, mjete makinerike, mjetet me funksionim të energjis; Aparate elektrike për 

perdorim në kuzhinë, Aparate elektrike për imëtësim, bluarje, ndrydhje, përzierje dhe 

bluarje;  makina larëse (rrobave), makina për larjen e enëve, makina për tharje të rrobave pa 

ngrohje; makina elektrike për pastrimin e dyshemeve dhe tepihëve; thithëse dhe pjesë të 

tyre; makinat elektrikromekanike për perpunimin e ushqimit, makinat elektrike për 

përpunimin e ushqimit   

8   Vegla dhe mjete dore, për përdoruim me anë të dorës;takëm;makina rroje;vegla dhe 

pajisje të përfshira në këtë klasë të cilët përdorën për kujdesin personal gjatë rrojës, 

depilimit, manikir, pedikir dhe kujdesin për zbukurim (duke përfshirë presa për drejtimin e 

flokut dhe mjete për flokë;hekur për hekurosje elektrik dhe jo-elektrik.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, fotografimi, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

monitorimi; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, grumbullimin, 

rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe 

instrumente për regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të 

dhënave të tjera; telefona, telefona të mençur; pajisje llogaritëse, aparate llogaritëse; aparate 

televizive, kompjuterë; laptopë kompjuterë, aparate për përpunimin e të dhënave, pajisje 

periferike kompjuterike; aparate për gjirim, makina llogaritëse, kamera [fotografike];  

alarmet e zjarrit, aparatet e shuarjes së zjarrit, Invertorët [elektrik]; makinat e faturimit; 

dioda emituese të dritës [LED], brava elektrike; altoparlantë, mikrofona;printerët për 
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përdorim nga kompjuterët; aparate mësimore.   

11   Aparate  dhe instalues për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerues të avullit, gatimi, tharje, 

ventilimi, aparate për furnizim me ujë për qëllime sanitare; nxemese elektrike, radiotora 

elektrik; aparat për kafe; tharëse për flokë; tostera; bluarse, mikrovalë; kondicioner ajri; 

vitrina ftohese; furrë për pjekeje dhe gatim; friteza; frigorifera; grill elektrik; aparate per 

tharje; ventilator; aparate per ftohje te ujit; aparate per ngrohje te ujit;  frigorifera per 

ngrirje të thellë; shporeta elektrik; pllaka elektrike per gatim; aparat për pjekje të bukes   

35   Reklamim; menaxhim e biznesi; administrim  e biznesi; funksione  të zyrës; shërbime 

të veçanta reklamuese për promovimin e mallrave; shërbime për publicitet dhe promovimin 

e shitjeve; sherbimet e shitjes me shumic dhe pakic të aparateve elektrike të cilët përdorën 

në kuzhinë, aparatëve  për prerëje, imëtësim, ndrydhje, përzierje dhe bluarje, makinave për 

larje (të rrobave), makinave për larjën e enëve, makina për tharje të rrobave pa ngrohje), 

makina elektrike për pastrimin e dyshemeve dhe tepihëve, thithëseve dhe pjesë të tyre, 

vegla dhe pajisje për kujdesin personal gjatë rrojës, depilimit, manikir, pedikir dhe kujdesin 

për zbukurim (duke përfshirë presa për drejtimin e flokut dhe mjete për flokë kaçurele-

dredha, gërshërë); hekur elektrik (hekurosëse) dhe jo-elektrik, aparate dhe instrumente për 

matje, indikator dhe material laboratorik duke përfshirë edhe ato për kërkime shkencore në 

laboratore përpos për përdorim medicinal, aparateve për xhirim, bartje dhe reprodukim të 

zërit ose fotografisë duke përfshirë aparate dhe njësi periferike për përpunimin e të 

dhënave, telekomunikacion dhe reprodukim, aparateve tevlevizive, bartesit optik dhe 

magnetik të të dhenave dhe softueri i xhiruar në to, telefona, telefona të mençur; pajisje 

llogaritëse, aparate llogaritëse; kompjuterë; laptopë kompjuterë, aparate për përpunimin e të 

dhënave, kartele magnetike/optike, antena, antena satelitore, zmadhuese dhe pjesë të tyre, 

orët e kohës, aparate dhe instrumente për bartje, ndërprerëje, transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollim të rrymës (duke përfshirë kabllo të cilët përdorën për rrymë dhe 

nevoja të rrymës, baterive, akumulator-bateri, anoda dhe katoda); aparate për përdorim dhe 

alarm (përpos për automjete), zileve elektrike, regjister arke, aparate për ngrohje dhe 

prodhim të avullit ose aparate për ngrohje (me lëndë djegëse të forta, fluide ose gasi për 

stufa, kuzhina, ngrohese uji dhe gazi, bojler për ngrohje qendrore); paisjeve për klimatizim, 

aparate për ftohje dhe aparate ngrirës, makinave për akullore, frigoriferë, aparate për ujë të 

pijëshëm, paisje për zierje, ngrohje dhe aparate dhe instalacione për prodhimin e avullit 

(duke përfshirë stufa elektrike, mikrovalore, stufa-shporeta me gas, aparate elektrike dhe 

aparateve për përgaditjën e çajit dhe kafës, tharësit elektrik të rrobave, fen-tharës për flokë 

dhe tharëse për duarë, aparate për zbutjen e ujit, aparate për pastrimin e ujit, instalacione 

për pastrimin e ujit; instalacione për llojin e zierjes industriale, tharje dhe ftohje, shërbimet 

e shitjes me pakicë dhe me shumicë, përmes internetit ose mediumeve elektronike të 

produkteve të përfshira në këtë klasë. 

   

 

 

 

(111)  27745 

(151)  24/05/2021 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1082 

(526)  FAVORIT 

(540)  FAVORIT 
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(732)  Flori AG SH.P.K. Mati 1, P.n., 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

(511) 7   Makina, mjete makinerike, mjetet me funksionim të energjis; Aparate elektrike për 

perdorim në kuzhinë, Aparate elektrike për imëtësim, bluarje, ndrydhje, përzierje dhe 

bluarje;  makina larëse (rrobave), makina për larjen e enëve, makina për tharje të rrobave pa 

ngrohje; makina elektrike për pastrimin e dyshemeve dhe tepihëve; thithëse dhe pjesë të 

tyre; makinat elektrikromekanike për perpunimin e ushqimit, makinat elektrike për 

përpunimin e ushqimit   

8   Vegla dhe mjete dore, për përdoruim me anë të dorës; takëm; makina rroje;vegla dhe 

pajisje të përfshira në këtë klasë të cilët përdorën për kujdesin personal gjatë rrojës, 

depilimit, manikir, pedikir dhe kujdesin për zbukurim (duke përfshirë presa për drejtimin e 

flokut dhe mjete për flokë; hekur për hekurosje elektrik dhe jo-elektrik   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, fotografimi, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

monitorimi; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, grumbullimin, 

rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe 

instrumente për regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të 

dhënave të tjera; telefona, telefona të mençur; pajisje llogaritëse, aparate llogaritëse; aparate 

televizive, kompjuterë; laptopë kompjuterë, aparate për përpunimin e të dhënave, pajisje 

periferike kompjuterike; aparate për gjirim, makina llogaritëse, kamera [fotografike];  

alarmet e zjarrit, aparatet e shuarjes së zjarrit, Invertorët [elektrik]; makinat e faturimit; 

dioda emituese të dritës [LED], brava elektrike; altoparlantë, mikrofona;printerët për 

përdorim nga kompjuterët; aparate mësimore.   

11   Aparate  dhe instalues për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerues të avullit, gatimi, tharje, 

ventilimi, aparate për furnizim me ujë për qëllime sanitare; nxemese elektrike, radiotora 

elektrik; aparat për kafe; tharëse për flokë; tostera; bluarse, mikrovalë; kondicioner ajri; 

vitrina ftohese; furrë për pjekeje dhe gatim; friteza; frigorifera; grill elektrik; aparate per 

tharje; ventilator; aparate per ftohje te ujit; aparate per ngrohje te ujit;  frigorifera per 

ngrirje të thellë; shporeta elektrik; pllaka elektrike per gatim; aparat për pjekje të bukes.   

35   Reklamim; menaxhim e biznesi; administrim  e biznesi; funksione  të zyrës; shërbime 

të veçanta reklamuese për promovimin e mallrave; shërbime për publicitet dhe promovimin 

e shitjeve; sherbimet e shitjes me shumic dhe pakic të aparateve elektrike të cilët përdorën 

në kuzhinë, aparatëve  për prerëje, imëtësim, ndrydhje, përzierje dhe bluarje, makinave për 

larje (të rrobave), makinave për larjën e enëve, makina për tharje të rrobave pa ngrohje), 

makina elektrike për pastrimin e dyshemeve dhe tepihëve, thithëseve dhe pjesë të tyre, 

vegla dhe pajisje për kujdesin personal gjatë rrojës, depilimit, manikir, pedikir dhe kujdesin 

për zbukurim (duke përfshirë presa për drejtimin e flokut dhe mjete për flokë kaçurele-

dredha, gërshërë); hekur elektrik (hekurosëse) dhe jo-elektrik, aparate dhe instrumente për 

matje, indikator dhe material laboratorik duke përfshirë edhe ato për kërkime shkencore në 

laboratore përpos për përdorim medicinal, aparateve për xhirim, bartje dhe reprodukim të 

zërit ose fotografisë duke përfshirë aparate dhe njësi periferike për përpunimin e të 

dhënave, telekomunikacion dhe reprodukim, aparateve tevlevizive, bartesit optik dhe 
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magnetik të të dhenave dhe softueri i xhiruar në to, telefona, telefona të mençur; pajisje 

llogaritëse, aparate llogaritëse; kompjuterë; laptopë kompjuterë, aparate për përpunimin e të 

dhënave, kartele magnetike/optike, antena, antena satelitore, zmadhuese dhe pjesë të tyre, 

orët e kohës, aparate dhe instrumente për bartje, ndërprerëje, transformim, akumulim, 

rregullim ose kontrollim të rrymës (duke përfshirë kabllo të cilët përdorën për rrymë dhe 

nevoja të rrymës, baterive, akumulator-bateri, anoda dhe katoda); aparate për përdorim dhe 

alarm (përpos për automjete), zileve elektrike, regjister arke, aparate për ngrohje dhe 

prodhim të avullit ose aparate për ngrohje (me lëndë djegëse të forta, fluide ose gasi për 

stufa, kuzhina, ngrohese uji dhe gazi, bojler për ngrohje qendrore); paisjeve për klimatizim, 

aparate për ftohje dhe aparate ngrirës, makinave për akullore, frigoriferë, aparate për ujë të 

pijëshëm, paisje për zierje, ngrohje dhe aparate dhe instalacione për prodhimin e avullit 

(duke përfshirë stufa elektrike, mikrovalore, stufa-shporeta me gas, aparate elektrike dhe 

aparateve për përgaditjën e çajit dhe kafës, tharësit elektrik të rrobave, fen-tharës për flokë 

dhe tharëse për duarë, aparate për zbutjen e ujit, aparate për pastrimin e ujit, instalacione 

për pastrimin e ujit; instalacione për llojin e zierjes industriale, tharje dhe ftohje, shërbimet 

e shitjes me pakicë dhe me shumicë, përmes internetit ose mediumeve elektronike të 

produkteve të përfshira në këtë klasë. 

  

 

 

 

(111)  27936 

(151)  08/06/2021 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1083 

(591)  E KUQE, E BARDHË,  

(732)  Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë 

, KS 

(740)  Florin Lata Firma e Avokatisë “Judex”  

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të 

gatshme; pure, produkte të patateve dhe produkte në bazë të patateve, fasule, vezë, qumësht 

dhe produkte qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrat, margarinë, vaj ulliri, Ullinj, Supë.    

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, kafe artificiale; miell dhe preparate të prodhuara prej 

drithërave, bukë, Peta brumi të rrumbullakëta që mbushen me perime, petë, pica, torta dhe 

ëmbëlsira, makarona, krem ëmbëlsire, sodë buke, mjaltë, reçel, mëlmesë; maja, sheqer, 

pluhur për pjekje; kripë, mustardë, uthull, salca, Majonezë, keçap, erëza; akull.  
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(111)  27937 

(151)  08/06/2021 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1084 

(732)  Besim Hoxha Planet Group Sh.p.k 

Zona Industriale Prishtinë – Fushë Kosovë 

, KS 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e Avokatisë 

Sh.p.k Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

Prishtinë 

 
 

(540)  PRIMA GUSTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, të thara dhe të 

gatshme; pure, produkte të patateve dhe produkte në bazë të patateve, fasule, vezë, qumësht 

dhe produkte qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrat, vaj ulliri, Ullinj, Supë   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, kafe artificiale; miell dhe preparate të prodhuara prej 

drithërave, bukë, Peta brumi të rrumbullakëta që mbushen me perime, petë, pica, torta dhe 

ëmbëlsira, makarona, krem ëmbëlsire, sodë buke, mjaltë, reçel, mëlmesë; maja, sheqer, 

pluhur për pjekje; kripë, mustardë, uthull, salca, Majonezë, keçap, erëza; akull.    

43   Shërbime sigurim (furnizimi) ushqim dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime 

hoteliere, shërbime kafe-restorante, restorante, restorante me vetëshërbim, byfe, kafeteri, 

shërbime të përgjithshme hoteliere.   

 

 

 

(111)  28161 

(151)  22/06/2021 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1085 

(591)  Portokalli Pantone 021 C, Pantone 

1235 C, Pantone 485 C 

(732)  Grindeks Joint Stock Sompany  53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga , LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë.   

5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare.   
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(111)  28164 

(151)  22/06/2021 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1086 

(591)  E kaltër Pantone 281 C, Pantone 293 

C, Pantone 2985 C 

(732)  Grindeks Joint Stock Sompany  53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga , LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë”   

5   “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.    

 

 

 

(111)  28024 

(151)  14/06/2021 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1088 

(591)  E Bardh, E Kalter, Gold. 

(732)  The North Unicorn L.L.C. Bajrush 

Kajtazi  Zona Industriale, Aziz Abrashi pn, 

12000, Fushë Kosovë, KS 

(740)  The North Unicorn L.L.C. 

Bajrush Kajtazi  Zona Industriale, Aziz 

Abrashi pn, 12000, Fushë Kosovë, Kosovë 
 

 
 

(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   

 

 

 

(111)  27717 

(151)  20/05/2021 

(181)  28/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1089 

(732)  Novartis AG 4002 BASEL, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

(540)  TABRECTA 
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Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike    

 

 

 

(111)  27716 

(151)  20/05/2021 

(181)  29/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1091 

(732)  Balkrishna Industries Ltd. BKT 

House, C/15, Trade World, Kamala Mills 

Compound, Senapati Bapat Marg, Lower 

Parel, Mumbai - 400 013 Maharashtra, IN 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LOADER PLUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma të automobilave; Gomat të automjeteve; Goma bujqësore; Goma 

pneumatike; Goma masive për peshëngritësit  pirun/ Kamionë peshëngritësit ; Goma 

ndërtimi, minierave dhe pylltarie; tubat e brendshëm për gomat pneumatike; Shtresa 

qarkore për përdorim në buzë e brendshme të gomave/ tuba montues.   

 

 

 

(111)  28002 

(151)  14/06/2021 

(181)  29/05/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1093 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  RECY CLEAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Pasta dhëmbësh   

 

 

 

(111)  27939 

(151)  08/06/2021 

(181)  01/06/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/1096 

(591)  E KUQE 

(732)  KOSOVAJOB SH.P.K Prishtinë, 

Ulpiana Imzot Nike Prela Villa - 1, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor KOSVAJOB SH.P.K 

Adresa: Prishtinë, Ulpiana Imzot Nike Prela 

Villa - 1, Republika e Kosovës 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 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   

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 letradhe kartoni; modele arkitekture; 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të 

shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura   

35   Klasa - 35 Reklamim (sherbime te agjencise se reklamimit qe ka te bëjë me rekrutim 

personeli); menaxhim biznesi (menaxhimi i burimeve njerëzore dhe shërbimet e 

rekrutimit); administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi (Komercial) i licencimit të 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve;  Përpunimi administrativ i urdhëresave të blerjes; 

Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese (Përditësimi i); Hapësira 

reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për 

këshilla të konsumit]; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi i informacioneve të 

biznesit përmes faqes së internetit; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); 

Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të 

telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të performimit); 

Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të konsumit] 

Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; 

Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi 

e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; 

Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat 

në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1040 

 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 

të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Konsulencë për menaxhimin e personelit; 

Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare 

(Organizata e-) për qëllime komerciale ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; 

Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.   

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; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste 

(Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.   

42   Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; 

Programet radiotelevizive (Prodhimi i); Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera 

e); Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të 

ndryshme nga tekstet publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë 

(Aranzhimin dhe kryerjen e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.   

 

 

 

(111)  27940 

(151)  08/06/2021 

(181)  01/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1098 

(591)  E kuqe, e kaltërt e qelët dhe e hirit. 

Sipas kodeve në vijim:   

(732)  Human Power SH.P.K Prishtinë, 

Ulpiana Imzot Nike Prela Villa - 1, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor Human Power SH.P.K 

Adresa: Prishtinë, Ulpiana Imzot Nike Prela 

Villa - 1, Republika e Kosovës 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

 

(540)   
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(511) 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   

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 letradhe kartoni; modele arkitekture; 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të 

shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura   

35    Reklamim (sherbime te agjencise se reklamimit qe ka te bëjë me rekrutim personeli); 

menaxhim biznesi (menaxhimi i burimeve njerëzore dhe shërbimet e rekrutimit); 

administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi (Komercial) i licencimit të mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve;  Përpunimi administrativ i urdhëresave të blerjes; Agjencitë e 

reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese (Përditësimi i); Hapësira reklamuese 

(Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për këshilla të 

konsumit]; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi i informacioneve të biznesit 

përmes faqes së internetit; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); Aranzhimin e 

abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të 

telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të performimit); 

Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të konsumit] 

Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; 

Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi 

e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; 

Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat 

në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 

të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Konsulencë për menaxhimin e personelit; 

Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare 

(Organizata e-) për qëllime komerciale ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; 

Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.   

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 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1042 

 

e mësipërme; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste 

(Publikimi i), të ndryshme nga tekstet publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; 

Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen 

e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.   

42   Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrimetë zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.   

 

 

 

(111)  27705 

(151)  18/05/2021 

(181)  01/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1099 

(591)  Bardh e zi 

(732)  RADENSKA, družba za polnitev 

mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, 

d.o.o. Boračeva 37, 9252 Radenci, SI 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA" 

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj i ftohtë, çaj i ftohtë me shtojca te shurupeve të bëra me fruta, çaj, pijet te bëra 

me çaj; pijet e bëra me çokollatë; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe 

artificiale; mielli dhe përgatitjet e punuara nga drithi, buka, brumë dhe ëmbëlsira, akujt për 

ushqim; mjaltë, shurup melase; tharmi, pluhur për pjekje, kripë, mustardë; uthullë, salcat 

(mëlmesa); erëza; akujt për freskim   

32   Ujë i tryezës, ujë për pije; ujë i gazuar, ujë i burimit, ujë mineral, pijet e gazuara; 

limonadat; pije të aromatizuera të bëra me ujë mineral, ujë i tryezës, ujë për pije,  ujë i 

gazuar, uji i burimit, uji me dyoksid karboni dhe fruta apo ekstrakte të frutave; lëngjet e 

frutave; nektarët e frutave dhe lëngjet e frutave; pijet jo-alkoolike; shurupet dhe preparatet 

tjera për përgatitjen e pijeve; birrat, përzierjet e birrës së ndritshme dhe të errët; birrat  pa 

alkool, birrat me sasi te vogle të kalorive dhe me pak alkool; pijet e bëra me ekstraktet e 

hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave ose ekstrakteve te frutave me aromatizues 

te frutave; përzierja e birrës dhe limonadës ose orangjadës; përzierja e birrës dhe e pijeve 

jo-alkoolike   
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43   Shërbime që ofrojnë ushqim dhe pije; shërbime restoranti; shërbime që ofrojnë pije 

freskuese; mensa; kafene; bare; furnizim ushqimi; ofrimi i hapësirave për konferencë; 

restorante për vetë-shërbim; ofrimi i akomodimit të përkohshëm; hotele; operimet e shtratit 

dhe mëngjesit; motele; shërbimet e kampit të pushimeve; rezervime hoteli; rezervime të 

përkohshme të akomodimit; dhënia me qira e tendave; dhënia me qira e aksesorëve për 

kampe; kujdesi ditor; shtëpitë e pensionit; shtëpitë turistike; dhënia me qira e karrigeve, 

tavolinave, mbulesave të tavolinës me peceta, enë qelqi; strehimi i përkohshëm i kafshëve   

 

 

 

(111)  27706 

(151)  18/05/2021 

(181)  01/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1100 

(732)  RADENSKA, družba za polnitev 

mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, 

d.o.o. Boračeva 37, 9252 Radenci, SI 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA" 

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj i ftohtë, çaj i ftohtë me shtojca te shurupeve të bëra me fruta, çaj, pijet te bëra 

me çaj; pijet e bëra me çokollatë; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe 

artificiale; mielli dhe përgatitjet e punuara nga drithi, buka, brumë dhe ëmbëlsira, akujt për 

ushqim; mjaltë, shurup melase; tharmi, pluhur për pjekje, kripë, mustardë; uthullë, salcat 

(mëlmesa); erëza; akujt për freskim   

32   Ujë i tryezës, ujë për pije; ujë i gazuar, ujë i burimit, ujë mineral, pijet e gazuara; 

limonadat; pije të aromatizuera të bëra me ujë mineral, ujë i tryezës, ujë për pije,  ujë i 

gazuar, uji i burimit, uji me dyoksid karboni dhe fruta apo ekstrakte të frutave; lëngjet e 

frutave; nektarët e frutave dhe lëngjet e frutave; pijet jo-alkoolike; shurupet dhe preparatet 

tjera për përgatitjen e pijeve; birrat, përzierjet e birrës së ndritshme dhe të errët; birrat  pa 

alkool, birrat me sasi te vogle të kalorive dhe me pak alkool; pijet e bëra me ekstraktet e 

hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave ose ekstrakteve te frutave me aromatizues 

te frutave; përzierja e birrës dhe limonadës ose orangjadës; përzierja e birrës dhe e pijeve 

jo-alkoolike   

43   Shërbime që ofrojnë ushqim dhe pije; shërbime restoranti; shërbime që ofrojnë pije 

freskuese; mensa; kafene; bare; furnizim ushqimi; ofrimi i hapësirave për konferencë; 

restorante për vetë-shërbim; ofrimi i akomodimit të përkohshëm; hotele; operimet e shtratit 

dhe mëngjesit; motele; shërbimet e kampit të pushimeve; rezervime hoteli; rezervime të 

përkohshme të akomodimit; dhënia me qira e tendave; dhënia me qira e aksesorëve për 

kampe; kujdesi ditor; shtëpitë e pensionit; shtëpitë turistike; dhënia me qira e karrigeve, 

tavolinave, mbulesave të tavolinës me peceta, enë qelqi; strehimi i përkohshëm i kafshëve   
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(111)  27741 

(151)  24/05/2021 

(181)  01/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1103 

(300)  302019115664  02/12/2019  DE 

(732)  VEKA AG Dieselstraße 8 

48324 Sendenhorst, DE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  SPECTRAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Profilet e dritareve dhe dyerve si dhe fleta të plastikës [produkte gjysëm të 

gatshme], në veçanti profile të dritares dhe derës të nxjerra jashtë si dhe fleta [produkte 

gjysëm të gatshme]; kombinime të profileve të dritareve dhe dyerve nga plastika [produkte 

gjysëm të gatshme], në veçanti, kombinime të profileve nga plastika të kornizës dhe shiritit 

[produket gjysëm të gatshme]; aksesorë për mallrat e lartpërmendura [për aq sa përfshihen 

në klasën 17].   

19   Dritare nga plastika; dyer nga plastika; roleta, grila të palosshme, mbulesa, mbulesa për 

mure, kangjella, parmak, dërrasa të dyshemesë, muret ndarëse dhe rrethojat nga plastika; 

pjesë lidhëse dhe aksesorë për mallrat e lartpërmendura [për aq sa përfshihen në klasën 19]; 

lidhës rrethues/kornizë nga plastika.   

 

 

 

(111)  27753 

(151)  24/05/2021 

(181)  01/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1104 

(300)  079867  19/02/2020  JM 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i pa përpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zavendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim ne mjekësi); cigare; puro[cigarillos]; ndezes 

cigaresh[shkrepsa]; shkrepëse [çibrit]; produkte për duhanpirës; Lëtër për cigare; tuba për 

cigare; filtra për cigare; makina  xhepi për mbështjellëjen e cigareve;  makina dore për 

mbushjën e  tubave të lëtres  me duhan; cigare elektronike; patrona (fishek-mbushje) për 

cigare elektronike; lëng për  cigare elektronike; produkte nga duhani të cilat ngrohën; 

pajisje dhe pjesë të pajisjeve  për ngrohjën e duhanit; zavendësime për duhan i cili thithët ; 
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cigare të cilat përmbajnë zavendësues të duhanit; kuti duhani; kuti  për cigare; snus me 

duhan[snus;qese duhani pluhur pa lagështi ]; burmut me duhan[burmut:pluhur i fermentuar 

nga gjethet e duhanit] snus pa duhan; burmut pa duhan; qese nicotine pa duhan për 

përdorim oral (të cilat nuk janë për përdorim në mjekësi); avujorë oralë për pirjen e duhanit.   

 

 

 

(111)  27594 

(151)  05/05/2021 

(181)  02/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1107 

(732)  N.T.P. “Sport Shop” Rr. Dëshmorët e 

Kombit Ferizaj, KS 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 

Prishtinë 
 

 
 

(540)  shooTer 

 
 

     

 
 

 

(511) 23   Fijet dhe penjtë, për përdorim në fushën e tekstilit.    

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë të përfshira në klasat e tjera   

25   Rrobat, këpucët, kapelat. Veshje sportive, mbathse sportive, veshje për mbrëmje; 

bluza; veshje për punë; veshje për ballo dhe fustan; bikine; sutjena, veshje për larje; 

kostume për not; kapele bereta, veshje trupore (badi); shorce të shkurtëra; kostume banjo; 

badi (veshje të brendshme); bluza për femra; fustana; fustana për mbrëmje; dorëza pa 

gishta; artikuj si veshje të lirshme; rripa (veshje); veshje për gjimnastikë; galoshe (qizme); 

gaiters (veshje për këmbë); xhinse; xhaketa [veshje]; dorëza (veshje); shall; bluza; 

pantallona (Am); këmishëza [përparëse]; çizme të shkurtëra; çizme; pandofla; çorape me 

llastik; breza; pantallona të ngrohta; kapelë; korset; mbulesë për kokë (veshje); kostume për 

maskaradë; Shiritat e pantallonave; mbathje të brendshme; veshje për mbrëmje; pallto; 

kapela (mbathje për kokë); kaqketa; këmishë nate; veshje kundër shiut; qorape; shall për 

mbajtjen e bebeve; vello (veshje); vello për kokë; shami për kokë; bluza polo; xhaketa; 

pelerina, jakne; pelerina; sandale të hapura te gishtat; puloverë; veshje pa mëngë; 

kombinime (të veshjeve); veshje të jashtme; funde; qorape të gjata; veshje për gjumë; 

këpucë sportive; veshje Apron; këpucë; qizme me lidhësa; qizme; pjesë të larta të 

këpucëve; sandale; llastik qorapesh; bluza me askija; veshje për skijim; qizme për skijim; 

veshje sportive; shtrënguese; veshje nga leshi (mbathje); pandofla; bluza, toga; veshje një 

pjesëshe; veshje nga leshi (mbathje); kostume për ushtrime; kostume teatri; uniforma; 

pallto; pallto deri te beli; hellanke; sandale me një gisht; duks me kapele; hellanke; 

kostume; shtrënguese; kravatë; pallto sportive; xhaketa për darkë; veshje për fëmijë; 

grykëse, jo nga letra, xhaketa sportive, pantollona të kompleteve, funde të kompleteve, 

këpucë me take (mbathje per këmbë); kostume tradicionale   

 

 

 

(111)  27595 

(151)  05/05/2021 

(181)  02/06/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/1108 

(591)  E  kuqe 

(732)  N.T.P. “Sport Shop” Rr. Dëshmorët e 

Kombit Ferizaj, KS 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla  P+12 

 
 

     

 
 

 

(511) 23   Fijet dhe penjtë, për përdorim në fushën e tekstilit.    

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë të përfshira në klasat e tjera   

25   Rrobat, këpucët, kapelat. Veshje sportive, mbathse sportive, veshje për mbrëmje; 

bluza; veshje për punë; veshje për ballo dhe fustan; bikine; sutjena, veshje për larje; 

kostume për not; kapele bereta, veshje trupore (badi); shorce të shkurtëra; kostume banjo; 

badi (veshje të brendshme); bluza për femra; fustana; fustana për mbrëmje; dorëza pa 

gishta; artikuj si veshje të lirshme; rripa (veshje); veshje për gjimnastikë; galoshe (qizme); 

gaiters (veshje për këmbë); xhinse; xhaketa [veshje]; dorëza (veshje); shall; bluza; 

pantallona (Am); këmishëza [përparëse]; çizme të shkurtëra; çizme; pandofla; çorape me 

llastik; breza; pantallona të ngrohta; kapelë; korset; mbulesë për kokë (veshje); kostume për 

maskaradë; Shiritat e pantallonave; mbathje të brendshme; veshje për mbrëmje; pallto; 

kapela (mbathje për kokë); kaqketa; këmishë nate; veshje kundër shiut; qorape; shall për 

mbajtjen e bebeve; vello (veshje); vello për kokë; shami për kokë; bluza polo; xhaketa; 

pelerina, jakne; pelerina; sandale të hapura te gishtat; puloverë; veshje pa mëngë; 

kombinime (të veshjeve); veshje të jashtme; funde; qorape të gjata; veshje për gjumë; 

këpucë sportive; veshje Apron; këpucë; qizme me lidhësa; qizme; pjesë të larta të 

këpucëve; sandale; llastik qorapesh; bluza me askija; veshje për skijim; qizme për skijim; 

veshje sportive; shtrënguese; veshje nga leshi (mbathje); pandofla; bluza, toga; veshje një 

pjesëshe; veshje nga leshi (mbathje); kostume për ushtrime; kostume teatri; uniforma; 

pallto; pallto deri te beli; hellanke; sandale me një gisht; duks me kapele; hellanke; 

kostume; shtrënguese; kravatë; pallto sportive; xhaketa për darkë; veshje për fëmijë; 

grykëse, jo nga letra, xhaketa sportive, pantollona të kompleteve, funde të kompleteve, 

këpucë me take (mbathje per këmbë); kostume tradicionale” 

   

 

 

(111)  27593 

(151)  05/05/2021 

(181)  02/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1109 

(591)  E  zezë.   

(732)  N.T.P. “Sport Shop” Rr. Dëshmorët e 

Kombit Ferizaj, KS 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla  P+12 

 

(540)   
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(511) 23   Fijet dhe penjtë, për përdorim në fushën e tekstilit.    

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë të përfshira në klasat e tjera   

25   Rrobat, këpucët, kapelat. Veshje sportive, mbathse sportive, veshje për mbrëmje; 

bluza; veshje për punë; veshje për ballo dhe fustan; bikine; sutjena, veshje për larje; 

kostume për not; kapele bereta, veshje trupore (badi); shorce të shkurtëra; kostume banjo; 

badi (veshje të brendshme); bluza për femra; fustana; fustana për mbrëmje; dorëza pa 

gishta; artikuj si veshje të lirshme; rripa (veshje); veshje për gjimnastikë; galoshe (qizme); 

gaiters (veshje për këmbë); xhinse; xhaketa [veshje]; dorëza (veshje); shall; bluza; 

pantallona (Am); këmishëza [përparëse]; çizme të shkurtëra; çizme; pandofla; çorape me 

llastik; breza; pantallona të ngrohta; kapelë; korset; mbulesë për kokë (veshje); kostume për 

maskaradë; Shiritat e pantallonave; mbathje të brendshme; veshje për mbrëmje; pallto; 

kapela (mbathje për kokë); kaqketa; këmishë nate; veshje kundër shiut; qorape; shall për 

mbajtjen e bebeve; vello (veshje); vello për kokë; shami për kokë; bluza polo; xhaketa; 

pelerina, jakne; pelerina; sandale të hapura te gishtat; puloverë; veshje pa mëngë; 

kombinime (të veshjeve); veshje të jashtme; funde; qorape të gjata; veshje për gjumë; 

këpucë sportive; veshje Apron; këpucë; qizme me lidhësa; qizme; pjesë të larta të 

këpucëve; sandale; llastik qorapesh; bluza me askija; veshje për skijim; qizme për skijim; 

veshje sportive; shtrënguese; veshje nga leshi (mbathje); pandofla; bluza, toga; veshje një 

pjesëshe; veshje nga leshi (mbathje); kostume për ushtrime; kostume teatri; uniforma; 

pallto; pallto deri te beli; hellanke; sandale me një gisht; duks me kapele; hellanke; 

kostume; shtrënguese; kravatë; pallto sportive; xhaketa për darkë; veshje për fëmijë; 

grykëse, jo nga letra, xhaketa sportive, pantollona të kompleteve, funde të kompleteve, 

këpucë me take (mbathje per këmbë); kostume tradicionale”   

 

 

 

(111)  28191 

(151)  23/06/2021 

(181)  03/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1112 

(732)  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 

(540)  BZ SERIES 
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(511) 12   “ Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.”   

 

 

 

(111)  28234 

(151)  28/06/2021 

(181)  03/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1113 

(300)  02158  05/12/2019  IE 

(732)  Trane Technologies plc 170/175 

Lakeview Drive, Airside Business Park, 

Swords, Co. Dublin, Ireland, IE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  TRANE TECHNOLOGIES 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Gjeneratorë, domethënë, gjeneratorë energjie, komplete automatikë të 

gatishmërisë të gjeneratorit të energjie, gjeneratorë energjie që funksionojnë me gaz, 

gjeneratorë energjie që funksionojnë me naftë, gjeneratorë energjie emergjence, gjeneratorë 

energjie elektrike të mbartshëm, gjeneratorë rryme; njësi gjenerimi elektrike të mundësuar 

nga motorët me djegie të brendshme; gjeneratorë elektriciteti; dinamo; gjeneratorë 

elektrikë; kompresorë ftohës dhe kontrollorë dhe pjesë të tyrë, pjesë për të gjithë të 

sipërpërmendurit   

9   Sisteme kontrolli të mjedisit që përbëhen prej termostatëve digjitalë, pajisjeve 

kondicionuese, ngrohëse, ventiluese dhe tharëse të ajrit; termostatë; kondensues; 

aplikacione të shkakueshëm në celularë  për kontroll të mjedisit, filtrim dhe pastrim të ujit, 

dhe sisteme të pastrimit të ajrit; sistem i automatizuar godine i bazuar në kompjutër për 

monitorimin, kontrollin dhe raportimin e përdorimit dhe statusin e ndriçimit, konsumit të 

energjisë, sistemet e sigurisë dhe pajisjet e monitorimit, kontrollit dhe ventilimit që 

përmbajnë një gyp të rrezeve katodike të kompjuterit (CRT), programe operimi kompjuteri, 

tastier, printer, sensorë të zonës së godinës dhe ekrane, nënkompjutera të natyrës së 

laptopëve, kompjutera në nivel bordi, dhe kontrolluesa fuqie që lidhen me to; kontrolluesa 

mekanikë, pneumatikë, elektrikë dhe elektronikë për pajisje ngrohëse, ftohëse dhe 

ventilimi; pajisje dhe softuerë kompjuterikë automatizimi godine për integrimin e sistemeve 

të shumëfishtë të godinave në një platform të qendërzuar; softuerë integrimi dhe menaxhimi 

të godinave të projektuar për aplikime në godinë të madhe ose godina të shumëfishta 

brenda portofolit; softuerë për përdorin në menaxhimin dhe analizën e kërkesave të sistemit 

të energjisë për menaxhim energjie; çelësa për transferim energjie për kyçje-shkyçje 

atomatike ndërmjet një burimi kryesor energjie dhe një burimi rezervë energjie; Filtera 

elektrostatikë ajri; kontrolle elektrikë dhe elektronikë për kontroll të ngarkesës në sisteme 

ftohëse; bateri elektrike për ruajtje; pjesë të tyre në klasën 9. 
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11   Njësi të HVAC (NVKA); ngrohësa uji; filtera elektrostatikë ajri për kondicionim ajri 

dhe për përdorim në shtëpi; makineri dhe instalime ftohëse; ngrohësa elektrikë për 

përdorim komercial; ngrohësa me zhytje; ngrohësa elektrikë të mbartshëm; pajisje për 

ftohje të shpejtë të ushqimit për përgaitjen dhe ruajtjen e ushqimit për shitje; pajisje ftohëse, 

domethënë, njësi ftohëse për ushqim dhe pije; instalime për kondicionim ajri; pajisje për 

rregullim dhe qarkullim të ajrit; pajisje lagështuese; pajisje delagështuese; ventilatorë për 

rigjenerim të energjisë dhe ngrohjes; freskore për shkarkim ventilimi, të gjitha për ftohje, 

ngrohje dhe ventilim të godinave të banimit tregtare dhe industriale dhe për përdorim në 

proçeset industriale; shpërndarës për ngrohje dhe kondicionim ajri; njësi për pastrim ajri; 

kondensatorë barometrikë për kondensimin e avujve nga kontakti me lëngje; avulluesa me 

ftohje; pajisje të jashtme për filtrim dhe thithje të balastit dhe ujit në fund të barkës për 

përdorim në një zonë lokale të mbajtjes për largimin e vajit dhe kontaminuesve të tjerë nga 

derdhjet; kondensatorë gazi, të ndryshëm nga pjesët e makinerive; kondensantorë 

frigoriferi; bobina si pjesë të instalimeve distiluese, ngrohëse ose ftohëse; fryrësa për 

aparatura kondicionimi; fryrësa elektrikë; fryrësa të ajrit të ngrohtë; furra ngrohje; 

kondicionuesa ajri; pompa nxehtësie; shkëmbyesa nxehtësie, jo pjesë të makinerive, bobina 

si pjesë të distilimit; aparatura dhe makineri për pastrim ajri; njësi filtrimi dhe pastrimi uji 

dhe kaseta dhe filtera zëvendësues të tyre; instalime për pastrim uji dhe pjesë për të gjithë të 

sipërpërmendurit; ngrohësa uji (jo për makina); pajisje për djegie (të ndryshme nga 

temjanicat); ngrohësa dhe ftohësa të lëngut, ajrit dhe ujit për të gjithë përdorimet shtëpiake, 

komerciale dhe industriale; aparatura për induktim ajri, filtra, shpërndarësa, blendera dhe 

konvektorë; pajisje fundore ajri; aparatura për vëllim të ndryshueshëm ajri; kondensatorë 

ftohës; avulluesa; thithësa; njësi kondensimi; pajisje me bobinë dhe fryrës për ngrohje dhe 

ftohje ajri; ajërfryrësa dhe ventilatorë; kondicionuesa ajri, dhe shkëmbyesa nxehtësie për 

përdorim në transferim nxehtësie për përdorime industriale dhe komerciale; pjesë, instalime 

dhe aparatura, të gjitha aparatura ftohëse, ventilimi, avullimi; furnela me gaz, vaj dhe lëndë 

djegëse sintetike; pajisje dhe kontrolluesa për të gjithë mallrat e sipërpërmendur.   

37   Instalim, ndreqje dhe mirëmbajtje të pajisje të gjenerimit të energjisë, ngrohjes, 

ngrohjes së ujit, ventilimit, kondicionimit të ajrit dhe ftohjes, sistemeve të pastrimit të ajrit, 

dhe filtrimit dhe pastrimit të ujit; konsulencë teknike në lidhje me projektimin dhe 

instalimin e pajisjeve të gjenerimit të energjisë, ngrohjes, ngrohjes së ujit, ventilimit, 

kondicionimit të ajrit dhe ftohjes, sistemeve të pastrimit të ajrit, dhe filtrimit dhe pastrimit 

të ujit; dhënie me qira të veglave për ndreqje të pajisjeve të ngrohjes dhe kondicionimit të 

ajrit.   

42   Shërbime konsulence në fushën e gjenerimit të energjisë, ngrohjes, ngrohjes së ujit, 

ventilimit, ajrit të kondicionuar, pastrimit të ajrit, filtrimit dhe pastrimit të ujit  dhe 

kërkesave të sistemit të ftohjes; shërbime projektimi, zhvillimi, dhe konsulence në lidhje 

me to në fushën e pajisjeve të gjenerimit të energjisë, ngrohjes, ngrohjes së ujit, ventilimit, 

kondicionimit të ajrit dhe ftohjes, sistemeve të pastrimit të ajrit, dhe filtrimit dhe pastrimit 

të ujit, dhe kërkesave të sistemit të ftohjes   
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(111)  28235 

(151)  28/06/2021 

(181)  03/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1114 

(591)  Bardhë e zi 

(300)  2019/02159  05/12/2019  IE 

(732)  Trane Technologies plc 170/175 

Lakeview Drive, Airside Business Park, 

Swords, Co. Dublin, Ireland, IE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Gjeneratorë, domethënë, gjeneratorë energjie, komplete automatikë të 

gatishmërisë të gjeneratorit të energjie, gjeneratorë energjie që funksionojnë me gaz, 

gjeneratorë energjie që funksionojnë me naftë, gjeneratorë energjie emergjence, gjeneratorë 

energjie elektrike të mbartshëm, gjeneratorë rryme; njësi gjenerimi elektrike të mundësuar 

nga motorët me djegie të brendshme; gjeneratorë elektriciteti; dinamo; gjeneratorë 

elektrikë; kompresorë ftohës dhe kontrollorë dhe pjesë të tyrë, pjesë për të gjithë të 

sipërpërmendurit   

9   Sisteme kontrolli të mjedisit që përbëhen prej termostatëve digjitalë, pajisjeve 

kondicionuese, ngrohëse, ventiluese dhe tharëse të ajrit; termostatë; kondensues; 

aplikacione të shkakueshëm në celularë  për kontroll të mjedisit, filtrim dhe pastrim të ujit, 

dhe sisteme të pastrimit të ajrit; sistem i automatizuar godine i bazuar në kompjutër për 

monitorimin, kontrollin dhe raportimin e përdorimit dhe statusin e ndriçimit, konsumit të 

energjisë, sistemet e sigurisë dhe pajisjet e monitorimit, kontrollit dhe ventilimit që 

përmbajnë një gyp të rrezeve katodike të kompjuterit (CRT), programe operimi kompjuteri, 

tastier, printer, sensorë të zonës së godinës dhe ekrane, nënkompjutera të natyrës së 

laptopëve, kompjutera në nivel bordi, dhe kontrolluesa fuqie që lidhen me to; kontrolluesa 

mekanikë, pneumatikë, elektrikë dhe elektronikë për pajisje ngrohëse, ftohëse dhe 

ventilimi; pajisje dhe softuerë kompjuterikë automatizimi godine për integrimin e sistemeve 

të shumëfishtë të godinave në një platform të qendërzuar; softuerë integrimi dhe menaxhimi 

të godinave të projektuar për aplikime në godinë të madhe ose godina të shumëfishta 

brenda portofolit; softuerë për përdorin në menaxhimin dhe analizën e kërkesave të sistemit 

të energjisë për menaxhim energjie; çelësa për transferim energjie për kyçje-shkyçje 

atomatike ndërmjet një burimi kryesor energjie dhe një burimi rezervë energjie; Filtera 

elektrostatikë ajri; kontrolle elektrikë dhe elektronikë për kontroll të ngarkesës në sisteme 

ftohëse; bateri elektrike për ruajtje; pjesë të tyre në klasën 9.   

11   Njësi të HVAC (NVKA); ngrohësa uji; filtera elektrostatikë ajri për kondicionim ajri 

dhe për përdorim në shtëpi; makineri dhe instalime ftohëse; ngrohësa elektrikë për 

përdorim komercial; ngrohësa me zhytje; ngrohësa elektrikë të mbartshëm; pajisje për 

ftohje të shpejtë të ushqimit për përgaitjen dhe ruajtjen e ushqimit për shitje; pajisje ftohëse, 

domethënë, njësi ftohëse për ushqim dhe pije; instalime për kondicionim ajri; pajisje për 

rregullim dhe qarkullim të ajrit; pajisje lagështuese; pajisje delagështuese; ventilatorë për 
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rigjenerim të energjisë dhe ngrohjes; freskore për shkarkim ventilimi, të gjitha për ftohje, 

ngrohje dhe ventilim të godinave të banimit tregtare dhe industriale dhe për përdorim në 

proçeset industriale; shpërndarës për ngrohje dhe kondicionim ajri; njësi për pastrim ajri; 

kondensatorë barometrikë për kondensimin e avujve nga kontakti me lëngje; avulluesa me 

ftohje; pajisje të jashtme për filtrim dhe thithje të balastit dhe ujit në fund të barkës për 

përdorim në një zonë lokale të mbajtjes për largimin e vajit dhe kontaminuesve të tjerë nga 

derdhjet; kondensatorë gazi, të ndryshëm nga pjesët e makinerive; kondensantorë 

frigoriferi; bobina si pjesë të instalimeve distiluese, ngrohëse ose ftohëse; fryrësa për 

aparatura kondicionimi; fryrësa elektrikë; fryrësa të ajrit të ngrohtë; furra ngrohje; 

kondicionuesa ajri; pompa nxehtësie; shkëmbyesa nxehtësie, jo pjesë të makinerive, bobina 

si pjesë të distilimit; aparatura dhe makineri për pastrim ajri; njësi filtrimi dhe pastrimi uji 

dhe kaseta dhe filtera zëvendësues të tyre; instalime për pastrim uji dhe pjesë për të gjithë të 

sipërpërmendurit; ngrohësa uji (jo për makina); pajisje për djegie (të ndryshme nga 

temjanicat); ngrohësa dhe ftohësa të lëngut, ajrit dhe ujit për të gjithë përdorimet shtëpiake, 

komerciale dhe industriale; aparatura për induktim ajri, filtra, shpërndarësa, blendera dhe 

konvektorë; pajisje fundore ajri; aparatura për vëllim të ndryshueshëm ajri; kondensatorë 

ftohës; avulluesa; thithësa; njësi kondensimi; pajisje me bobinë dhe fryrës për ngrohje dhe 

ftohje ajri; ajërfryrësa dhe ventilatorë; kondicionuesa ajri, dhe shkëmbyesa nxehtësie për 

përdorim në transferim nxehtësie për përdorime industriale dhe komerciale; pjesë, instalime 

dhe aparatura, të gjitha aparatura ftohëse, ventilimi, avullimi; furnela me gaz, vaj dhe lëndë 

djegëse sintetike; pajisje dhe kontrolluesa për të gjithë mallrat e sipërpërmendur.   

37   Instalim, ndreqje dhe mirëmbajtje të pajisje të gjenerimit të energjisë, ngrohjes, 

ngrohjes së ujit, ventilimit, kondicionimit të ajrit dhe ftohjes, sistemeve të pastrimit të ajrit, 

dhe filtrimit dhe pastrimit të ujit; konsulencë teknike në lidhje me projektimin dhe 

instalimin e pajisjeve të gjenerimit të energjisë, ngrohjes, ngrohjes së ujit, ventilimit, 

kondicionimit të ajrit dhe ftohjes, sistemeve të pastrimit të ajrit, dhe filtrimit dhe pastrimit 

të ujit; dhënie me qira të veglave për ndreqje të pajisjeve të ngrohjes dhe kondicionimit të 

ajrit   

42   Shërbime konsulence në fushën e gjenerimit të energjisë, ngrohjes, ngrohjes së ujit, 

ventilimit, ajrit të kondicionuar, pastrimit të ajrit, filtrimit dhe pastrimit të ujit  dhe 

kërkesave të sistemit të ftohjes; shërbime projektimi, zhvillimi, dhe konsulence në lidhje 

me to në fushën e pajisjeve të gjenerimit të energjisë, ngrohjes, ngrohjes së ujit, ventilimit, 

kondicionimit të ajrit dhe ftohjes, sistemeve të pastrimit të ajrit, dhe filtrimit dhe pastrimit 

të ujit, dhe kërkesave të sistemit të ftohjes.   

 

 

 

(111)  27838 

(151)  01/06/2021 

(181)  03/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1115 

(591)  E kuqe dhe kafe e errët 

(732)  CAFFE’ MOLINARI S.P.A. Via 

Francia, 20, 41122 MODENA (MODENA), 

ITALY, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)   
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(511) 30   Kafe; kafe e bluar; kafe pa kafeinë; kafe e papjekur; kokrra kafeje të 

copëtuara/bluara; kokrra kafeje të pjekura; kokrra kafeje; kafe e pjekur   

 

 

 

(111)  27622 

(151)  06/05/2021 

(181)  04/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1119 

(591)  e kuqe, e bardhë, ari 

(300)  Z-587/2020  30/04/2020  RS 

(732)  Lu Polska Sp zoo  Domaniewska 49 

Taurus Building,Warsaw  02-672, PL 

(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 bukëpjekësish, tarte (ëmbëlsirë e hapur me mbushje me bazë frutash 

ose mbushje tjera) të ëmbëla ose të njelmëta, pite të ëmbëla ose të njelmëta, biskota të 

ëmbëla ose të njelmëta, kreker (gjëra të kripura), kek, pjekurina të njelmëta, kuleç të embël, 

grimësira me çokolatë, napolitanka, uafel produkte. 

 

   

 

 

 

(111)  27738 

(151)  21/05/2021 

(181)  04/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1120 

(591)  E Verdhë, e Kaltër dhe e Kaltër e 

mbyllur. 

(732)  Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic, 

KS 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, kinematografike, 
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optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentit 

për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

40   Trajtimi i materialeve    

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë më to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i hardware dhe 

software kompjuterike   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjenik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  27737 

(151)  21/05/2021 

(181)  04/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1121 

(732)  "Atlantik Group" SH.P.K. Graçanic , 

KS 

(740)  Dardan Shala Soliteri Avalla P+12 

 
 

(540)  IRIS GROUP 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

9   Aparatet dhe instrumentet shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, kinematografike, 

optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentit 

për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, 

akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit,; aparatet për 

incizimin,transmetimin dhe riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparate që 

operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës; makinat llogaritëse, pajisjet 
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për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.    

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.    

40    Trajtimi i materialeve    

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë më to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i hardware dhe 

software kompjuterike   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjenik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  27715 

(151)  20/05/2021 

(181)  04/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1122 

(732)  S. C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe 

Street Racine, WI 53403-2236, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

 Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  RAID ESSENTIALS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për mbytjen  e barërave të këqija dhe shkatërrimin e parazitëve; 

insekticide; pastrues nga molet; refuzues te insekteve; rodenticide   

 

 

 

(111)  27719 

(151)  20/05/2021 

(181)  04/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1123 

(732)  S. C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe 

Street Racine, WI 53403-2236, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,  

 Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  RAID ESSENTIALS FREEZE 

SPRAY 
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(511) 5   Preparate për mbytjen  e barërave të këqija dhe shkatërrimin e parazitëve; 

insekticide; pastrues nga molet; refuzues te insekteve; rodenticide.    

 

 

 

(111)  28194 

(151)  24/06/2021 

(181)  05/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1126 

(732)  CHONGQING AMITY 

MACHINERY CO., LTD. NO. 200 

ZHONGSHAN 2 ROAD, YUZHONG 

DISTRICT CHONGQING 400014, CHINA, 

CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 6   “Metalet e zakonshme të papërpunuara apo gjysëm të përpunuara; tuba nga metali; 

mbështjellës [pajisje metalike]; pajisje metali për ndërtim; material hekurudhor nga metali; 

shirita nga metali për përdorim në lidhje; kapëse nga metali për kablla dhe tuba; pajisje të 

vogla nga metali; tokëza për metale të zakonshme [pajisje]; gozhda; pajisje nga metali për 

mobilje; këmbana nga metali për dyer jo-metalike; brava nga metali, jo elektrike; drynjë; 

çelësat nga metali; kasaforta [kuti të forta]; lloj danash nga metali; kuti e thatë për mjete 

nga metali; etiketa nga metali; këmbana për kafshë; shufra metali për saldim; spirancë; 

byzylykë identifikues nga metali; erë-mot-tregues nga metali; mbrojtës pemësh nga metali; 

kurthe për kafshët e egra; vepra arti nga metalet e zakonshme; xeherore; monumente nga 

metali; këndë hekuri nga metali; mbështetëse nga metali; bërryla nga metali për gypa; nyje 

nga metali për gypa; valvola nga metali, përpos pjesëve të makinave; materiale përforcuese 

nga metali për gypa; qafë nga metali për fiksimin e gypave; shkallë nga metali; ndërtesa, të 

transportueshme, nga metali; gardhe nga metali; materiale ndërtimi nga metali; skela prej 

metalit; tel çeliku; litare nga metali; priza muri nga metali; vida prej metalit; menteshë nga 

metali; grepa [pajisje metalike]; ngritës nga metali, tjetër nga ato për maqina.”    

7   “Makina bujqësore; makinë për kositje [makinë]; pompa ajrimi për akuarium; vjelës 

foragjer; makina mjelëse; makina ekektrike për kapjen e flokëve të kafshëve; makina për 

punim të drurit; sharra [makina]; makina për bërjen e kartonit të valëzuar; makina për 

prodhimin e pelenave-pantollona nga letra; makina shtypëse; makina tehzgjatëse (looms); 

makina madhësie; makina për procesimin e çajit; makina elektromekanike për përgaditjen e 

ushqimit; makineri për procesimin e birrës; makinë për procesimin e duhanit; makinë për 

punim-lëkure; makinë për qepje; makinë për montimin e biçikletave; makineri për 

prodhimin e bllokave; makinë gdhendëse; makina për prodhimin e baterive elektrike; 

makina për prodhimin e kordonëve; makina për prodhimin e smaltit; makina për prodhimin 

e llambave; makina paketimi; makina për bërjen e briketave nga thengjilli; makina elektrike 

për kuzhinë; makinë larëse [lavanderi]; mullinj centrifugal; makina ngjitëse; makina për 

punim-xhami; makina për prodhimin e plehrave; makina elektromekanike për industrinë 

kimike; minierë turjelësh (mine borers); grirëse [makinë]; makinë pompimi për puse të 
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naftës; makinë përzierëse; dizintegrues; vinca [aparate për ngritjen dhe lartësim]; çekiç 

pneumatik; makinë prerëse; makinë për shkrirjel; makinë për përpunimin e metaleve; 

motorë me avull; pajisje ndezëse për motorët me djegie të brendshme; instalime të energjisë 

me erë për gjenerimin e energjisë elektrike; makina për të bërë gjilpëra; makina për të bërë 

zinxhirë; mbajtëse për makina; makina prerëse; makina për prodhimin e telave dhe 

kabllove; mjete [pjesë të makinave]; makineritë dhe aparatet për lustrim [elektrike]; kokat 

shpuese [pjesë të makinave]; mjete të mbajtura me dorë, përveç veglave të dorës; makinë 

grirëse këndore që operohet-me energji elektrike; makina për prodhimin e komponenteve 

elektronike; makina për prodhimin e instrumenteve elektronike; makina për përdorim në 

prodhimin e instrumenteve elektronike; makina për përdorim në prodhimin e pjesëve 

elektronike; makina për pastrimin e komponenteve elektronike në kemikale; makina për 

pastrimin e komponentëve elektronik në tretës; makina për prodhimin e paraturave optike; 

makina për ndarjen e gazeve; makina për ngjyrosje me spërkatje; gjeneratorë; motorë, të 

ndryshëm nga ata për automjetet tokësore; pompa [makina]; valvula [pjesë të makinave]; 

makina për kompresim të ajrit; cilindër pneumatik (pjesë të makinës); mekanizma shtytës, 

të tjerë nga automjetet tokësore; kushineta [pjesë të makinave]; rrypa për makina; makina 

elektrike për saldim; makina elektrike dhe aparatura për pastrim; pastrues me presion të 

lartë; fshesë me korrent; shtypës për filtra; cilindër elektrik për derë; lustrues elektrik për 

këpucë; makina elektropluese; çelësa elektrikë për hapjen e dyerve.   

8   “Instrumente tërheqëse [instrumente dore]; pajisje bujqësore të operuara me dorë; mjete 

kopshtesh të përdorura me dorë; instrumente dhe mjete për kafshët me lëkurë; fuzhnjë; 

komplet manikiri; copa [pjesë të veglave të dorës]; mjete shpuese [vegla dore]; thumba 

[vegla dore]; pirun për ngritje që operohet-me dorë; armë të punuar me dorë për nxjerrjen e 

mastikës; mjete për gdhendje [vegla dore]; mistri për muratorë; gërshërë krasitje; shpatë; 

takëm tavoline [thika, pirun dhe lugë]; doreza për veglat e dorës; vegla dore që operohen 

me dorë.”   

9   “Programe kompjuterike [softuer i shkarkueshëm]; njëhësor; aparate për kontrollimin e 

frankimit; detektorë për monedhat e falsifikuara; shpërndarës biletash; makina votimi; 

aparate për skanimin e retinës për sigurinë e identifikimit të personit; aparate për 

identifikim biometrik; fokotkopijues [fortografik, elektrostatik, termik]; aparate dhe 

instrumente peshuese; aparate matëse; tabela elektronike të njoftimeve; instrumente 

navigimi; aparate të mbikqyrjes së videove elektronike; kamera [fotografi]; aparate dhe 

instrumente anketimi; nivele [instrumente për përcaktimin horizontal] aparate për 

kontrollimin e shpejtësisë së automjeteve; aparate për matjen e shtypjes; aparate dhe 

instrumente kimike; pajisje matëse elektrike; lazerë, jo për përdorim medicinal; aparate dhe 

instrumente optike; material për rrjetin e energjisë elektrike [tela, kbllo]; gjysëm-përcues; 

çip kartela elektronike; aparat kondensimi [kondensatorë]; ndërprerës elektrikë; kanxhë 

elektrike; priza elektrike; panele kontrolli [elektrike]; mbulesa për prizat elektrike; video 

ekrane; aparate për kontrollimin nga distanca; fibra optike [fijëza për përçimin e dritës]; 

aparate për rregullimin e ngrohjes; rrufe pritës; elektrolizues; aparate për shuarjen e zjarrit; 

aparate radiologjike për përdorim në industri; pajisje mbrojtëse për përdorim personal 

kundër aksidenteve; veshje për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; maksa 

mbrojtëse; doreza për mbrojtjen kundër aksidenteve; vata-gjuri për puntorët; insalime 

elektrike për parandalimin e vjedhjes; brava elektrike; syze; bateri elektrike;  mbushës për 

bateritë elektrike; karikatura të animuara; cizme sigurie për përdorim industrial; prize 

elektrike; startues i kontaktit industrial, elektrik; priza veshi për shoferë; brava elektrike; 
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bravë dere që operohet me anë të gjurmëve të gishtave biometric; kamera endoskopike 

industrial; kamerat e pasme për automjete; senozrë; alarme; dollapë për altoparlantë; printer 

për përdorim me kompjuterë; pajisje për furnizimin e mobilave me energji elektrike, 

kryesisht bateritë që mbushen; takografë; peshore banjo; aparate për kontrollimme 

telekomandë; nshpërndarës i rrjetit kompjuterik; ura të rrjetit kompjuterik; ruter për 

internet; radio pranues dhe transmetues; akordet e sinjalit të radios; zile elektrike për dyer; 

interfonë (zile me zë); video thirrje; video ekrane; aparate për analizimin e ajrit; ruter për 

shpërndarjen e internetit pa tela (ëireless routers)   

11   “Llamba elektrike; aparate dhe instalime ndriçimi; tuba ndriçimi; dritat për automjete; 

llamba mikrobvrasëse për pastrimin e ajrit; llamba të dredhura; llamba vaji; aparate gatimi 

dhe instalime; shkëmbinj lavash për t’u përdorur në skarë barbecue; pajisje ftohëse dhe 

instalime; aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; ventilatorë [kondicionues ajri]; tharëse 

elektrike për flokët; aparate për ngrohje elektrike; aparate për prodhimin e mjegullës; 

çezmat; tuba [pjesë të instalimeve sanitare]; instalime automatike për ujitje; instalimet e 

banjës; aparate sanitare dhe instalime; instalimet e pastrimit të ujit; radiatorë elektrikë; 

lndezës; instalimet e polimerizimit; poq elektrik; prozhektorë; pishtarë elektrikë; pajisje 

ftohëse dhe instalime; instalimet e kondicionerëve të ajrit; aparate dhe makina për pastrimin 

e ujit; ngrohës xhepi; pastrues ajri për qëllime shtëpiake; pastrues elektrik i ujit për qëllime 

shtëpiake; pastrues lagështie për qëllime shtëpiake; enë elektrike; kofano ventilimi për 

kuzhina; ndezësit e gazit; armë për ngrohje; tela për gypa dhe tubacione; aparate 

dezinfektuese; veshje me ngrohje elektrike   

35   “Reklamim; reklamim online në rrjetin kompjuterik; ndihmë rreth menaxhimit të 

biznesit; organizimin e ekspozitave tregtare për qëllime reklamimi; administrimin tregtar të 

licencimit të mallërave dhe srëbimeve për të tjerët; shërbimet e agjencionit për import-

eksport; promovimin e shitjeve për të tjerët; shërbimet e prokurorimit për të tjerët [blerjen e 

mallërave dhe shërbimeve për bizenset e tjera] këshillimin e personelit menaxhues; 

shërbimin e rilokimit të bizneseve; sistematizimin e informatave në databazat kompjuterike; 

dhënien me qira te makinave dhe pajisjeve për zyre; mbajtjen-e llogarive; dhënien me qira 

të makinave të shitjes; sponzorizimin e hulumtimeve; dhënien me qira të stendave të 

shitjes; shërbimet me pakicë për preparatet farmaceutike, veterinarike dhe sanitare si dhe 

funrizimet medicinale; shërbimet e shitjes me shumicë të preparative farmaceutike, 

veterinarike dhe sanitare si dhe furnizimet medicinale; agjenci punësimi; Shërbime 

informative të agjencive tregtare; marketing; ofrimin e një tregu online për blerësit dhe 

shitësit e mallërave dhe shërbimeve. 

   

 

 

 

(111)  28190 

(151)  23/06/2021 

(181)  05/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1127 

(300)  018165722  13/12/2019  EU 

(732)  Paulaner Brauerei Gruppe GmbH & 

Co. KGaA  Ohlmüllerstr. 42 81541 Munich, 

DE 

(540)   
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(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   “Birra dhe produkte birrarie; ujë i gazuar; pije jo-alkoolike; ujë mineral [pije]; 

lëngje; lëngje pemësh; preparate jo-alkoolike për përgaditjen e pijeve; shurup për 

përgaditjen e pijeve.”   

43   “Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; ofrimin e akomodimeve të përkohshme.” 

 

   

 

 

 

(111)  27709 

(151)  18/05/2021 

(181)  05/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1128 

(732)  Henkel AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  SYOSS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë, parfumeri, vajra esencialë; preparate për kujdesin e trupit dhe bukurisë, 

veçanërisht locione për flokët, preparate për kujdesin e flokëve; preparate për kujdesin, 

pastrimin, lyerjen, ngjyrosjen, zbardhimin, fiksimin dhe valëzimin e flokëve. 

 

   

 

 

 

(111)  27871 

(151)  03/06/2021 

(181)  05/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1130 

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac  

(540)  ICONIC 
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Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

 

(511) 29   Patatina kërce, patate të skuqura, perime, perime të thata, kikirikë të përgatitur, 

copëza frutash, copëza të holla patatesh, fara luledielli, të përgatitura, fara të përgatitura*, 

patatina kërce me pak yndyrë, patate të skuqura me pak yndyrë, arra me salcë, përhapje me 

bazë arre   

30   Ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer, biskota, waffles, kafe, çamçakëz, çokollatë, 

ëmbëlsira, kokoshka, akullore, pije kafeje me qumësht, pije çokollate me qumësht, 

karamele freskuese për fytin [ëmbëlsira], pralina, salca [erëzash], pije me bazë kafeje, pije 

me bazë kakao, pije me bazë çokollate, tako, tortilla, çaj i ftohtë, arra të veshura me 

çokollatë, shishka me bazë patate, nenexhik për freskimin e frymës, çamçakëz për 

freskimin e frymës   

 

 

 

(111)  28315 

(151)  06/07/2021 

(181)  05/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1131 

(591)  E zeze, E bardhe 

(732)  Agrion Sh.p.k. Rr. Lidhja e Prizrenit 

Nr.246, Prishtine, KS 

(740)  Agim Dreshaj AD Business 

Consulting Rr. Zija Shemsiu, Ulpiane, 

Prshtine 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Mjete të përdorura me dorë dhe mjete që përdoren kryerjen e detyrave, të tilla si 

shpimi, formësimi, prerja. Mjetet bujqësore, kopshtarie dhe mjete për oborr,  

Mjete të përdorura për zdrukthtari, për artist dhe zejtarë të tjerë, për shembull, çekiç, daltë 

dhe gëdhendës;Mjete pune dore, të tilla si thika dhe kosa;Vendosje elektrike dhe jo 

elektrike për kujdes personal dhe artin e trupit, për shembull, rroje, pajisje për flokët, 

tatuazhet dhe manikyrin, pedikyrin;Pompa të dorës,  

Tavolinë për ngrënje , të tilla si thika, pirunë dhe lugë, përfshirë ato të bëra nga metale të 

çmuara.   

 

 

 

(111)  28306 

(151)  06/07/2021 

(181)  05/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1132 

(540)   
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(591)  E gjelbet, E portokallte, E bardhe 

(732)  Agrion Sh.p.k. Rr. Lidhja e Prizrenit 

Nr.246, Prishtine, KS 

(740)  Agim Dreshaj AD Business 

Consulting Rr. Zija Shemsiu, Ulpiane, 

Prshtine 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   përfshinë kryesisht mjete të përdorura me dorë dhe mjete që përdoren kryerjen e 

detyrave, të tilla si shpimi, formësimi, prerja. 

Kjo klasë përfshin, veçanërisht: 

Mjetet bujqësore, kopshtarie dhe mjete për oborr,  

Mjete të përdorura për zdrukthtari, për artist dhe zejtarë të tjerë, për shembull, çekiç, daltë 

dhe gëdhendës; 

Mjete pune dore, të tilla si thika dhe kosa; 

Vendosje elektrike dhe jo elektrike për kujdes personal dhe artin e trupit, për shembull, 

rroje, pajisje për flokët, tatuazhet dhe manikyrin, pedikyrin; 

Pompa të dorës,  

Tavolinë për ngrënje , të tilla si thika, pirunë dhe lugë, përfshirë ato të bëra nga metale të 

çmuara. 

   

 

 

(111)  28309 

(151)  06/07/2021 

(181)  05/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1133 

(591)  E zeze, E verdhe, E bardhe  

(732)  Agrion Sh.p.k. Rr. Lidhja e Prizrenit 

Nr.246, Prishtine, KS 

(740)  Agim Dreshaj AD Business 

Consulting Rr. Zija Shemsiu, Ulpiane, 

Prshtine 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Mjete të përdorura me dorë dhe mjete që përdoren kryerjen e detyrave, të tilla si 

shpimi, formësimi, prerja. Mjetet bujqësore, kopshtarie dhe mjete për oborr,  

Mjete të përdorura për zdrukthtari, për artist dhe zejtarë të tjerë, për shembull, çekiç, daltë 

dhe gëdhendës;Mjete pune dore, të tilla si thika dhe kosa;Vendosje elektrike dhe jo 

elektrike për kujdes personal dhe artin e trupit, për shembull, rroje, pajisje për flokët, 

tatuazhet dhe manikyrin, pedikyrin;Pompa të dorës,  

Tavolinë për ngrënje , të tilla si thika, pirunë dhe lugë, përfshirë ato të bëra nga metale të 

çmuara.   
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(111)  27707 

(151)  18/05/2021 

(181)  08/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1136 

(732)  AM GENERAL LLC 105 NORTH 

NILES AVENUE- SOUTH BEND, IN 

46617, US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  HUMVEE 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete ushtarake toksore, vecanerisht, kamjon ne klasen nderkombetare   

 

 

 

(111)  28150 

(151)  22/06/2021 

(181)  08/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1137 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PROTOURA 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

 

   

 

 

(111)  28149 

(151)  22/06/2021 

(181)  08/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1138 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve.   

 

 

 

(111)  28152 

(151)  22/06/2021 

(181)  08/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1139 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve   

 

 

 

(111)  28153 

(151)  22/06/2021 

(181)  08/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1140 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road,  

Newton-le-Willows, WA12 0HF, UK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TERRATOURA 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

 

   

 

 

 

(111)  28159 

(151)  22/06/2021 

(181)  08/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1141 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-

(540)  WINTOURA 
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Willows, WA12 0HF, UK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve.   

 

 

 

(111)  28160 

(151)  22/06/2021 

(181)  08/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1142 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-

Willows, WA12 0HF, UK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve.   

 

 

 

(111)  28162 

(151)  22/06/2021 

(181)  08/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1143 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-

Willows, WA12 0HF, UK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DAVANTI WINTOURA 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve.   

 

 

 

(111)  28163 

(151)  22/06/2021 

(540)   
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(181)  08/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1144 

(732)  Davanti Tyres Limited  Oak House, 

Woodlands Park, Ashton Road, Newton-le-

Willows, WA12 0HF, UK 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

     

 
 

 

(511) 12   Goma; solid, goma  gjysmë - pneumatike dhe pneumatike; rimat (fellne) dhe 

kapakat e rrotave për  të gjitha llojet e automjeteve. 

   

 

 

(111)  28264 

(151)  29/06/2021 

(181)  08/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1145 

(732)  Teach For All, Inc. 25 Broadway New 

York, New York, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  TEACH FOR KOSOVA  

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Shërbimet edukative; organizimin e takimeve, konferencave dhe seminareve; 

shërbimet botuese; publikimi nëpërmjet internetit i materialeve trajnuese dhe edukative.  

   

 

 

(111)  27810 

(151)  01/06/2021 

(181)  09/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1149 

(300)  34993  15/05/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  IQOS ILUMA PRIME 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 
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buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve. 

 

   

 

 

 

(111)  27809 

(151)  01/06/2021 

(181)  09/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1150 

(300)  34758  25/02/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ILUMA ONE 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 
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ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.   

 

 

 

(111)  28218 

(151)  24/06/2021 

(181)  10/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1153 

(300)  16623/2019  16/12/2019  CH 

(732)  Axpo Holding AG Parkstrasse 23, 

5400 Baden, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  AXPO 

 
 

     

 
 

 

(511) 4   “Energji elektrike; karburante; gazëra për përdorim si karburante, kryesisht 

biogazëra dhe gazëra natyrale; karburante hidrokarboni; hidrogjen që digjen mesatarisht; 

karburante biomas; dru zjarri; gaz i lëngshëm natyror (LNG); ga i lëngshëm nafte (LPG); 

avull dhe avull gjeotermik për qëllime industriale.”   

35   “Aranzhimi i transakcioneve tregtare për të tjerët; shërbimet e prokurimit për të tjerët 

(blerjen e mallërave dhe shërbimeve për biznese të tjera); aranzhimin e kontratave, për të 

tjerët, për blerjen dhe shitjen e mallërave dhe shërbimeve; menaxhimin operativ të 

prodhimit të energjisë, pajisjeve të transmetimit, ruajtjes dhe shpërndarjes.”   

36   “Çështjet financiare; komisioneri i emetimit të të drejtave; mallërat tregtare; 

menachimin e pasurive dhe portfolios; komisioner i investimeve financiare në kompanitë 

energjetike; kryerjen e transakcioneve të tregut kapital; shërbime të financimit të kapitalit të 

ndërmarrjeve për kompanitë; shërbimet e këmbimeve elektronike të aksioneve; sigurimin e 

kredive të kapitalit qarkullues dhe kredive të të gjitha llojeve; krijimin e koncepteve të 

qiradhënies dhe financimit për palët e treta; ofrimin e informatave në lidhje me tregtimin e 

mallërave në të ardhmen; tregtëtimin e instrumenteve financiare dhe mallërave; 

menaxhimim e matjes së energjisë; tregtimi i të drejtave dhe certifikatave të CO2.”    

38   Shërbimet e telekomunikimit të ofruara përmes platformave dhe portaleve të internetit; 

ofrimin e qasjes në një databazë në kompjuter online interaktiv apo rrjet elektronike; 

ofrimin e qasjes në rrjetet kompjuterike, platform internet; transmetimin elektronik të 

softuerit kompjuterik dhe aplikacioneve përmes internetit dhe rrjeteve të tjera të 

komunikimit kompjuterik dhe elektronik me anë të rrjetit pa tela (wireless); transmetimin e 

të dhënave nga databaza; dhënien me qira të pajisjeve të telekomunikimit; ofrimin e qasjes 

në kompjuter dhe rrjetet e komunikimit; ofrimin e qasjes në ëebfaqet në internet apo ndonjë 

rrjet tjetër të komunikimit; transmetimin apo komunikimet e koduara; shërbimet e 

konsultimit, informimit dhe këshillimit në lëminë e telekomunikimit.”   

39   Shërbimet e furnizimit me energji elektrike; shpërndarjen dhe furnizimin e energjisë 

elektrike, gazit, gazit natyral i lëngshëm, gazit propan, ujit dhe qarkut të ngrohjes; 

transportimin e gazit, gazit të lëngshëm natyral dhe gazit propan; ruajtjen e energjisë dhe 

karburanteve; ruajtjen, shpërndarjen dhe furnizimin me energji dhe karburante; ruajtjen e 

gazit; dhënien me qira të rrjeteve të transportit për transmetimin e energjisë; hdënien me 

qira të përdorimit të linjave të energjisë tek palët e treta për transmetimin e energjisë 
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elektrike; shërbimet e informimit dhe këshilldhënies në lidhje me shpërndarjen e energjisë; 

shpërndarjen e energjisë elektrike përmes linjave të transmetimit ng alart; këshillimin në 

lëminë e transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë.”   

40   “Prodhimi i energjisë; procesimin dhe transformimin e energjisë të një burimi të 

energjisë në energji elektrike; prodhimin dhe procesimin e karburanteve dhe burimeve të 

tjera të energjisë; prodhimin e energjisë elektrike nga burimet ripërtrirëse, në vecanti, nga 

hidrocentralet, hidrocentralet e erës dhe energjisë solare; procesimin e gazit natyral; 

lëngëzimi i burimeve të gazta të energjisë, në vesanti, të gazit natyral; këshillimet në lëminë 

e prodhimit të energjisë; dhënien me qira të baterive; baterive të ricikluara.”   

42   “Zhvillimin e softuerit kompjuterik; shkrimi i programeve kompjuterike; zhvillimin e 

softuerit për menaxhimin e energjisë; ofrimin e platformave të internetit (softuer); 

programimin e siftuerit për platformat e internetit; drejtimin e faqeve kompjuterike (ëeb 

faqeve), në vecanti, drejtimin e faqeve kopmuterike (ëeb faqeve) të aplikacioneve dhe 

informatave; shërbimin e  migrimit të të dhënave; monitorimin e sistemeve kompjuterike 

me anë të qasjes nga distance; monitorimin online të rrjeteve kompjuterike dhe qasjeve të 

tyre; punë inxhinjerike, kryesisht planifikimin për ndërtimin dhe matjen e linjës së 

energjisë; planifikimin e projekteve teknike; shërbimet e planifikimit teknik për 

termocentrale; këshillime energjetike; këshillime teknologjike në lëminë e prodhimit të 

energjisë, shfrytëzimin e energjisë, ruajyjen dhe efikasitetin e energjisë; shërbime të 

projektimit teknik dhe konsulencë teknologjike në fushën e inxhinierisë së shërbimeve të 

ndërtimit; konsulencë teknologjike në fushën e elektromobilitetit (lëvizshmëri); shërbime të 

analizës teknologjike në lidhje me energjinë dhe nevojat e energjisë së të tjerëve; auditimi i 

energjisë; shërbime shkencore dhe teknologjike dhe shërbime kërkimore që lidhen me 

prodhimin, transmetimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe konsumin e energjisë; kërkime 

shkencore dhe industriale në fushën e fotovoltaikëve dhe kolektorëve diellorë, 

hidrocentraleve, biomasës, energjisë së erës dhe energjisë bërthamore; konsulencë 

teknologjike në fushën e menaxhimit të konsumatorëve të energjisë dhe përcaktimin e të 

dhënave të klientëve, tregun e energjisë dhe tregtimin e energjisë dhe raportimin e 

energjisë.   

45   “Liçencimin e programeve kompjuterike (shërbimet ligjore) në sektorin e energjisë.”   

 

 

 

(111)  28158 

(151)  22/06/2021 

(181)  10/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1154 

(591)  EKUQE  PANTONE:  7620 C | 1797 

U          

(732)  ERGO Group AG ERGO-Platz 1 

40477 Düsseldorf, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35    Publikime; menaxhimin e biznesit; administrimi i biznesit; punët e zyrës   
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36   Sigurimi; afarizmi financiar; monetarë (punët ) monetare; punët lidhur me 

pasuritë  e paluajtshme   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe shërbime të hulumtimit dhe   projektimit 

lidhur me to; shërbimet e analizave industriale dhe  hulumtimeve; projektimi dhe zhvillimi i 

harduerit dhe softuerit kompjuterik   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; mbrojtje higjienike dhe kujdesi i     

bukurisë për njerëz dhe kafshë; shërbime bujqësore, hortikulture dhe pylltarie   

45   Shërbime juridike   

 

 

 

(111)  28297 

(151)  02/07/2021 

(181)  11/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1161 

(591)  E gjelbet, E kalter, E bardhe 

(732)  Agrion Sh.p.k. Rr. Lidhja e Prizrenit 

Nr.246, Prishtine, KS 

(740)  Agim Dreshaj AD Business 

Consulting Rr. Zija Shemsiu, Ulpiane, 

Prshtine 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Mjete të përdorura me dorë dhe mjete që përdoren kryerjen e detyrave, të tilla si 

shpimi, formësimi, prerja. Mjetet bujqësore, kopshtarie dhe mjete për oborr,  

Mjete të përdorura për zdrukthtari, për artist dhe zejtarë të tjerë, për shembull, çekiç, daltë 

dhe gëdhendës;Mjete pune dore, të tilla si thika dhe kosa;Vendosje elektrike dhe jo 

elektrike për kujdes personal dhe artin e trupit, për shembull, rroje, pajisje për flokët, 

tatuazhet dhe manikyrin, pedikyrin;Pompa të dorës,  

Tavolinë për ngrënje , të tilla si thika, pirunë dhe lugë, përfshirë ato të bëra nga metale të 

çmuara.   

 

 

 

(111)  28305 

(151)  06/07/2021 

(181)  11/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1162 

(732)  Agrion Sh.p.k. Rr. Lidhja e Prizrenit 

Nr.246, Prishtine, KS 

(740)  Agim Dreshaj AD Business 

Consulting 

(540)   
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Rr. Zija Shemsiu, Ulpiane, Prshtine 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Mjete të përdorura me dorë dhe mjete që përdoren kryerjen e detyrave, të tilla si 

shpimi, formësimi, prerja. Mjetet bujqësore, kopshtarie dhe mjete për oborr,  

Mjete të përdorura për zdrukthtari, për artist dhe zejtarë të tjerë, për shembull, çekiç, daltë 

dhe gëdhendës;Mjete pune dore, të tilla si thika dhe kosa;Vendosje elektrike dhe jo 

elektrike për kujdes personal dhe artin e trupit, për shembull, rroje, pajisje për flokët, 

tatuazhet dhe manikyrin, pedikyrin;Pompa të dorës,  

Tavolinë për ngrënje , të tilla si thika, pirunë dhe lugë, përfshirë ato të bëra nga metale të 

çmuara.   

 

 

 

(111)  27901 

(151)  07/06/2021 

(181)  11/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1164 

(732)  JEANNE LANVIN 15, rue du 

Faubourg Saint-Honoré 75008 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   Syze, syze dielli dhe këllëf per syze.   

 

 

 

(111)  27808 

(151)  01/06/2021 

(181)  11/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1165 

(732)  SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

LTD. 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-

(540)  Optimal Fresh + 
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GU, SUWON-SI, GYEONGGI-DO, KR 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA" 

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(511) 11   Frigoriferët   

 

 

 

(111)  28213 

(151)  24/06/2021 

(181)  11/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1167 

(732)  Stragen Pharma S.A. Chemin du Pré-

Fleuri 3 1228 Plan-les-Ouates, CH 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  STRAGEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pereparate farmaceutike dhe substanca; reagjens kimik per perdorim mjeksor dhe 

veterinar; preparate diagnostifikues per perdorim mjeksor dhe veterinar; xhele, kremra dhe 

solucione (tretesira) gjinekologjike dhe dermatologjike; shtesa ushqimore   

 

 

 

(111)  26872 

(151)  02/11/2020 

(181)  12/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1170 

(591)  e kuqe e zeze, hiri  

(732)  ''ORIENTAL SHPK'' SHPK 

Rr.''Rilindja Kombëtare'', Malishevë, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  ''ORIENTAL SHPK'' SHPK 

Rr.''Rilindja Kombëtare'', Malishevë, 

Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Tregtia me 

shumice dhe pakice e produkteve te duhanit ne dyqane te specializuara dhe jo te 

specializuara, ku mbreteron ushqimi pijet dhe duhani.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   
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(111)  28184 

(151)  23/06/2021 

(181)  12/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1172 

(591)  kuqe 

(732)  Netflix, Inc. 100 Winchester Circle, 

Los Gatos, California 95032, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer për transmetim me rrjedhje (striming) të përmbajtjes audiovizuele dhe asaj 

multimediale përmes internetit dhe rrjeteve globale; softuer për transmetim me rrjedhje 

(striming) të përmbajtjes audiovizuele dhe asaj multimediale në pajisje elektronike mobile 

dixhitale; softuer për kërkim, organizim dhe rekomandim të përmbajtjes multimediale; 

vegla për krijimin e softuerit dhe aplikacioneve mobile; softuer kompjuterik; programe 

kompjuterike; aplikacione softuerike kompjuteri të shkarkueshme; aplikacione mobile të 

shkarkueshme; sfotuer për video lojra; softuer për lojra kompjuterike; programe të video 

lojrave ndërvepruese; mbajtëse dhe disqe të lojrave kompjuterike; programe dhe softuere 

për lojra elektronike; softuer të lojrave elektronike për telefona mobil, tableta, kompjuterë 

personal, dhe pajisje elektronike që mbahen në dorë; harduer dhe softuer për lojra të 

realitetit virtual dhe realitetit të shtuar; shfaqje televizive dhe filma të shkarkueshëm që 

ofrohen përmes shërbimit video-me-kërkesë; grafikë e shkarkueshme që përmban komplete 

të imazheve dixhitale dhe ikona për përdorim në kompjuterë, tablete, dhe telefona mobil; 

CD dhe DVD; filma dhe shfaqje televizive të shkarkueshme; zile telefoni dhe incizime 

zanore të shkarkueshme; incizime audio dhe vizuele; incizime muzikore; aparate për 

incizim, transmetim apo riprodhim të zërit apo imazheve; incizime të shkarkueshme audio 

dhe video që përmbajnë muzikë, performanca muzikore, dhe video muzikore; podkest 

(skedar dixhital audio që ofrohen për shkarkim ose dëgjim) të shkarkueshëm; kartela të 

koduara me çipa elektronik; kartela dhuratë të koduara në mënyrë magnetike; publikime 

elektronike; telekomanda; shërbimet të shfaqjes strimit të media dixhitale; video incizues 

dixhital; video disk dhe DVD pllejer me performancë të lartë; sisteme të teatrit shtëpiak që 

përbëhen nga pranues audio dhe video; disk pllejer; televizione; kuti instalimi për 

televizione; harduer kompjuterik dhe pajisje periferike; mbajtëse për maus; mbështetëse për 

kyçe të dorës dhe duar për përdorim me kompjuterë; mbajtëse të përshtatura për telefona 

mobil, tablet kompjuterë; kalkulatorë; kamera; kamera dixhitale; radio; USB kartela të 

memories; audio altoparlante; litarë për telefona celularë; kuti për telefona celularë; 

mbështjellëse për teleona celularë; tastatura për tableta; mbështjellëse për tablet 

kompjutera; këllëfe për tablet kompjutera; mbështjellëse rrotulluese për tablet kompjutera; 

mbështjellëse mbrojtëse dhe kuti për pajisje elektronike gjegjësisht, kompjuterë, tablet 

kompjuterë, telefon mobil, kamera dixhitale, pllejer dixhital për, lexues elektronik të 

librave, konzola për video lojra, dhe asistentë dixhital personal; mbulesa mbrojtëse të 

ekranit; adapterë; kufje; dëgjuese; radio lidhje; telefona mobil; ora të mençura; syza; syza 

dielli; këllëfe për syza dhe syza të diellit; dylbi; magneta zbukures; vizore të shkallëzuara; 

xham zmadhues; mikrofonea; helmeta sporti; helmeta për biçikleta.   
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38   Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio dhe 

video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe informatave; 

transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të përmbajtjes 

audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove-me-kërkesë; ofrime të një forumi 

online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe rekomandime të filmave 

dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe veprimtaritë në fushën e 

argëtimit dhe edukimit   

41   Shërbime argëtimi; informata argëtimit; produksione filmash, përpos filmave 

reklamues; ofrime të filmave dhe shfaqjeve televizive të pa-shkarkueshme përmes 

shërbimeve të transmetimit të video-me-kërkesë; ofrime të informatave zbavitëse përmes 

një uebsajti; shërbime të parqeve të dëfrimit; shërbime argëtimi në natyrën e serialeve dhe 

filmave televiziv nga fushat e adventurave aksion, animacionit, anime, biografisë, 

klasikëve, komedisë, krimit, dokumentarëve, drama, besimit, familjes, fantazisë, filmvave 

pa zë, historisë, horror, ndërkombëtar, filma muzikor, mister, romancë, fanta-shkencë, 

sporte, trillerë, luftë, dhe uestern; shërbime argëtimi na natyrën e organizimit të ekspozitave 

dhe konventave lidhur me televizionin dhe filmat, personazhet e televizionit dhe filmave; 

shërbime argëtimit në natyrën e zhvillimit, krijimit, prodhimit, shpërndarjes dhe post-

produksionit të filmave, shfaqjeve televizive, ngjarjeve të veçanta dhe përmbajtjes 

argëtuese multimediale; shërbime argëtimit në natyrën e përformancave të drejtpërdrejta 

teatrike, muzikore apo komike; shërbime të klubeve të adhuruesve; prodhim dhe 

shpërndarje të filmave dhe shfaqjeve televizive; ofrime të shërbimeve të argëtimit përmes 

një rrjeti global të komunikimit në natyrën e lojrave online dhe uebsajteve që shfaqin një 

mori të informatave argëtuese të interesit të përgjithshëm lidhur me filmat, programet e 

shfaqjeve televizive, videot muzikore, klipet e lidhura me filma, fotografitë dhe materialet 

tjera multimediale; ofrime online të video klipeve të pa-shkarkueshme dhe përmbajtes tjetër 

dixhitale multimediale që përmban audio, video, vepr arti, dhe tekste nga dhe lidhur me 

argëtimin, filmat, televizioni, personazhet e televizionit dhe filmave, muzikën, dhe personat 

e njohur; ofrime të informatave argëtuese përmes një uebsajti; shërbime argëtimi, 

gjegjësisht ofrime të lojrave online kompjuterike, elektronike dhe video lojrave; ofrime të 

përdorimit të përkohshëm të lojrave ndërvepruese të pa-shkarkueshme; ofrime të 

informatave, vlerësimeve dhe rekomandimeve lidhur me filmat dhe shfaqjeve televizive 

përmes një uebsajti dhe shërbimeve të transmetimit të video-me-kërkesë; shërbime 

edukative argëtuese, gjegjësisht, ofrime online të serialeve televizive dhe filmave 

ndërveprues; argëtim ndërveprues online; organizime të ngjarjeve dhe veprimtarive 

argëtuese; ngjarje dhe veprimtari rekreative me pjesmarrje ndërvepruese, përfshirëse, 

ngatërruese të audiencës; shërbime argëtimi në natyrën e organizimit dhe udhëheqjes së 

ekspozitave, konferencave dhe konventave në fushën e argëtimit, filmai, televizionit, 

personazheve televiziv dhe të filmit, muzikës, dhe personave të njohur; organizime dhe 

udhëheqje të festivaleve të komunitetit ku shfaqet muzikë, art, ushqim, filma, television, 

teatër, dramë, vallëzime, performanca të drejtpërdrejta muzikore, folës, paraqitje të 

personave të njohur, dhe ekspozitave si dhe veprimtarive kulturore; ofrime online të 

stripave dhe novelave grafike të pa-shkarkueshme; shërbime të radio argëtimit; prodhime 

dhe shpërndarje e radio programeve dhe incizimeve të zërit; ofrime të podkesteve në fushën 

e zbavitjes; prodhime të podkesteve; ofrime online të muzikës, të pa-shkarkueshme. 
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(111)  28187 

(151)  23/06/2021 

(181)  12/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1173 

(591)  E kuqe 

(732)  Netflix, Inc. 100 Winchester Circle, 

Los Gatos, California 95032, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer për transmetim me rrjedhje (striming) të përmbajtjes audiovizuele dhe asaj 

multimediale përmes internetit dhe rrjeteve globale; softuer për transmetim me rrjedhje 

(striming) të përmbajtjes audiovizuele dhe asaj multimediale në pajisje elektronike mobile 

dixhitale; softuer për kërkim, organizim dhe rekomandim të përmbajtjes multimediale; 

vegla për krijimin e softuerit dhe aplikacioneve mobile; softuer kompjuterik; programe 

kompjuterike; aplikacione softuerike kompjuteri të shkarkueshme; aplikacione mobile të 

shkarkueshme; sfotuer për video lojra; softuer për lojra kompjuterike; programe të video 

lojrave ndërvepruese; mbajtëse dhe disqe të lojrave kompjuterike; programe dhe softuere 

për lojra elektronike; softuer të lojrave elektronike për telefona mobil, tableta, kompjuterë 

personal, dhe pajisje elektronike që mbahen në dorë; harduer dhe softuer për lojra të 

realitetit virtual dhe realitetit të shtuar; shfaqje televizive dhe filma të shkarkueshëm që 

ofrohen përmes shërbimit video-me-kërkesë; grafikë e shkarkueshme që përmban komplete 

të imazheve dixhitale dhe ikona për përdorim në kompjuterë, tablete, dhe telefona mobil; 

CD dhe DVD; filma dhe shfaqje televizive të shkarkueshme; zile telefoni dhe incizime 

zanore të shkarkueshme; incizime audio dhe vizuele; incizime muzikore; aparate për 

incizim, transmetim apo riprodhim të zërit apo imazheve; incizime të shkarkueshme audio 

dhe video që përmbajnë muzikë, performanca muzikore, dhe video muzikore; podkest 

(skedar dixhital audio që ofrohen për shkarkim ose dëgjim) të shkarkueshëm; kartela të 

koduara me çipa elektronik; kartela dhuratë të koduara në mënyrë magnetike; publikime 

elektronike; telekomanda; kuti instalimi për televizione; televizione; akcesorë për telefona 

celularë; pajisje për transmetimin digjital të mediave; orë të zgjuara; mbulesa mbrojtëse dhe 

kuti për pajisje elektronike, përkatësisht kompjuterët, kompjutera tablet, telefona mobil, 

kamera digjitale, media plajer digjital, lexues elektronik të librave, konzola të video 

lojërave dhe asistent personal digjital; syze; size për diell; kuti për syze dhe syze dielli.    

38   Transmetime audio dhe video me kërkesë; shfaqje striming të përmbajtjes audio dhe 
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video; transmetime të zërit, të dhënave, imazheve, sinjaleve, mesazheve dhe informatave; 

transmetime të emisioneve audio dhe vizuele; transmetime dhe dërgesa të përmbajtjes 

audio dhe vizuele; shërbime të transmetimit të videove-me-kërkesë; ofrime të një forumi 

online ku përdoruesit mund të postojnë klasifikime, vlerësime, dhe rekomandime të filmave 

dhe shfaqjeve televizive dhe poashtu lidhur me ngjarjet dhe veprimtaritë në fushën e 

argëtimit dhe edukimit   

41   Shërbime argëtimi; informata argëtimit; produksione filmash, përpos filmave 

reklamues; ofrime të filmave dhe shfaqjeve televizive të pa-shkarkueshme përmes 

shërbimeve të transmetimit të video-me-kërkesë; ofrime të informatave zbavitëse përmes 

një uebsajti; shërbime të parqeve të dëfrimit; shërbime argëtimi në natyrën e serialeve dhe 

filmave televiziv nga fushat e adventurave aksion, animacionit, anime, biografisë, 

klasikëve, komedisë, krimit, dokumentarëve, drama, besimit, familjes, fantazisë, filmvave 

pa zë, historisë, horror, ndërkombëtar, filma muzikor, mister, romancë, fanta-shkencë, 

sporte, trillerë, luftë, dhe uestern; shërbime argëtimi na natyrën e organizimit të ekspozitave 

dhe konventave lidhur me televizionin dhe filmat, personazhet e televizionit dhe filmave; 

shërbime argëtimit në natyrën e zhvillimit, krijimit, prodhimit, shpërndarjes dhe post-

produksionit të filmave, shfaqjeve televizive, ngjarjeve të veçanta dhe përmbajtjes 

argëtuese multimediale; shërbime argëtimit në natyrën e përformancave të drejtpërdrejta 

teatrike, muzikore apo komike; shërbime të klubeve të adhuruesve; prodhim dhe 

shpërndarje të filmave dhe shfaqjeve televizive; ofrime të shërbimeve të argëtimit përmes 

një rrjeti global të komunikimit në natyrën e lojrave online dhe uebsajteve që shfaqin një 

mori të informatave argëtuese të interesit të përgjithshëm lidhur me filmat, programet e 

shfaqjeve televizive, videot muzikore, klipet e lidhura me filma, fotografitë dhe materialet 

tjera multimediale; ofrime online të video klipeve të pa-shkarkueshme dhe përmbajtes tjetër 

dixhitale multimediale që përmban audio, video, vepr arti, dhe tekste nga dhe lidhur me 

argëtimin, filmat, televizioni, personazhet e televizionit dhe filmave, muzikën, dhe personat 

e njohur; ofrime të informatave argëtuese përmes një uebsajti; shërbime argëtimi, 

gjegjësisht ofrime të lojrave online kompjuterike, elektronike dhe video lojrave; ofrime të 

përdorimit të përkohshëm të lojrave ndërvepruese të pa-shkarkueshme; ofrime të 

informatave, vlerësimeve dhe rekomandimeve lidhur me filmat dhe shfaqjeve televizive 

përmes një uebsajti dhe shërbimeve të transmetimit të video-me-kërkesë; shërbime 

edukative argëtuese, gjegjësisht, ofrime online të serialeve televizive dhe filmave 

ndërveprues; argëtim ndërveprues online; organizime të ngjarjeve dhe veprimtarive 

argëtuese; ngjarje dhe veprimtari rekreative me pjesmarrje ndërvepruese, përfshirëse, 

ngatërruese të audiencës; shërbime argëtimi në natyrën e organizimit dhe udhëheqjes së 

ekspozitave, konferencave dhe konventave në fushën e argëtimit, filmai, televizionit, 

personazheve televiziv dhe të filmit, muzikës, dhe personave të njohur; organizime dhe 

udhëheqje të festivaleve të komunitetit ku shfaqet muzikë, art, ushqim, filma, television, 

teatër, dramë, vallëzime, performanca të drejtpërdrejta muzikore, folës, paraqitje të 

personave të njohur, dhe ekspozitave si dhe veprimtarive kulturore; ofrime online të 

stripave dhe novelave grafike të pa-shkarkueshme; shërbime të radio argëtimit; prodhime 

dhe shpërndarje e radio programeve dhe incizimeve të zërit; ofrime të podkesteve në fushën 

e zbavitjes; prodhime të podkesteve; ofrime online të muzikës, të pa-shkarkueshme.   
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(111)  28189 

(151)  23/06/2021 

(181)  12/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1174 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  BZ4X 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.”   

 

 

 

(111)  28185 

(151)  23/06/2021 

(181)  16/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1180 

(732)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  IPAKTORO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  28320 

(151)  08/07/2021 

(181)  16/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1182 

(732)  GİZ KOZMETİK ANONİM ŞİRKETİ 

Murat Bey Merkez Mah Çatalca Yolu Cad 

Fatih Kalem Sitesi no:74/a ÇATALCA 

Istanbul, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhues dhe pastrues, detergjentë të ndryshëm  nga ato që përdoren në  

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore, zbardhues lavanderie, zbutës pëlhurash 

për përdorim lavanterie, heqës njollash, detergjente për makinë larëse enësh; parfume; 
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lëndë kozmetike (pos kozmetikës mjeksore); aroma; deodorante për përdorim personal dhe 

për kafshë; sapunë (pos kozmetikës mjeksore); preparate për kujdes dentar, dentifric, 

shkëlqyes protezash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime 

mjekësore; preparate abrazive; leckë zumparaje; letër zmerile; gur shtufe; pasta abrasive; 

preparate lustruese për lëkurë, vinil, metal dhe dru, lustrues dhe kreme për lëkur, vinil, 

metal dhe dru, dell për lustrim.   

5    Preparate farmacautike dhe veterinare për qëllime mjeksore; preparate kimike për 

qëlime mjeksore dhe veterinare, reagjens kimik për qëllime farmaceutike dhe veterinare, 

substanca radioaktive për qëllime mjeksore dhe veterinare; shtesa dietike për qëllime 

farmeceutike dhe veterinare; shtesa dietike për konsum njerzor; shtesa dietike për kafshë; 

shtesa ushqyese; preparate mjeksore për qëllim të dobsimit; ushqim për bebe; bimë dhe pije 

bimësh të përshtatura për qëllime mjeksore; preparate dhe artikuj dentar, material për 

mbushje dhëmbësh, material dentar për marje gjurmësh, adeziv dentar dhe material për 

riparim të dhëmbëve; preparate sanitare për përdorim mjeksor; vata higjienike; tampon 

higjienik; leukoplaste; materiale fashues; pelena, përfshi ato nga letra dhe tekstili; pelena 

bebesh nga letra; pelena bebesh nga tekstili, peceta bebesh nga letra, pelena për të ritur nga 

letra, pelena për të ritur nga tekstili, pelena për kafshë; preparate për shkatrimin e 

dëmtuesve; fungicidë, herbicidë; rodenticide; deodorantë, të ndryshëm nga ato për qënje 

njerzore ose kafshë; preparate për deodorim të ajrit; dezinfektues; antiseptik; detergjentë 

për qëllime mjeksore; sapun mjeksor, sapun dezinfektues, losion anti bakteriologjik për 

duar.   

35   Te berit bashk të produkteve kozmetike për klientët që të shohin dhe blejnë mallrat në 

mënyrë të përshtatshme (shërbimet e specifikuara mund të sigurohen përmes shitjes me 

pakicë, dyqane me shumicë, media elektronike, katalogë dhe metoda të tjera të ngjashme).   

 

 

 

(111)  27720 

(151)  20/05/2021 

(181)  17/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1186 

(732)  JOHNSON & JOHNSON  (New 

Jersey corporation) One Johnson & Johnson 

Plaza New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

 
 

(540)  YUCOURI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate humane farmaceutike   

 

 

 

(111)  27721 

(151)  20/05/2021 

(181)  17/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1187 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

(540)  CARVYKTI 
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corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

 
 

 

 

(511) 5   Preparate humane farmaceutike.   

 

 

 

(111)  27853 

(151)  02/06/2021 

(181)  18/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1188 

(591)  e kuqe , e bardhë 

(732)  Dekor Rulo Fırça Sanayi ve Ticaret 

Limited Şirketi E-5 Yanyol Cad. No:42 

Kaynarca Pendik İstanbul, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Brushëza për pikturim, brushëza për piktorë,  rul shtëpiak për ngjyrosje   

 

 

 

(111)  27904 

(151)  07/06/2021 

(181)  18/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1189 

(732)  Mondi Yatak Yorgan Sanayi ve 

Ticaret Anonim Şirketi Organize Sanayi 

Bölgesi 4. Cad. No.12 Melikgazi, Kayseri, 

TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobile, nga çfarëdo materiali; mobile për qendrim ditorë; mobile për banjo; 

mobile për dhoma të fjetjës; mobile për zyre; dyshek; dyshek me spirale; dyshek me ajër- 

qe fryhen; jastek; krevate; konstrukcione krevati; jastek të vegjel,të cilët nuk janë për 
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përdorim mjekësorë; krevate me ujë, të cilët nuk janë për përdorim mjekësorë; pasqyre; 

shtretër për foshnje (bebe); rrethoja për beba; djepa; shetitëse për beba; tabela shpalljesh; 

korniza për fotografi  dhe  foto; tabela identifikimi; pllaka identifikimi; pllaka për emra; 

tiketa identifikuese nga druri ose materialet sintetike; stoli dhe materiale dekorative  nga 

druri, tapa, kallami, shavari (bimë ujore), thuprave të shëlnjës, briri, kocka, dhëmbi i 

elefantit, kocka balene, guaska, çelibari, parica (sedefi), shkuma e detit, dyll bletesh, 

plastika ose  mallteri, të cilat i përkasin kësajë klase, përkatësisht , figura, dekorime festash 

për mure dhe  skulptura; shporta, jo metalike; shporta për peshqi; shtëpiza, shtrirese dhe 

krevate për adhuruesit shtëpiak; shkalla bartese dhe shkalla lëvizëse  nga druri  ose 

materialet sintetike; perde nga bambusi; rollne te mbrendëshme [për enteriere]; rrollne ne 

formë pllakash të brendëshme (roletne); perde  ne formë shiritash nga bambusi ose druri; 

perde nga margaritaret, për dekorim, grepa për perde; rrathë për perde; kapëse dhe shirita 

për mbajtjen e perdeve; shufra për perde [garnishlla].   

35   Publikime; administrimi afarist; administrimi afarist; punët e zyres; sortimi i 

produkteve të ndryshme, për llogari të përsonave të tretë (duke menjanuar transportin e 

tyre), për ti mundësuar konsumatorëve  qe sa me lehtë ti shofin  dhe ti blejnë, përkatësisht, 

mobile, mobile për qendrim ditorë, mobile për banjo; mobile për dhoma të fjetjës; mobile 

për zyre;dyshek, dyshek më spirale, dyshek me ajër- qe fryhen; jastek; krevate; 

konstrukcione krevati, thasë për fjetje për kamping, krevate me ujë, të cilët nuk janë për 

përdorim mjekësorë, pasqyre; shtretër për foshnje (bebe); rrethoja për beba; djepa; shetitëse 

për beba; tabela shpalljesh; korniza për fotografi  dhe  foto; stoli dhe lëndë dekoruese, 

dekorime festash për muri, skulptura, shporta, shporta për peshkim, shtëpiza, shtrirëse dhe 

krevate për adhuruesit shtëpiak, perde,perde nga bambusi, rollne te mbrendëshme, rollne te 

mbrendëshme  me dërrasa (letfa), perde me shirita, grepa për perde, rrath për perde, kapëse 

dhe shirita për mbajtjën e perdeve, shufra për perde, materiale tekstili,  materiale për 

mveshjen e mobileve, mbeshtjellëse dyshekesh, pelhura për amvisni, pelhura të thurura, 

pelhura najloni, pelhura poliesteri, pelhura të mëndafshit, perde nga tekstili dhe plastika, 

mbulesa shtrati, kilt mbulesa nga pelhurat e pambukut, mbeshtjellese tekstili për mobile, 

mbeshtjellese për dyshek (madrac),çarçafa, mbulesë tavoline, mbeshtjllese shtrati, 

mbeshtjellese jasteku, tepiha, çilima, shtroja, shtroja për tu falë (lutur), linoleumi, barit 

artificial, linoleum pë mveshjën e dyshemeve, dyshekë gjimnastikor, tapeta, dekorime muri, 

shërbimet e përmendura mund të ofrohën  ne dyqanet e shitjës më pakicë, përgjatë shitjës 

më shumicë, ërmes porosive më katalog, më postë ose përmes rrugëve elektronike   

 

 

 

(111)  27816 

(151)  01/06/2021 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1210 

(732)  SOREMARTEC S.A. 16 Route de 

Trèves, L - 2633, Senningerberg, 

Luxembourg, LU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)   
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(511) 30   Biskota.   

 

 

 

(111)  27814 

(151)  01/06/2021 

(181)  19/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1211 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ANGINORME 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   

 

 

 

(111)  27820 

(151)  01/06/2021 

(181)  22/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1213 

(591)  Vjollce, e bardhë, ari, e verdhë,      

   kafe, rozë 

(732)  SOREMARTEC S.A. 16 Route de 

Trèves, L - 2633, Senningerberg, 

Luxembourg, LU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota.   

 

 

 

(111)  28010 

(151)  14/06/2021 

(181)  23/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1218 

(732)  Piazza Italia S.P.A. Via Cervantes 

N.55/27 80133 Napoli (NA), IT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke posaqërisht;veshje kunder shiut;veshje nga 

imitimi i lëkurës;veshje lëkure;veshje për gjimnastë;dorza;fustane pinafore;rroba 

banje;paisje jo rëshqitëse për mbathje;bandanë (shal qafe);grykashkë, jo nga letra;kapela 

(veshje koke);bereta;veshje të brendshme;veshje e brendshme qe absorbon djersën;boa 

(qafore);veshje të brendshme pelushi;aski;korset veshje e brendshme;galoshe;kapela 

kafke;veshmbathje;këpuce për trajnim;çorapre femrash;gete;çorape;kilota;pantallone te 

shkurtëra Bermuda;pantallona te shkurtëra pollo;këmisha për djersitje;mbathje noti;veshje 

priftërish (Alb);këmisha;kapela;kapotë;kapuç (veshje);xhaketa (jakne) të mbushura 

(veshje);rripa (veshje);kravata;mbështjellës shpatullash;jakë e ndashme;fanela të 

brenshme;pajë e fëmijve të posalindur (veshje);costume noti;costume makarade;kravata 

qafe;kapela noti;kapela dushi;kilota;shirita koke (veshje);hapsira xhepi;shalle;gabardine 

(veshje);pjesë të epërme të çizneve;xhaketa (Veshje);xhaketa kunder erës;lastik 

çorapesh;shale qafe (kufje si veshje);xhaketa të mbushura (veshje);xhaketa të rënda;xhaketa 

(xhupe) peshkatarësh;funde;kallata si veshje;breza;dorza (veshje);brekë;brekë 

boksierësh;veshje të gatshme për ti veshur;veshje nga letra, veshje e thurur 

(veshje);xhemperë;kimono;ngrohësh këmbësh;Shoshone;Shoshone;triko;geta (çorape 

femrash);pulovër;kufje (veshje);pelerine;pelerine floktarësh;maska gjumi;pantallona të 

shkurtëra;këmishë e brendshme (veshje);brekë bebesh (veshje);jelek;pantallona;papuçe 

grash;kufje veshësh (veshje);xhup me kapelë;peliçe;supore 

kemishe;pizhame;mansheta;ponço;triko;lastik getash;lastik çorapesh;sutjen;sandale;sandale 

banje;shall qafe (shalle);ngrohes këmbësh;këllëf per ngrohje te këmbeve, që nuk ngrohet 

me rrymë;këpucë;espadrila;papuçe banje;këpucë gjimnastësh;këpucë plazhi;këpucë për 

trajnim;çizme skish;shalle;breza për veshje;tabanë;pardesy;zhupon;çorape deri ne 

gjunj;dekolto (veshje e brendshme);gjysëm-çizme;çizme;gëzof qe mbahet reth 

qafe;uniforma për karate;uniforma për xhudo;xhepa për veshje;fanella me mëngë të 

shkurtëre;toga (veshje);pjesë të epërme të mbathjeve;turban;kombinime 

(veshje);uniforma;velenka (çizme shajaku);rroba;ballik (veshje koke);kasketa;këpucë druri 

(nallane).   

 

 

 

(111)  27763 

(151)  26/05/2021 

(540)   
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(181)  24/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1219 

(300)  35046  16/06/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve. 

 

   

 

 

 

(111)  28055 

(151)  16/06/2021 

(181)  25/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1220 

(526)  Hallall Pizza 

(732)  Bleart Mustafa B.I. Rr. Dëshmoret e 

Kombit, Nr. 268 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj & 

Associates”  Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

(540)  Hallall Pizza 
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Hyrja 8, nr. 39, 10000  

 
 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të konservuara, të ngrira, të thara dhe të përgatitura, xhelatinë, reçel, kompot, vezë, qumësht 

dhe produkte të qumështit, vajra të ngrënshme dhe yndyrë, suxhuk; mish; supe; perime te 

freskëta   

30   Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioka, sago, miell dhe prodhime drithërash, 

bukë, biskota, pasta, bonbone dhe ëmbëlsira, akull, sheqer, mjaltë, melasë, tharmë, pluhur 

gatimi, kripë, mustardë, uthull, salca, erëza; akull, pica, sandviç, brumë, salsiçe, pite me 

mish, makarona, pite, piper.    

43   Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve, akomodimit të përkohshëm, shërbime te 

kafeve, shërbime te ushqimeve të shpejta.   

 

 

 

(111)  28057 

(151)  16/06/2021 

(181)  25/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1221 

(526)  Hallall Pizza 

(591)  Portokalli, e zeze, e kuqe.  

(732)  Bleart Mustafa B.I. Rr. Dëshmoret e 

Kombit, Nr. 268 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj  N.SH. “Manaj & 

Associates”  Rruga Shaqir Ingrishta, A11, 

Hyrja 8, nr. 39, 10000  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të konservuara, të ngrira, të thara dhe të përgatitura, xhelatinë, reçel, kompot, vezë, qumësht 

dhe produkte të qumështit, vajra të ngrënshme dhe yndyrë, suxhuk; mish; supe; perime te 

freskëta   

30   Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioka, sago, miell dhe prodhime drithërash, 

bukë, biskota, pasta, bonbone dhe ëmbëlsira, akull, sheqer, mjaltë, melasë, tharmë, pluhur 

gatimi, kripë, mustardë, uthull, salca, erëza; akull, pica, sandviç, brumë, salsiçe, pite me 

mish, makarona, pite, piper.   

43   Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve, akomodimit të përkohshëm, shërbime te 

kafeve, shërbime te ushqimeve të shpejta.   

 

 

 

(111)  27947 

(151)  08/06/2021 

(181)  25/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1222 

(591)  E kuqe, portokalli, e verdhe, e gjelbert, 

(540)   
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e kaltert, e vjollce, e pembe dhe e bardh 

(732)  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 

 
      

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë; telefona mobil; telefona të mençur; ora të mençura; syze të 

mençura; unaza të mençura; gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument 

matës]; softuer i lojërave kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme 

audio, video dhe përmbajtje multimediale; softuer kompjuterik për organizimin, ruajtjen, 

shpërndarjen, dhe shikimin e imazheve; softuer kompjuterik që përdoret në zhvillimin e 

softuerëve të aplikacioneve të tjera; softuer virtual dhe i realitetit të shtuar; softuer 

kompjuterik për kërkim, shkarkim, transmetim, vizualizim, manipulim dhe shfaqjen 

virtuale të realitetit të shtuar medial dhe softuer; aparate për identifikimin dhe vërtetimin 

biometrik; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, ora të mençura dhe syze të mençura; shfaqjen e realitetit 

virtual të shtuar, syze, kontrollues, dhe kufje; kamera; dritë për kamera; përdorimin e 

ndërfaqeve në brendësin e kompjuterëve të automjeteve motorrike dhe pajisjeve 

elektronike, kryesisht panelet elektrike të kontrollit, ekranët, ekranët me prekje, kontrollin 

nga distanca, stacioneve ndalëse, lidhësit, ndërprerësit, dhe kontrollimin me aktivizimin-e 

zërit; çipa kompjuteri; mbushës për bateri; konektor elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, ndalës, stacione ndalëse, dhe mbushës për përdorim me kompjuterë, pjesët 

periferike kompjuterike dhe telefona mobil; ndërfaqe për kompjuterë, ekrane kompjuteri, 

telefona mobil, pajisje mobile elektronike; pjesë dhe pajisje për kompjuter, telefona mobil, 

ora të mençura dhe  syze të mençura; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe 

litarë të shkurtë për kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobil, ora të 

mençura dhe  syze të mençura. 

  

 

 

 

(111)  27950 

(151)  09/06/2021 

(181)  25/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1223 

(732)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street 

New York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  TRAZIMERA 
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(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit.   

 

 

 

(111)  27746 

(151)  24/05/2021 

(181)  26/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1225 

(591)  Ngjyra e zezë, hiri dhe e bardhë 

(732)  Adrenalin Team d.o.o. Ibarski put 2 

Lazarevac, RS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujëra mineral dhe pije tjera joalkoolike; pije të frutave dhe lëngje të 

frutave; shurupe dhe përgatitje të tjera për bërjen e pijeve; pije të lehta freskuese.   

 

 

 

(111)  27897 

(151)  07/06/2021 

(181)  29/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1227 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza Atlanta Georgia 30313, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike, preparate medicinale dhe veterinare; preparate sanitare për 

qëllime medicinale; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim medicinal dhe 

veterinar, ushqim për foshnja; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; flaster, material për 

mbështjellje; material për mbushjen e dhëmbit, dyll dentar; pajisje dezinfektuese; preparate 

për asgjësimin e dëmtuesve; fungicide, herbicide.   

32   Birra; pije joalkoolike; ujërat minerale dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupe dhe preparate të tjera jo-alkoolike për përgaditjen e pijeve.   

 

 

 

(111)  28237 

(151)  28/06/2021 

(540)  EXTREME 
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(181)  30/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1233 

(732)  N.SH. EXTREME PIZZA Rr. Agim 

Ramadani Nr. 22/77, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe produkte drithërash, bukë, kekë, pica, makarona, pasta   

42   Shërbimet që kanë të bëjnë me punën e ofruesve të ushqimit të shpejtë dhe të 

restoranteve.    

43   Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime restorantesh dhe bufesh; 

shërbime restorantesh me vetëshërbim; bar-rostiçeritë; shërbime kafeterish   

 

 

 

(111)  28238 

(151)  28/06/2021 

(181)  30/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1234 

(591)  E kuqe  dhe e bardhë 

(732)  N.SH. EXTREME PIZZA Rr. Agim 

Ramadani Nr. 22/77, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe produkte drithërash, bukë, kekë, pica, makarona, pasta.   

42   Shërbimet që kanë të bëjnë me punën e ofruesve të ushqimit të shpejtë dhe të 

restoranteve   

43   Shërbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; shërbime restorantesh dhe bufesh; 

shërbime restorantesh me vetëshërbim; bar-rostiçeritë; shërbime kafeterish.    

 

 

 

(111)  27841 

(151)  01/06/2021 

(181)  30/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1235 

(732)  William Grant & Sons Limited The 

(540)  GRANT’S 
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Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire 

AB55 4DH, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës).   

 

 

 

(111)  27843 

(151)  01/06/2021 

(181)  30/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1236 

(732)  William Grant & Sons Limited The 

Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire  

AB55 4DH, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  MONKEY SHOULDER 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës).   

 

 

 

(111)  27844 

(151)  01/06/2021 

(181)  30/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1237 

(732)  William Grant & Sons Limited The 

Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire 

AB55 4DH, UK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  GLENFIDDICH 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës).   

 

 

 

(111)  27846 

(151)  01/06/2021 

(181)  30/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1238 

(540)  HENDRICK'S 
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(732)  William Grant & Sons Irish Brands 

Limited 4th Floor, Block D, Iveagh Court, 

Harcourt Road, Dublin 2, IE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike (përveç birrës).   

 

 

 

(111)  28051 

(151)  16/06/2021 

(181)  30/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1239 

(526)  PLASTIKA 

(732)  PLASTIKA Sh.P.K Arian Shabani  

 Rr. Nene Tereza 325, 12000 Fushe Kosove, 

KS 

(740)  PLASTIKA Sh.P.K Arian Shabani  

 Rr. Nene Tereza 325, 12000 Fushe Kosove, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në 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 rrezitje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh; ngjitëse për t’u përdorur në industri; 

stuko dhe mbushës të tjerë paste; plehrash, pleh organik, plehra; përgatitjet biologjike për 

përdorim në industri dhe shkencë.   

2   Bojra, llaqe, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; ngjyrues, 

ngjyra; bojëra për shtypje, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të papërpunuara; metale 

në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.   

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 pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport; safes   

7   Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji; motorë dhe motorë, 

përveç automjeteve tokësore; bashkues makinerish dhe përbërës transmetimi, përveç 

automjeteve tokësore; pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura me dorë; inkubatorë 

për vezë; makina shitëse automatike.   

16   Letër dhe karton; lëndë e shtypur; material për ruajtjen e librave; fotografitë; shkrimi 

dhe kushtet e zyrave, përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; materiale 

për vizatim dhe materiale për artistë; paintbrushes; materiale mësimore dhe mësimore; 

çarçafë, filma dhe çanta plastike për mbështjellës dhe paketim; lloji i printerëve, blloqet e 

shtypjes   
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17   Gome të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë 

dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastikë dhe rrëshirë në formë të ekstruduar 

për t’u përdorur në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël, 

tuba dhe gete, jo prej metali.   

19   Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, jo prej metali; 

monumente, jo prej metali.   

22   Litarë dhe tela; rrjeta; çadrat dhe pëlhurat prej gomari; awnings e materialeve tekstile 

ose sintetike; sails; thasë për transportin dhe ruajtjen e materialeve në masë; materiale 

mbushëse, mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; 

materiale të papërpunuara të tekstilit me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre.   

24   Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike.   

35   Reklama; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.   

39   Transportit; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marrëveshja e udhëtimit.   

40   Trajtimi i materialeve; riciklimin e mbeturinave dhe plehrave; pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit; shërbime shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve   

 

 

 

(111)  28084 

(151)  17/06/2021 

(181)  30/06/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1240 

(591)  E zeze, E verdhe 

(732)  PLASTIKA Sh.P.K Arian Shabani  

 Rr. Nene Tereza 325, 12000 Fushe Kosove, 

KS 

(740)  PLASTIKA Sh.P.K Arian Shabani  

 Rr. Nene Tereza 325, 12000 Fushe Kosove, 

Kosove 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në 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 rrezitje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh; ngjitëse për t’u përdorur në industri; 

stuko dhe mbushës të tjerë paste; plehrash, pleh organik, plehra; përgatitjet biologjike për 

përdorim në industri dhe shkencë.   

2   Bojra, llaqe, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; ngjyrues, 

ngjyra; bojëra për shtypje, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të papërpunuara; metale 

në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art   

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 pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport; safes.   

7   Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji; motorë dhe motorë, 

përveç automjeteve tokësore; bashkues makinerish dhe përbërës transmetimi, përveç 
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automjeteve tokësore; pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura me dorë; inkubatorë 

për vezë; makina shitëse automatike.   

16   Letër dhe karton; lëndë e shtypur; material për ruajtjen e librave; fotografitë; shkrimi 

dhe kushtet e zyrave, përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; materiale 

për vizatim dhe materiale për artistë; paintbrushes; materiale mësimore dhe mësimore; 

çarçafë, filma dhe çanta plastike për mbështjellës dhe paketim; lloji i printerëve, blloqet e 

shtypjes   

17   Gome të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë 

dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastikë dhe rrëshirë në formë të ekstruduar 

për t’u përdorur në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël, 

tuba dhe gete, jo prej metali   

19   Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për 

ndërtim; asfalt, katran, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, jo prej metali; 

monumente, jo prej metali.   

22   Litarë dhe tela; rrjeta; çadrat dhe pëlhurat prej gomari; awnings e materialeve tekstile 

ose sintetike; sails; thasë për transportin dhe ruajtjen e materialeve në masë; materiale 

mbushëse, mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; 

materiale të papërpunuara të tekstilit me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre.   

24   Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike.   

35   Reklama; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.   

39   Transportit; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; marrëveshja e udhëtimit.   

40   Trajtimi i materialeve; riciklimin e mbeturinave dhe plehrave; pastrimi i ajrit dhe 

trajtimi i ujit; shërbime shtypi; ruajtja e ushqimit dhe pijeve   

 

 

 

(111)  27850 

(151)  02/06/2021 

(181)  01/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1251 

(300)  m202011590  16/06/2020  UA 

(732)  Raiffeisen Bank International AG Am 

Stadtpark 9, 1030 Wien, AT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  FAIRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurimi nga pasojat e aksidenteve; Shërbimet e agjencive të akomodimit 

[apartamente]; Shërbime aktuariale; vlerësimi i antikitetit (të lashta); menaxhimi i 

ndërtesave të banimit; dhënja me qera e apartamenteve; vlerësimi i veprave të artit; 

shërbimet e garancisë; shërbimet bankare; njoftime për kredinë e karbonit; ndërmjetësimi 

në bursa; shërbime të likuidimit të biznesit, financiare; investime kapitale; mbledhjen e 

donacioneve për fonde bamirësie; kontrollet e qeqeve; operacionet e pastrimit, financat, 

shërbimet financiare të një shtëpie pastrimi; shërbimet e agjencisë së kreditit; lëshimi i 

kartave të kreditit; financimi i grupeve; shërbime këshillimore në lidhje me huamarrjen; 

shërbimet e agjencisë për mbledhjen e borxheve; depozitat me vlerë; shërbime elektronike 
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të pagesës së portofolit; transferimi elektronik i fondeve; transferimi elektronik i 

monedhave virtuale; shërbime këmbimi; faktoring; marrja me qera e pronave bujqësore; 

organizimi i financimit për projektet e ndërtimit; analiza financiare; vlerësimet financiare të 

përgjigjeve në thirrjet për tender, vlerësimet financiare të përgjigjeve në thirrjet për tender 

[RFP]; konsulencë financiare; shërbime financiare në ndërmjetësimin doganor; vlerësimet 

financiare [sigurime, bankare, pasuri të paluajtshme]; vlerësimin financiar të kostove të 

zhvillimit në industrinë e naftës, gazit dhe minierave; vlerësimi financiar i drurit të pa 

prerë/ vlerësimi i vlerës financiare të drurit të pa prerë; vlerësimi financiar i leshit / 

vlerësimi i vlerës financiare të leshit; shkëmbimi financiar i monedhave virtuale; 

menaxhimi financiar; menaxhimi financiar i pagesave të përfitimeve shëndetësore për të 

tjerët; hulumtim financiar; sponsorizimi financiar; këshillime në vlerësimin financiar të 

pronësisë intelektuale; sigurimi i informacionit financiar; sigurimi i informacionit financiar 

përmes një faqe në internet; shërbimet financiare; sigurimi nga zjarri; vlerësimi fiskal; 

Sigurim shëndetsor; financimi i lizingut, financimi i qerasë; kredi me këste; ndërmjetësimi i 

sigurimeve; konsultimet e sigurimeve; shërbime të sigurimit; sigurimi i informacionit të 

sigurimit; fondet për investime; vlerësimi i bizhuterive; huadhënia me sigurinë e kolateralit; 

sigurim i jetës; financimi i huasë; sigurim i jetës; organizimi i arkëtimeve të parave; 

hipotekat bankare; fondet e investimeve; vlerësimi numizmatik; marrja me qera e lokaleve 

afariste [pasuri të paluajtshme]; marrja me qera e zyrave të përbashkëta për punë; shërbim 

bankar në internet; shërbimet e dyqaneve të pengut; përpunimi i pagesave të kartave të 

kreditit; përpunimi i pagesave të bëra me kartat e pagesave; shërbime të fondit të ndihmës 

së ndërsjellë; përgatitja e ofertave për qëllime të vlerësimit të kostos; punët lidhur me 

pasuritë e paluajtshme; shërbime agjencioni për transaksionet e pasurive të paluajtshme; 

vlerësimi i pasurive të paluajtshme; ndërmjetsimi në transaksionet e pasurive të 

paluajtshme; menaxhimi i pasurive të paluajtshme; marrja me qera e pasurive të 

paluajtshme; dhënia e zbritjeve për palët e treta në objekte përmes përdorimit të kartave të 

anëtarësimit; mbledhja e qerave [qeraja]; vlerësimi i dëmshpërblimit [vlerësim financiar]; 

shërbime të pagesës së pensioneve; shërbime të sigurta depozitash; shërbime bankare të 

kursimeve; ndërmjetësim në ndryshimin e letrave me vlerë; vlerësimi i pullës postare; 

shërbimet e ndërhyrjeve në bursa; shënimi i çmimeve në bursë; tregtimi i aksioneve dhe 

obligacioneve; shërbimet e dhënjes së garancisë; lëshimi i vlerave të kuponit; lëshimi i 

çeqeve të udhëtarëve; çështje mirëbesimi (fiduciare), shërbimet e komisionit   

42   Kompjuterizmi në re (cloud computing); programim kompjuterik; dhënja me qera e 

kompjuterave; këshillim për sigurinë kompjuterike; këshillim lidhur me programet 

kompjuterike; dizajnimi i programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; 

dizajnimi i sistemeve kompjuterike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

kompjuterike; mbrojtje ndaj viruseve kompjuterike; dhënja me qera e programeve 

kompjuterike; këshillim në fushën e projektimit dhe zhvillimit të pajisjeve kompjuterike; 

konvertimi i të dhënave dhe programeve kompjuterike, përveç konvertimit fizik; 

konvertimin e të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; krijimin dhe 

dizajnimin për të tjerët Indekset e informacionit të bazuar në internet [shërbimet e 

teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; 

shërbime të kodimit të të dhënave; konsultime për sigurinë e të dhënave; zhvillimi i 

platformave kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; dublikimi i programeve 

kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi elektronik i përdorimit të 

kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet në internet; monitorimi elektronik i të dhënave 
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personale me qëllim të zbulimit të vjedhjes së identitetit përmes internetit; dizajn grafik; 

dizajn grafik i materialeve promovuese; drejtimi i faqeve kompjuterike [faqet e internetit]; 

konsulencë për teknologjinë e informacionit; shërbime të teknologjisë së informacionit të 

bazuara në nënkontraktim (delegim); sigurimi i informacionit mbi teknologjitë 

kompjuterike dhe programimin përmes një faqe në internet; instalimi i programeve 

kompjuterike; konsultime për sigurinë e internetit; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; 

monitorimi i sistemeve kompjuterike nga qasja në distancë; monitorimin e sistemeve 

kompjuterike për të zbuluar aksesin e paautorizuar ose shkeljet e të dhënave; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për të zbuluar dështimet; mbajtja e një kopje rezervë të të dhënave 

jashtë linje; platformë si një shërbim [PaaS]; rivendosja e të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e 

teknologjisë telekomunikuese; sigurimi i mjeteve të kërkimit në internet; drejtimi i serverit; 

softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve brenda botimit të programeve; 

shërbime këshilluese teknologjike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

telekomunikuese; azhurnimet e programeve kompjuterike; sigurimi i shërbimeve të 

verifikimit të përdoruesve përmes teknologjisë së vetme të hyrjes për aplikacione 

softuerësh në internet; ofrimi i shërbimeve të vërtetimit të klientit përmes teknologjisë së 

transaksionit elektronik; dhënja me qera e serverëve në internet; konsulencë për krijimin e 

faqeve në internet.   

 

 

 

(111)  27854 

(151)  02/06/2021 

(181)  01/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1253 

(591)  Bardhë, kaltërt, verdhë 

(300)  m202012209  23/06/2020  UA 

(732)  Raiffeisen Bank International AG Am 

Stadtpark 9, 1030 Wien, AT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurimi nga pasojat e aksidenteve; Shërbimet e agjencive të akomodimit 

[apartamente]; Shërbime aktuariale; vlerësimi i antikitetit (të lashta); menaxhimi i 

ndërtesave të banimit; dhënja me qera e apartamenteve; vlerësimi i veprave të artit; 

shërbimet e garancisë; shërbimet bankare; njoftime për kredinë e karbonit; ndërmjetësimi 

në bursa; shërbime të likuidimit të biznesit, financiare; investime kapitale; mbledhjen e 

donacioneve për fonde bamirësie; kontrollet e qeqeve; operacionet e pastrimit, financat, 

shërbimet financiare të një shtëpie pastrimi; shërbimet e agjencisë së kreditit; lëshimi i 

kartave të kreditit; financimi i grupeve; shërbime këshillimore në lidhje me huamarrjen; 

shërbimet e agjencisë për mbledhjen e borxheve; depozitat me vlerë; shërbime elektronike 

të pagesës së portofolit; transferimi elektronik i fondeve; transferimi elektronik i 

monedhave virtuale; shërbime këmbimi; faktoring; marrja me qera e pronave bujqësore; 

organizimi i financimit për projektet e ndërtimit; analiza financiare; vlerësimet financiare të 
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përgjigjeve në thirrjet për tender, vlerësimet financiare të përgjigjeve në thirrjet për tender 

[RFP]; konsulencë financiare; shërbime financiare në ndërmjetësimin doganor; vlerësimet 

financiare [sigurime, bankare, pasuri të paluajtshme]; vlerësimin financiar të kostove të 

zhvillimit në industrinë e naftës, gazit dhe minierave; vlerësimi financiar i drurit të pa 

prerë/ vlerësimi i vlerës financiare të drurit të pa prerë; vlerësimi financiar i leshit / 

vlerësimi i vlerës financiare të leshit; shkëmbimi financiar i monedhave virtuale; 

menaxhimi financiar; menaxhimi financiar i pagesave të përfitimeve shëndetësore për të 

tjerët; hulumtim financiar; sponsorizimi financiar; këshillime në vlerësimin financiar të 

pronësisë intelektuale; sigurimi i informacionit financiar; sigurimi i informacionit financiar 

përmes një faqe në internet; shërbimet financiare; sigurimi nga zjarri; vlerësimi fiskal; 

Sigurim shëndetsor; financimi i lizingut, financimi i qerasë; kredi me këste; ndërmjetësimi i 

sigurimeve; konsultimet e sigurimeve; shërbime të sigurimit; sigurimi i informacionit të 

sigurimit; fondet për investime; vlerësimi i bizhuterive; huadhënia me sigurinë e kolateralit; 

sigurim i jetës; financimi i huasë; sigurim i jetës; organizimi i arkëtimeve të parave; 

hipotekat bankare; fondet e investimeve; vlerësimi numizmatik; marrja me qera e lokaleve 

afariste [pasuri të paluajtshme]; marrja me qera e zyrave të përbashkëta për punë; shërbim 

bankar në internet; shërbimet e dyqaneve të pengut; përpunimi i pagesave të kartave të 

kreditit; përpunimi i pagesave të bëra me kartat e pagesave; shërbime të fondit të ndihmës 

së ndërsjellë; përgatitja e ofertave për qëllime të vlerësimit të kostos; punët lidhur me 

pasuritë e paluajtshme; shërbime agjencioni për transaksionet e pasurive të paluajtshme; 

vlerësimi i pasurive të paluajtshme; ndërmjetsimi në transaksionet e pasurive të 

paluajtshme; menaxhimi i pasurive të paluajtshme; marrja me qera e pasurive të 

paluajtshme; dhënia e zbritjeve për palët e treta në objekte përmes përdorimit të kartave të 

anëtarësimit; mbledhja e qerave [qeraja]; vlerësimi i dëmshpërblimit [vlerësim financiar]; 

shërbime të pagesës së pensioneve; shërbime të sigurta depozitash; shërbime bankare të 

kursimeve; ndërmjetësim në ndryshimin e letrave me vlerë; vlerësimi i pullës postare; 

shërbimet e ndërhyrjeve në bursa; shënimi i çmimeve në bursë; tregtimi i aksioneve dhe 

obligacioneve; shërbimet e dhënjes së garancisë; lëshimi i vlerave të kuponit; lëshimi i 

çeqeve të udhëtarëve; çështje mirëbesimi (fiduciare), shërbimet e komisionit.   

42   Kompjuterizmi në re (cloud computing); programim kompjuterik; dhënja me qera e 

kompjuterave; këshillim për sigurinë kompjuterike; këshillim lidhur me programet 

kompjuterike; dizajnimi i programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; 

dizajnimi i sistemeve kompjuterike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

kompjuterike; mbrojtje ndaj viruseve kompjuterike; dhënja me qera e programeve 

kompjuterike; këshillim në fushën e projektimit dhe zhvillimit të pajisjeve kompjuterike; 

konvertimi i të dhënave dhe programeve kompjuterike, përveç konvertimit fizik; 

konvertimin e të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; krijimin dhe 

dizajnimin për të tjerët Indekset e informacionit të bazuar në internet [shërbimet e 

teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; 

shërbime të kodimit të të dhënave; konsultime për sigurinë e të dhënave; zhvillimi i 

platformave kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; dublikimi i programeve 

kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi elektronik i përdorimit të 

kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet në internet; monitorimi elektronik i të dhënave 

personale me qëllim të zbulimit të vjedhjes së identitetit përmes internetit; dizajn grafik; 

dizajn grafik i materialeve promovuese; drejtimi i faqeve kompjuterike [faqet e internetit]; 

konsulencë për teknologjinë e informacionit; shërbime të teknologjisë së informacionit të 
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bazuara në nënkontraktim (delegim); sigurimi i informacionit mbi teknologjitë 

kompjuterike dhe programimin përmes një faqe në internet; instalimi i programeve 

kompjuterike; konsultime për sigurinë e internetit; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; 

monitorimi i sistemeve kompjuterike nga qasja në distancë; monitorimin e sistemeve 

kompjuterike për të zbuluar aksesin e paautorizuar ose shkeljet e të dhënave; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për të zbuluar dështimet; mbajtja e një kopje rezervë të të dhënave 

jashtë linje; platformë si një shërbim [PaaS]; rivendosja e të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e 

teknologjisë telekomunikuese; sigurimi i mjeteve të kërkimit në internet; drejtimi i serverit; 

softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve brenda botimit të programeve; 

shërbime këshilluese teknologjike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

telekomunikuese; azhurnimet e programeve kompjuterike; sigurimi i shërbimeve të 

verifikimit të përdoruesve përmes teknologjisë së vetme të hyrjes për aplikacione 

softuerësh në internet; ofrimi i shërbimeve të vërtetimit të klientit përmes teknologjisë së 

transaksionit elektronik; dhënja me qera e serverëve në internet; konsulencë për krijimin e 

faqeve në internet.   

 

 

 

(111)  27852 

(151)  02/06/2021 

(181)  01/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1254 

(591)  Bardhë, kaltërt, verdhë, zezë 

(300)  m202012215  23/06/2020  UA 

(732)  Raiffeisen Bank International AG Am 

Stadtpark 9, 1030 Wien, AT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurimi nga pasojat e aksidenteve; Shërbimet e agjencive të akomodimit 

[apartamente]; Shërbime aktuariale; vlerësimi i antikitetit (të lashta); menaxhimi i 

ndërtesave të banimit; dhënja me qera e apartamenteve; vlerësimi i veprave të artit; 

shërbimet e garancisë; shërbimet bankare; njoftime për kredinë e karbonit; ndërmjetësimi 

në bursa; shërbime të likuidimit të biznesit, financiare; investime kapitale; mbledhjen e 

donacioneve për fonde bamirësie; kontrollet e qeqeve; operacionet e pastrimit, financat, 

shërbimet financiare të një shtëpie pastrimi; shërbimet e agjencisë së kreditit; lëshimi i 

kartave të kreditit; financimi i grupeve; shërbime këshillimore në lidhje me huamarrjen; 

shërbimet e agjencisë për mbledhjen e borxheve; depozitat me vlerë; shërbime elektronike 

të pagesës së portofolit; transferimi elektronik i fondeve; transferimi elektronik i 

monedhave virtuale; shërbime këmbimi; faktoring; marrja me qera e pronave bujqësore; 

organizimi i financimit për projektet e ndërtimit; analiza financiare; vlerësimet financiare të 

përgjigjeve në thirrjet për tender, vlerësimet financiare të përgjigjeve në thirrjet për tender 

[RFP]; konsulencë financiare; shërbime financiare në ndërmjetësimin doganor; vlerësimet 

financiare [sigurime, bankare, pasuri të paluajtshme]; vlerësimin financiar të kostove të 
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zhvillimit në industrinë e naftës, gazit dhe minierave; vlerësimi financiar i drurit të pa 

prerë/ vlerësimi i vlerës financiare të drurit të pa prerë; vlerësimi financiar i leshit / 

vlerësimi i vlerës financiare të leshit; shkëmbimi financiar i monedhave virtuale; 

menaxhimi financiar; menaxhimi financiar i pagesave të përfitimeve shëndetësore për të 

tjerët; hulumtim financiar; sponsorizimi financiar; këshillime në vlerësimin financiar të 

pronësisë intelektuale; sigurimi i informacionit financiar; sigurimi i informacionit financiar 

përmes një faqe në internet; shërbimet financiare; sigurimi nga zjarri; vlerësimi fiskal; 

Sigurim shëndetsor; financimi i lizingut, financimi i qerasë; kredi me këste; ndërmjetësimi i 

sigurimeve; konsultimet e sigurimeve; shërbime të sigurimit; sigurimi i informacionit të 

sigurimit; fondet për investime; vlerësimi i bizhuterive; huadhënia me sigurinë e kolateralit; 

sigurim i jetës; financimi i huasë; sigurim i jetës; organizimi i arkëtimeve të parave; 

hipotekat bankare; fondet e investimeve; vlerësimi numizmatik; marrja me qera e lokaleve 

afariste [pasuri të paluajtshme]; marrja me qera e zyrave të përbashkëta për punë; shërbim 

bankar në internet; shërbimet e dyqaneve të pengut; përpunimi i pagesave të kartave të 

kreditit; përpunimi i pagesave të bëra me kartat e pagesave; shërbime të fondit të ndihmës 

së ndërsjellë; përgatitja e ofertave për qëllime të vlerësimit të kostos; punët lidhur me 

pasuritë e paluajtshme; shërbime agjencioni për transaksionet e pasurive të paluajtshme; 

vlerësimi i pasurive të paluajtshme; ndërmjetsimi në transaksionet e pasurive të 

paluajtshme; menaxhimi i pasurive të paluajtshme; marrja me qera e pasurive të 

paluajtshme; dhënia e zbritjeve për palët e treta në objekte përmes përdorimit të kartave të 

anëtarësimit; mbledhja e qerave [qeraja]; vlerësimi i dëmshpërblimit [vlerësim financiar]; 

shërbime të pagesës së pensioneve; shërbime të sigurta depozitash; shërbime bankare të 

kursimeve; ndërmjetësim në ndryshimin e letrave me vlerë; vlerësimi i pullës postare; 

shërbimet e ndërhyrjeve në bursa; shënimi i çmimeve në bursë; tregtimi i aksioneve dhe 

obligacioneve; shërbimet e dhënjes së garancisë; lëshimi i vlerave të kuponit; lëshimi i 

çeqeve të udhëtarëve; çështje mirëbesimi (fiduciare), shërbimet e komisionit.   

42   Kompjuterizmi në re (cloud computing); programim kompjuterik; dhënja me qera e 

kompjuterave; këshillim për sigurinë kompjuterike; këshillim lidhur me programet 

kompjuterike; dizajnimi i programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; 

dizajnimi i sistemeve kompjuterike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

kompjuterike; mbrojtje ndaj viruseve kompjuterike; dhënja me qera e programeve 

kompjuterike; këshillim në fushën e projektimit dhe zhvillimit të pajisjeve kompjuterike; 

konvertimi i të dhënave dhe programeve kompjuterike, përveç konvertimit fizik; 

konvertimin e të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; krijimin dhe 

dizajnimin për të tjerët Indekset e informacionit të bazuar në internet [shërbimet e 

teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; 

shërbime të kodimit të të dhënave; konsultime për sigurinë e të dhënave; zhvillimi i 

platformave kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; dublikimi i programeve 

kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi elektronik i përdorimit të 

kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet në internet; monitorimi elektronik i të dhënave 

personale me qëllim të zbulimit të vjedhjes së identitetit përmes internetit; dizajn grafik; 

dizajn grafik i materialeve promovuese; drejtimi i faqeve kompjuterike [faqet e internetit]; 

konsulencë për teknologjinë e informacionit; shërbime të teknologjisë së informacionit të 

bazuara në nënkontraktim (delegim); sigurimi i informacionit mbi teknologjitë 

kompjuterike dhe programimin përmes një faqe në internet; instalimi i programeve 

kompjuterike; konsultime për sigurinë e internetit; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; 
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monitorimi i sistemeve kompjuterike nga qasja në distancë; monitorimin e sistemeve 

kompjuterike për të zbuluar aksesin e paautorizuar ose shkeljet e të dhënave; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për të zbuluar dështimet; mbajtja e një kopje rezervë të të dhënave 

jashtë linje; platformë si një shërbim [PaaS]; rivendosja e të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e 

teknologjisë telekomunikuese; sigurimi i mjeteve të kërkimit në internet; drejtimi i serverit; 

softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve brenda botimit të programeve; 

shërbime këshilluese teknologjike; shërbime këshilluese në fushën e teknologjisë 

telekomunikuese; azhurnimet e programeve kompjuterike; sigurimi i shërbimeve të 

verifikimit të përdoruesve përmes teknologjisë së vetme të hyrjes për aplikacione 

softuerësh në internet; ofrimi i shërbimeve të vërtetimit të klientit përmes teknologjisë së 

transaksionit elektronik; dhënja me qera e serverëve në internet; konsulencë për krijimin e 

faqeve në internet.   

 

 

 

(111)  27855 

(151)  02/06/2021 

(181)  01/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1255 

(591)  Zezë, bardhë 

(732)  MICRO-STAR INT'L CO., LTD. 

No.69, Li-De St., Zhonghe Dist., New Taipei 

City 235, Taiwan, R.O.C., TW 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Server kompjuterik; kompjuter laptop; pajisje periferike dhe pjesë të kompjuterit 

përkatësisht, harduer kompjuterik, programe kompjuterike që përbëhen nga një program i 

sistemit operativ, memorie kompjuterike, hard disk, shtëpiza  kompjuteri, pllaka amë 

kompjuterike (motherboard); kartela grafike; miu i kompjuterit (mouse); tastierë 

kompjuteri; monitorët kompjuter TFT-LCD.   

 

 

 

(111)  27735 

(151)  21/05/2021 

(181)  01/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1256 

(732)  Lidl Stiftung & Co. KG 

Stiftsbergstraße 1 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)   
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(511) 1   Preparate kimike për përdorim në industri; Kimikate të përdorura në kopshtari; 

Përbërës për shuarjen e zjarrit; Përbërës për parandalimin e zjarrit; Ngjitës për përdorim në 

industri; Stuko dhe mbushës të tjerë paste; Përzierje plehrash; pleh organik; plehra; 

Preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; Ëmbëlsues artificial   

2   Ngjyra; bojra; llaqe; Konservues kundër ndryshkut; Konservues kundër dëmtimit të 

drurit; Konservues për përdorim kundër korrozionit; Ngjyra; ngjyrues; Bojëra për shtypje; 

Bojëra për shënimin; Bojëra për gdhendje; Fiksues; Shtresa; Preparate për rrallimin e 

bojrave dhe shtresa; Metale në formë petë dhe pluhuri për piktorë, dekorues, shtypës dhe 

artistë   

3   Preparate për lavanderi; Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në 

lavanderi; Preparate për pastrim; Preparate për lustrim; Preparate për fërkim; Preparate për 

gërrim; Sapunë; Parfumeri; Vajra esencialë; Kozmetikë; Preparate për larje për përdorim 

personal; Shampo; Preparate për mbrojtje nga dielli; Locione për flokë; Pasta për dhëmbë   

4   Vajra industriale; Yndyra industriale; Vaj motori; Dyll; Lubrifikante; Preparate për 

thithjen e pluhurit; preparate për thithjen e pluhurit; preparate për lagjen e pluhurit; 

preparate që kanë të bëjnë me pluhurin; Karburante; Drita e motorit; ndriçues; kandela; 

Fitile   

5   Ilaçe farmaceutikë dhe natyrore; Preparate mjekësore; Produkte farmaceutike; Preparate 

farmaceutike; Preparate veterinare;  

Produkte veterinare; Preparate mjekësore shëndetësore; Mjete dezinfektikimi; Ushqime 

dietike të adaptuara për qëllime mjekësore; Preparate dietike të adaptuara për përdorim 

mjekësor; Ëbëlsues artificialë të përshtatur për diabetikët; ushqim për bebe; Shtesa 

ushqimore; Shtesa ushqimore për kafshët; Llaçe; Materiale për veshje; preparate për 

shkatërrimin e dëmtuesve; Fungicide; Herbicide; Preparate për ajrosjen dhe pastrimin e 

ajrit; Preparate dhe mjete sanitare; Produkte higjienike për femra; Pelena prej letre   

6   Materiale ndërtimi dhe konstruksioni dhe elemente prej metali; Strukturat dhe ndërtesa 

të transportueshme prej metali; Sera metalike; Panele metalike; Shkallë dhe skela, prej 

metali; Gardhe prej metali; Dyer, porta, dritare dhe mbulesa dritareje prej metali; Rrjetë për 

insekteve prej metali;  Përpunim i grilave prej metali; Shufra prej metali; Vargje prej 

metali; Lidhje prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali; hekurishte; sende të vogla 

të pajisjeve metalike; Mentesha nga metali; Mbyllëse prej metali; Pajisje për dyer prej 

metali; Pajisje prej metali për mobilje; Tuba dhe gypa prej metali; Kasaforta; Montime 

metalike; Petë metalike; Kontejnerë prej metali; Kontejnerë paketimi prej metali; 
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Kontejnerët prej metali [magazinim, transport]; Shenja prej metali; Instalime prej metali për 

parkimin e biçikletave; Numra të shtëpive prej metali; Punime artistike prej metali të 

zakonshëm; Bronza [vepra artistike]; Erëtregues të motit prej metali; materiale të 

papërpunuara dhe të përpunuara pjesërisht prej metali që nuk janë përshtatur për një qëllim 

specifik   

7   Makina për përpunimin e metalit, drurit, plastikës, betonit, qelqit dhe gurit; Vegla për 

makina; Makina për kurdijse; Makina shpimi; Sharra [makineri]; Prerëse [makina]; Makina 

për mprehje; Makina të saldimit; Pompa [makina]; Kompresorë; Makina për fryerje; 

Gjeneratorë; Aparate për ngritje; Aparate ngritëse; Vegla kuzhine [pajisje elektrike]; 

makina elektrike të kuzhinës; Makina të paketimit; Etiketa [makina]; Makina qepëse; 

Makina për hekurosje; Shtypëse për hekurosje; Makina dhe aparate elektrike për pastrim; 

Makina për larjen e enëve; Aparate për larje; Lavatriçe; Makina për pastrimin e dyshemesë; 

Fshesa elektrike; Thasë për fshesa elektrike; Pastrues robotik për qëllime amvisërie; 

Makina dhe aparate për bujqësi, kopshtari dhe pylltari; Makina të kopshtarisë (me motor-); 

Vegla kopshtarie (Elektrike -); Kositëse [makina]; Kositëse robotike; Makina kopshtare; 

Makina kopshtare për lulëzim; Makina për copëtimin e mbeturinave kopshtare; Makina 

shitëse   

8   Vegla dore dhe pajisje [me dorë]; Pranga të sheshta; Takëm për ushqim; Thika; Takëm 

për ushqim prej argjendi; Gërshërë; Brisk për rroje; Aparat për rroje; Gjëra të nevojshme 

për rroje; Pajisje për depilim; Grilat e flokëve për operim me dorë; Pajisje për stilimin e 

flokëve; Implemente higjenike dhe bukurie të bëra me dorë për njerëz dhe kafshë; Vegla 

për manikyr dhe pedikyr   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, kërkimore, navigacioni, survejimi, fotografimi, 

kinematografike, audiovizuale, optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, zbulimi, testimi, 

monitorimi, për shpëtimin e jetës dhe për mësim; Aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; Komponentë elektronik; Aparate dhe instrumente për 

regjistrim, emetim, transmetim ose riprodhim të zërit, imazheve ose të dhënave të tjera; 

Telefona; Celularë; Telefona të mençur; Media të regjistruara; Media që mund të 

shkarkohet; Programe kompjuterike; Programe për përpunimin e të dhënave; Media 

manovruese digjitale ose analoge për regjistrimin dhe ruajtjen e të dhënave; Regjistra të 

parave; Pajisje llogaritëse; Aparate llogaritëse; Makina llogaritëse; Kompjuterë; Laptopë 

kompjuterë; Aparate për përpunimin e të dhënave; Sisteme për përpunimin e të dhënave; 

Pajisje periferike kompjuterike; Syze; Syze mbrojtese; Këpucë mbrojtëse [kundër aksidentit 

ose lëndimit]; Mbrojtje e kokës; Doreza për mbrojtje nga aksidentet; Rroba për mbrojtje 

nga lëmndimet; Kostume për zhytje; Maska të zhytësve; Aparate zjarrfikëse   

10   Aparatet dhe instrumentet kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; Artikuj 

ortopedikë; Aparate të masazhit; Pajisje dhe artikuj për foshnja   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

12   Automjete; Aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë; Automjete për përdorim në tokë; 

Biçikleta; Automjete elektrike; Automjete dhe pjesët strukturore të tyre; Karroca; Skuterë 

[automjete]; Karroca për fëmijë; Rimorkio; Automjete ujore; Anije; Rrota të automjeteve; 

Ulëse të automjeteve; Mbulesa të vendosura për ulëse të automjeteve; Mbulesë për 

automjete; Fshirëse xhami; Tuba të brendshëm për goma pneumatike; Karroca për zorrë; 

Zinxhirë kundër rrëshqitjes; Goma; Veshje për riparimin e gomave; Rrota; Pompa për 
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gomat e biçikletave; Thasë për biçikleta; Shporta të përshtatura për biçikleta; Shala të 

biçikletave; Zile të biçikletave; Pjesë dhe pajisje për automjete, të përfshira në Klasën 12   

13   Fishekzjarre   

14   Stoli; Ornamente [stoli]; Stoli kostumesh; Kuti argjendarie; Gurë të çmuar; Gurë 

gjysëm të çmuar; Pastë për stoli; Orë; Shirite për orë; Instrumente kronometrike; Figura të 

metaleve të çmuara; Kuti prej metaleve të çmuara   

15   Instrumente muzikore; Mbajtëse për muzikë; Mbajtëse për instrumente muzikore; 

Shkopinj të dirigjentëve; Pajisje muzikore    

16   Letër; Kartonë; Peshqir letre; Letër tualeti; Tabela prej letre; Enë letre; Letër shkrimi; 

Shenja letre ose kartoni; Ngjitëse prej letre ose kartoni; Etiketa letre; Rulon përpunumi; 

Banderola të letrës; Flamuj letre; Hark letre, përveç llojit të kinkalerive ose dekorimeve të 

flokëve; Etiketa; Shirita letre; Letër artizanale; Figura prej letrës maçe; Figura të bëra nga 

kartoni; Punime artistike të bëra prej letre; Piktura të kornizuara dhe të pakornizuara; 

Printime në natyrën e fotove; Vepra artistike të bëra nga kartoni; Vepra artistike të bëra nga 

letra maçe; Materiale artizanale prej letre; Shtroj tavoline prej letre; Mbajtës letre; 

Dekorime tavoline prej letre; Dekorime letre për festa; Material i shtypur; Material i 

shtypur për promovim; Botime promovuese; Afisha; Materiale për lidhjen e librave; 

Fotografi; Letër shkrimi; Rekuizita për zyrës, përveç mobiljeve; Ngjitës për qëllime shkrimi 

ose amvisërie; Materialet për vizatim; Materiale artistike; Brusha; Materiale mësimdhënëse 

dhe mësimore (përveç aparateve); Foli dhe qese plastike për mbështjellje dhe paketim; 

Materiale paketimi; Qese mbeturinash prej letre ose plastike; Materiale të filtrimit prej letre   

17   Materiali për vulosje; Material paketimi; Material izolues; tuba, përçues dhe gypa 

fleksibël [jo prej metali]; Film plastik, përveçse për mbështjellje; Shirita vetë-ngjitës, 

përveçse për shkrim dhe jo për qëllime mjekësore ose amvisërie    

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurë artificiale; Mbulesa mobiljesh prej lëkure; 

Qingël prej lëkure; Dantella lëkure; Rripa për pajisjet e ushtarëve; Kanaçe prej lëkure ose 

tabelë lëkure; kuti prej lëkure ose tabelë lëkure; Lëkura të kafshëve; Gëzof; Bagazh 

udhëtimi; Takëme për udhëtim [artikuj prej lëkure]; Etiketa të bagazheve; Çanta; Kuti për 

bartje; Thasë prej rrjete për blerje; Çanta të shpinës; Çantë shpine për shkollë; Fashë për 

mbajtjen e foshnjave; Çanta atasheu; Valixhe me rrota; Çanta Vanity, të papërshtatura; 

valixhe të vogla; Dosje për dokumente; Qese, zarfe, qese lëkure, për paketim; Kuleta; 

Kuleta kartoni [artikuj prej lëkure]; Kuleta të kartave të kreditit [kuleta]; Qese; Qese për 

çelësa; Ombrella; Çadra; Shkopinj për këmbë; Parzmore; Takëme kuajsh; Kollare për 

kafshë; Zinxhir për kafshët; Veshje për kafshë shtëpiake; Mbulesa për kafshët   

19   Materiale ndërtimi, që nuk janë prej metali; Tuba të papërpunuar, që nuk janë prej 

metali, për ndërtim; Ndërtesa, që nuk janë prej metali; Ndërtesa, të transportueshme, që nuk 

janë prej metali; Vepra artistike prej guri, betoni ose mermeri   

20   Mobilje; Pasqyra; Korniza për piktura; Korniza; Enë jo metalike [përveç kovave të 

pluhurit]; Dyshekë; Shtresat dhe mbulesa, përveç çarçafëve; jastëkë; artikuj shportarie; 

Punime artistike prej druri, dylli, llaçi ose plastike; Statuja prej druri, dylli, llaçi ose 

plastike; Shtretër për kafshë shtëpiake; Kolibe për kafshë shtëpiake; Jastëkë për kafshë 

shtëpiake; Shtëpi për shpendë; Shenja prej druri ose plastike; Tabaka, që nuk janë prej 

metali; Grila për dritare shtëpie [mobilje]; Grila rrotulluese; Mbajtëse perdesh, që nuk janë 

prej materialit të tekstilit; Mbyllëse për enë, që nuk janë prej metali; Tapa për shishe, që 

nuik janë prej metali; Kapëse prej plastikës; Vida, që nuk janë prej metali; Dado, që nuk 

janë prej metali që; Paleta ngarkuese, që nuk janë prej metali; Shtylla për tendë, që nuk janë 
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prej metali; Grepa, që nuk janë prej metali; Shufra, që nuk janë prej metali; Pjesë të vogla 

për dyer [jometalike]; Pajisje për dyer, që nuk janë prej metali; Zile të dyerve, që nuk janë 

prej metali, jo elektrike; Kuti letre, që nuk janë prej metali ose druri; Dubaj për foshnje; 

Dekorime plastike për produkte ushqimore; Priza [kunja], që nuk janë prej metali; Kashta e 

thurur, përveç hasrit; Bambu; Bastun prej palme kacavjerrëse; Breshkë, breshkë artificiale; 

Ornamente festive të plastikës; Pjesë qendrore të tabelës [zbukurime] të bëra prej druri; 

shkallë, që nuk janë prej metali; Numra jo-ndriçues të shtëpive, që nuk janë prej metali; 

Mbulesa veshjesh [magazinim]   

21   Pajisje shtëpiake ose kuzhine; Enë për qëllime amvisërie ose kuzhine; Enë gatimi dhe 

mjete gatimi, përveç pirunëve, thikave dhe lugëve; Enë për përdorim amvisërie ose 

kuzhinë; Kallëpe [pajisje  kuzhine]; pajisje gatimi, jo elektrike; Tigan; Qese izotermike; 

Pajisje kozmetike dhe tualeti; Pajisje tualeti; Çanta tualeti; Pajisje kozmetike; Vaskë për 

fëmijë; Aparate elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; Kurthe dëmtues; Kurthe për 

insekte; Korita për pirje për kafshë; Pjatë për ushqimin e kafshëve shtëpiake; Doreza 

kopshtarie; Kuti për dritare; Mbajtës të luleve dhe bimëve [rregullim i luleve]; Vazo lulesh; 

Mbajtës të vazove të luleve; Shiringa për ujitje të luleve dhe bimëve; Kanaçe për ujitje; 

Pajisjet për ujitje; Krehra; Sfungjerë; Furça (përveç furçave për bojë); Material për 

përpunimin e furçave; Fshesa; artikuj për qëllime pastrimi; Kova; Xham i papërpunuar ose 

gjysmë i përpunuar (përveç qelqit të përdorur në ndërtimtari); Qelqe; Porcelan; Poçeri; 

Qeramikë për qëllime amvisërie; Enë balte; Poçeri; Punime artistike prej porcelani, 

qeramike, enë prej balte, terra-kotë ose qelqi    

22   Litarë; Spango; Rrjeta; Tenda; Letër katramat; Tenda prej tekstili; Tenda prej plastike; 

Vela; Thasë    

23   Tjerës dhe fije për përdorim në tekstil; Lamsh leshi    

24   Tekstil dhe zëvendësim për tekstil;Mallra tekstili, dhe zëvendësues për mallra 

tekstili;Takëm për amvisëri;Shtroja për shtrat;Thasë për fjetje;Shtroja pët tavolinë;Peshqir 

prej tekstili;Perde prej tekstili ose plastike   

25   Veshje; Rripa; Mbathje; Taka; Këllëfe për këpucë për qëllime joortopedike; Kapela    

26   Dantelë; Shirite; Bordurë; Qëndisje; Fjongo; Rripa [kinkaleri]; Hark kinkalerie; 

Dantelë këpucësh; Zbukurim për veshje; Kinkaleri [artikuj për rrobaqepës], përveç pejve; 

Pulla; Grepa dhe vrima; Gjilpëra; Aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj 

dekorativ tekstili; Lule artificiale; Rregullim i luleve artificiale; Bimë artificiale; Perime 

artificiale; Pemë artificiale; Kurorë Artificiale; Artikuj dekorativ për flokë; Rrotullues 

flokësh; Tokëz flokësh; Flokë të rrejshme; Parukë e vogël; Paruka   

27   Qilima; Hasër për dysheme; Hasër; Linoleum; Shtroja për dysheme; Varëse dekorative 

për mur, që nuk është prej tekstili; Tapeta; Tapiceri   

28   Lojëra; Lodra; Letra për lojë; Lodra; Aparate për video-lojëra; Pajisje për gjimnastikë; 

Artikuj sportiv; Dekorime për pemën e Krishtlindjes; Pemë artificiale e Krishtlindjes   

29   Mish; Produkte të mishit; Zëvendësim të mishit; Peshq; Produkte peshku; Shpendari; 

Produkte të shpendëve; Brumra; Produkte prej brumrave; Salcice; Meze; Guaca, jo të 

gjalla; Produkte të bëra nga guacat, jo të gjalla; Produkte prej ushqimit të detit; Insekte që 

hahen, jo të gjalla; Ekstrakte mishi, peshku, shpendësh, brumrash, guacash, perimesh dhe 

frutash; Fruta të konservuara; Perime, të konservuara; Fruta të ngrira; Perime të ngrira; 

Fruta të thata; Perime, të thata; Fruta, të gatuara; Perime, të gatuara; Arra të përpunuara; 

Perime të përpunuara bishtajore; Perime bishtajore të konservuara; Sojë e përgatitur; 

Kërpudha, të konservuara; Kërpudha, të përgatitura; Kërpudha të thata ushqimore; Alga të 
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përgatitura për ushqime për njerëz; Produkte të patateve; Xhele; Reçel; Komposto; 

Marmelatë; Pure e frutave; Gjalpë me bazë perimesh; Gjalpë që përbëhet kryesisht prej 

frutave; Gjalpe të bazuara në arrë; Vezë; Qumësht; Djathë; Produkte djathi; Zëvendësues të 

djathit; Gjalpë; Jogurt; Produkte qumështi; Zëvendësues të qumështit; Qumësht në pluhur; 

Tofu; Desert me fruta, arra, jogurt, gjizë dhe / ose kremë; Përzierje të arrave, Përzierje të 

arrave me fruta të thata; Vajra ushqimore; Yndyrna ushqimore; Konsum, supa; Preparate 

për të bërë supë; Bouillon, supë; Gjyveç; Ushqime me rostiçeri të bazuara në mish; 

Ushqime meze të lehtë bazuar në perime; Ushqime me rostiçeri me bazë patate; Ushqime 

meze të lehtë bazuar në bishtajore; Ushqime meze të lehtë bazuar në arra; Ushqime meze 

me bazë tofu; Ushqime meze me bazë qumështi; Ushqime meze me bazë djathi; Sallata që 

përbëhen kryesisht nga mishi, zëvendësuesit e mishit, peshku, shpendët, brumra, guaca, 

perime, bishtajoret, kërpudhat, fruta, arrat, djath, tofu, soja dhe / ose produkte të qumështit; 

Ushqim i përgatitur që përbëhet kryesisht nga mishi, zëvendësuesi i mishit, peshku, 

shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, djathi, tofu, soja dhe 

/ ose produktet e qumështit; Ushqim i ngrirë i përbërë kryesisht nga mishi, zëvendësuesi i 

mishit, peshku, shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, 

djathi, tofu, soja dhe / ose produktet e qumështit; Ushqime me kalori të ulët, përveçse për 

qëllime mjekësore, që përbëhen kryesisht nga mishi, zëvendësuesit e mishit, peshku, 

shpendët, brumrat, guacat, perimet, bishtajoret, kërpudhat, frutat, arrat, djathi, tofu, soja dhe 

/ ose produktet e qumështit   

30   Kafe; Çaj; Kakao; Produkte të kakaos; Kafe artificiale; Kafe, Çaj, kakao ose pije me 

bazë çokollate; Preparate për të bërë pije me bazë kafeje; Preparate për të bërë pije me 

aromë çokollate; Preparate për të bërë pije me bazë kakao; Preparate për të bërë pije me 

bazë çaji; Oriz; Produkte makarona; Brumë; Peta; Produkte me petë; Tapiokë; Sago; Miell; 

Preparate prej drithërave; Drithëra; Musli; Produkte integrale; Bukë; Pasta;  Ëmbëlsira; 

Çokollatë; Produkte çokollate; Ëmbëlsirat me sheqer; Karamele ëmbëlsirash pa ilaçe; 

Çamçakëz; Budingje; Akullore; Sorbete [akulore]; Akullore të tjera ushqimore; Sheqer; 

Mjaltë; Melasë; Majë; Pluhur për pjekje; Niseshte për ushqim; Kripë; Mëlmesa; Mustardë; 

Erëza; Bimë të konservuara; Uthull; Salca; Mëlmesa të tjera; Majonezë; Keçap me domate; 

Akull [ujë i ngrirë]; Pica; Ushqime të përgatitura për pica; Sushi; Sanduiçe; Aromatizues, 

përveç vajrave esencial, për pije; Aromatizues të ushqimit, përveç vajrave esencial; Ushqim 

rostiçeri me bazë drithëra; Ushqim rostiçeri me bazë orizi; Produkte ushqimore rostiçerie të 

bëra nga mielli i misrit; Ushqimi i përgatitur që përbëhet kryesisht nga orizi, makaronat, 

petat, preparatet e drithërave, buka, pasta, ëmbëlsirat dhe / ose çokollata; Ushqim i ngrirë i 

përbërë kryesisht nga orizi, makaronat, petat, preparatet e drithërave, buka, pasta, 

ëmbëlsirat dhe / ose çokollata; Ushqime me kalori të ulët, përveçse për qëllime mjekësore, 

që përbëhen kryesisht nga orizi, makaronat, petat, preparatet e drithërave, buka, pasta, 

ëmbëlsirat dhe / ose çokollata   

31   Prodhime të papërpunuara dhe të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtarie 

dhe pylltarie; Farërat për mbjellje; Fruta të freskëta; Perime të freskëta; Arra [fruta]; Bimët 

e freskëta të kopshtit; Bimë; Bimë të thata; Lule; Llamba, Fidanë dhe fara për mbjellje; 

Farërat e korrjes; Ushqime për kafshët; Ushqimi i kafshëve me formula; Materiale të 

shtratit për kafshë   

32   Birra; Pije të përziera që përmbajnë birrë; Ujëra [pije]; Ujë mineral [pije]; Ujë i gazuar; 

Pije joalkoolike; Limonata; Pije frutash; Lëngje; Lëngje perimesh [pije]; Smoothi; Shurupe 

për të bërë pije; Preparate joalkoolike për të bërë pije   
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33   Pije alkoolike (përveç birrave); Verë; Spirits [pije]; Liker; Pije alkoolike të para-

përziera, përveç birrës; Kokteje; aperitivë; Preparate për të bërë pije alkoolike   

34   Duhan;Zëvendësuesit e duhanit;Cigare;Puro;Cigare elektronike;Avullues oral për 

duhanpirësit;Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për t’u përdorur në cigare 

elektronike;Aromatizues, përveç vajrave esencialë, për duhanin;artikuj të 

duhanpirësve;Shkrepsa;Çakmak;Kuti të cigareve   

35   Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produkte ushqimore, pije alkoolike dhe jo-

alkoolike, preparate për fertilizim, ngjyra, veshje, lavanderi dhe preparate pastrimi, agjentë 

pastrimi për qëllime amvisërie, kozmetikë, vajra dhe yndyrna industriale, karburante, 

karburante motorike, ndriçues, drita; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ilaçet pa 

recetë dhe ilçe, ushqim për bebe, produkte për bebe, preparate për përkujdesje për 

shëndetin, preparate dietetike, artikuj sanitar, mallra metalike, pajisje metalike, makina dhe 

aparate për përpunimin e metaleve, drurit, plastikës, betonit, qelqit dhe gurit, vegla 

makinerie, artikuj për ndërtim dhe konstruksion, DIY dhe kopshtari, makina dhe aparate 

amvisërie, makina dhe aparate të kuzhinës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

pajisjet elektrike dhe elektronike, aparatet dhe instrumentet për shkencë, kërkime, 

navigacion, survejim, fotografi, kinematografi, audio vizion, optikë, peshim, matje, 

sinjalizim, zbulim, testim, inspektim, shpëtim të jetës dhe mësimdhënie, aparate dhe 

instrumente për kryerjen, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin 

e shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike, pajisje dhe aparate të elektronikës, 

pajisjeve dhe aparateve të konsumatorit për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, 

pajisje për përpunimin e të dhënave, pajisje telekomunikuese, veshmbathje mbrojtëse, 

pajisje për zhytje, zjarrfikës; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikuj ortopedikë, 

artikuj për qëllime masazhi, aparate dhe instalime për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të 

avullit, gatim, tharje, ventilim dhe furnizim me ujë, ambiente sanitare, automjete, biçikleta, 

anije, skuter, karroca, pajisje për biçikleta, pajisje automjetesh, pajisje varkash, 

fishekzjarre, stoli, zbukurime [stoli],instrumente horologjike dhe kronometrike, instrumente 

muzikorë, pajisje muzikore, artikuj letre dhe shkrimi, artikuj për zbukurim, pajisje 

shkollore, rekuizita për zyra, artikuj artizanalë, risi për ahengje, materiale paketimi, 

materiale të shtypura, vepra arti, figurina; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

nënshkrimin, paketimin dhe materialet izoluese, qese, petë, çanta, valixhe fleksibile 

transporti, mallra të vogla prej lëkure, bagazhe udhëtarësh, mallra udhëtimi, ombrella, 

bastune, shalle, materiale ndërtimi dhe konstruksioni, ndërtesa të transportueshme dhe 

pjesët e tyre, mobilje, orendi, kontejnerë (që nuk janë prej metali), produkte për kafshë, 

pajisje dhe kontejnerë për amvisëri dhe kuzhinë, pajisje për banjo, pajisje tualeti, enë gatimi 

dhe takëme për tavolinë, takëm, enë prej qelqi, enë prej balte; shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me mallrat e tekstilit dhe zëvendësuesit e tekstilit, çarçaf amvisërie, çarçaf krevati, 

çarçaf tavoline, thasë gjumi, çarçaf për banjë, perde, grila  veneciane, veshmbathje, këpucë, 

kapele, kinkaleri, artikuj dekorativë për flokët, lule artificiale, bimë, pemë dhe fruta, qilima, 

shtroja për dysheme, perde të mureve dhe mbulesa muri, tapete, artikuj gjimnastikor dhe 

sportiv, lodëra, lojëra, aparate për video lojra, lodra, dekorime për pemët e Krishtlindjes, 

foragjere për kafshë, shtresa për shtazë, bimë dhe lule, fara për mbjellje dhe farëra të 

bimëve, prodhime bujqësore dhe pyjore, produkte të duhanit, artikuj të duhanpirësit, 

çakmakë, zëvendësues të duhanit, cigare elektronike, avullues oral për duhanpirësit; shitja 

me pakicë e kartave të parapaguara për blerjen e shërbimeve telekomunikuese; reklama; 
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aranzhimi i reklamave; prokurimi i kontratave [për të tjerët]; aranzhimi i kontratave, për të 

tjerët, për ofrimin e shërbimeve; aranzhim i kontratave për shërbimet e telekomunikimit, i 

kontratave për shërbimet e komunikimit celular, i kontratave për ofrimin e zileve për 

telefona celularë dhe telefona të mençur, të kontratave për ofrimin e shërbimeve të riparimit 

dhe mirëmbajtjes, të kontratave për dërgimin e mallrave dhe të kontratave për furnizim me 

energji, energji elektrike ose gaz; aranzhim të abonimeve për gazetat; aranzhim të 

abonimeve për shërbimet e Internetit; aranzhim të abonimeve për shërbimet mediatike; 

aranzhim të abonimeve për botimet e të tjerëve; sigurim të informacionit për kontaktet 

tregtare dhe afariste; aranzhim të transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve në 

internet; informacion dhe këshilla komerciale për konsumatorët [dyqan këshillash për 

konsumatorët]; informacion dhe këshilla për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e 

produkteve dhe artikujve që do të blihen; hulumtim i konsumatorit; sigurim të 

informacionit në internet për produktet e konsumatorit, çështjet e mbrojtjes së 

konsumatorit, shërbimi ndaj klientit; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu 

ofrohen në kontekstin e tregtisë në internet   

36   Shërbime të sigurimit; Shërbime të nënshkrimit të sigurimeve; Financa; Shërbimet e 

financave; punë me pasuri të patundshme; Shërbime të pasurive të patundshme; Sigurim 

dhe informacion financiar dhe shërbime konsulente; Aranzhim të financimit; Aranzhim të 

sigurimit   

38   Telekomunikim; Informacion në lidhje me telekomunikimin; Sigurim i forumeve në 

internet; Aranzhim i shërbimeve telefonike; Transmetimi i skedarëve dixhital; Dërgim të 

mesazhit; Aranzhim të aksesit në bazat e të dhënave në internet; Sigurim të qasjes në 

internet; Sigurim të lidhjeve të komunikimit elektronik; Aranzhim të shërbimeve të 

telekomunikimit    

39   Transport; mbështjellje dhe paketim të mallrave; magazinim të mallrave; Organizim të 

udhëtimeve; Shërbime të udhëtimit; Rezervim të shërbimeve të agjencisë për udhëtime; 

Konsulencë udhëtimi; Rezervim dhe prenotim të udhëtimit; Aranzhim të transportit; 

Aranzhim të transportit të udhëtarëve   

40   Shërbime laboratorike për fotografi; Aranzhim të shërbimeve laboratorike për 

fotografi; Aranzhim të shërbimeve në lidhje me redaktimin dhe zhvillimin dixhital të 

fotografive; Shtypja e fotografive dhe fotografive të ruajtura dixhitale; Shërbime riciklimi; 

Konsulencë në lidhje me riciklimin e mbeturinave dhe plehrave; Aranzhim të mbeturinave 

dhe materialit të riciklueshëm [transformim]; Shkatërrimi i mbeturinave dhe plehrave   

41   Arsim; Trajnim; Informacion mbi arsimin; Shërbime argëtuese; Shërbime të agjencisë 

së biletave [argëtuese]; Rezervimi i vendeve për evenimente argëtuese; Sigurim të 

informacionit në fushën e argëtimit; Aktivitete sportive; Aktivitetet kulturore; Sigurim i 

ambienteve për rekreacion; Informacione për rekreacion; Organizimi i garave [arsim ose 

argëtim]; Shërbimet e lojërave elektronike; sigurimi i videove në internet, që nuk mund të 

shkarkohen; sigurim të muzikës në internet, që nuk mund të shkarkohet   

42   Azhurnimi i programeve kompjuterike; konsulencë për programe kompjuterike; 

Konsulencë për sigurinë kompjuterike; Konsulencë për teknologjinë kompjuterike; 

Konsulencë në fushën e kursimit të energjisë; Konsulencë për teknologjinë e 

telekomunikimit; Shërbime konsulente në fushën e teknologjisë së informacionit; Shërbime 

konsulente në lidhje me mbrojtjen e mjedisit jetësor   

43   Sigurim të ushqimit dhe pijeve; Katering; Furnizim të vakteve për konsum të 

menjëhershëm; Akomodim të përkohshëm; Aranzhim të akomodimit për pushime; 
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Aranzhim të akomodimit në hotel   

44   Shërbime këshilluese dietike; Sigurimi i informacionit në lidhje me udhëzimet dietike 

dhe ushqyese; Konsulencë në fushën e kujdesit për trupin dhe bukurinë; Këshillim 

shëndetësor dhe shërbime informacioni; Shërbime konsulente në lidhje me përkujdesin 

shëndetësor; Konsulencë në lidhje me kujdesin higjienik dhe të bukurisë për kafshët; 

Këshilla për ushqimin e kafshëve; Konsulencë në lidhje me bujqësinë, kopshtarinë dhe 

pylltarinë 

   

 

 

(111)  27821 

(151)  01/06/2021 

(181)  01/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1257 

(732)  NOVARTIS AG,  4002 BASEL, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SANAXIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor, përkatësisht antibiotikë.               

 

 

 

(111)  27765 

(151)  26/05/2021 

(181)  01/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1258 

(300)  34996  15/05/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SMARTCORE INDUCTION 

SYSTEM 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 
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përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.   

 

 

 

(111)  27762 

(151)  26/05/2021 

(181)  01/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1259 

(300)  34994  15/05/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SMARTCORE STICKS 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve   

 

 

 

(111)  28011 

(151)  14/06/2021 

(181)  02/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1260 

(540)  
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(591)    E kuqe, e bardhë 

(732)  EAE ELEKTRİK ASANSÖR 

ENDÜSTRİSİ İNŞAAT SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Akçaburgaz 

Mahallesi 3114.Sok.No:10 Esenyurt, Istanbul  

, TR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
      

 
 

 

(511) 9   Kabllo  elektrike, priza elektrike, përçuesit e energjisë elektrike, panelet e 

kontrollit elektrik, ndërprerësit elektrikë, ndërprerësit elektrikë për kohëmatësit, 

ndërprerësit elektrikë automatikë, ndërprerësit e energjisë elektrike, ndërprerësit e qarku, 

siguresa, panelet e kontrollit të energjisë elektrike, lidhëse e kryqëzimeve për kabllot 

elektrike, mbajtëse metalike në formë kutie  për kabllo elektrike, mbajtëse  jo-metalike në 

formë kutie për kabllot elektrike, aparate për transmetimin, transformimin, rregullimin, 

kontrollin e energjisë elektrike, sistemet e shpërndarjes së shiritave të përbërë nga shirita të 

thjeshtë, fije dhe shirita të shpuara dhe shirita elastik për përdorim si përçues elektrikë dhe 

që shiten së bashku me pjesët përcjellëse, morsetë (kapëse shtrënguese), mbërthyese 

(kapëse), lidhjet dhe pajisjet e tyre, akumulatorët elektrikë, bateri, burimet e energjisë së 

pandërprerë, përkatësisht, furnizuesit e energjisë elektrike të pandërprerë, Monitoruesit e 

përcjellshmërisë elektrike për monitorim, Kutitë për shpërndarësit  elektrikë.   

11   Trupa ndriçues  elektrikë, përkatësisht, trupa ndriçues fiksues, trupa ndriçues  në formë 

shini, trupa ndriçuese varesë, shina ndriçues, tuba ndriçues,  Trupa ndriçues  siguruese,  

trupa ndriçuese të brendshëm dhe të jashtëm, trupa ndriçues me vendosje në tavan, trupa 

ndriçues për hapësira, trupa ndriçuese për montim në sipërfaqe, trupa ndriçues për mure, 

trupa ndriçues dekorative, trupa ndriçues  peizazhi     

 

 

 

(111)  28058 

(151)  16/06/2021 

(181)  03/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1263 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   PUREZYME 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   preparate enzimatike per perdorim ne industrine e deterxhenteve.   

3   preparate zbardhuese; preparate pastruese; vajra esenciale; zbutes per perdorim ne 
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lavanderi; zbardhues per rroba; preparate per larje rrobash; vajra per qellime pastrimi; 

sapun; heqes apo largues njollash. 

 

   

 

 

 

(111)  27982 

(151)  09/06/2021 

(181)  03/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1264 

(591)  E bardhë, e gjelbër, e kuqe ,e 

portokallit, e verdhë 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  27888 

(151)  03/06/2021 

(181)  03/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1265 

(591)  Gjelbër, hiri dhe kaltër e mbyllur. 

(732)  “BORA GROUP” SH.P.K. Bulevardi 

Bill Clinton, nr. 185, Prishtinë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.   

5   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 
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dentarë;dezinfektuesit;preparatet për shkatërrimin e parazitëve;fungicidet, herbicidet.   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë;artikujt ortopedikë;materialet për qepje.   

 

 

 

(111)  27889 

(151)  03/06/2021 

(181)  03/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1266 

(732)  “BORA GROUP” SH.P.K. Bulevardi 

Bill Clinton, nr. 185, Prishtinë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)  BORA  

PHARMACY 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash;preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje;sapunët;parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.   

5   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.   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrët, 

sytë dhe dhëmbët artificialë;artikujt ortopedikë;materialet për qepje.   

 

 

 

(111)  27890 

(151)  03/06/2021 

(181)  03/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1267 

(732)  H. Lundbeck A/S Ottiliavej 9, 2500 

Valby, Denmark, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  BRINTELLIX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe substanca për parandalimin dhe trajtimin e 

çrregullimeve dhe sëmundjeve, të krijuara nga ose veprojnë në sistemin nervor qendror; 

përgatitjet farmaceutike dhe substancat që veprojnë në sistemin nervor qendror; stimuluesit 

e sistemit nervor qendror; përgatitjet farmaceutike dhe substancat për parandalimin dhe 

trajtimin e çrregullimeve dhe sëmundjeve psikiatrike dhe neurologjike; përgatitjet 

farmaceutike të përdorura për parandalimin dhe trajtimin e dhimbjeve të kokës, migrenave, 
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dhimbjeve, çrregullimeve dhe sëmundjeve imunitare dhe inflamatore; trajtimin e 

depresionit, dëmtimet njohëse, çrregullimet dhe sëmundjet konjiktive (njohëse), 

çrregullimet e humorit, psikozën, ankthin, apatinë skizofreninë, çrregullim dhe sëmundje 

bipolare , maninë, ADHD, PTSD, agjitimin, agresivitetin, autizmin, melankolinë, OCD, 

përgatitjet, substancat, reagentët dhe agjentët për qëllime diagnostikuese dhe mjekësore.   

 

 

 

(111)  27941 

(151)  08/06/2021 

(181)  06/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1270 

(300)  AM 10949/2020  27/04/2020  AT 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë, programe kompjuterike dhe softuerë kompjuterik; aplikacione 

[program aplikacioni] për shërbime financiare, monetare, bankare dhe sigurimesh online; 

aplikacioni i shkarkueshëm [softueri i aplikacionit] për përdorim me kompjuterë, fletore 

(notebook), laptop, tablet, telefon celular, telefon të menqur, ora të menqura dhe pajisje 

telefonike; Aplikacion [softueri i aplikacionit] për verifikim, çertifikim, vërtetim për pagesa 

pa para për të mundësuar transaksione të sigurta financiare, duke përdorur gjithashtu PIN-e, 

TAN-e ose token; Softuer i minierave të të dhënave për qëllime të eKYC [njihe klientin 

tuaj në mënyrë elektronike]; Kartela bankare, kartela të parave kesh, kartela për çeqe, kartat 

e debitit, kartelat e kreditit, kartelat e debitit, kartelat smart dhe kartelat multifunksionale 

për shërbimet financiare, të gjitha të përshtatshme për pagesa pa kontakt [në afërsi të 

komunikimit në terren] ose për t’u përdorur si verifikim të konsumatorit [Metoda e 

verifikimit të mbajtësit të kartës përmes pajisjes së konsumatorit]; Aparatura për 

transaksione të pagesave me kartela të koduara, lexues dhe shkrues të kartelave IC; 

Shpërndarës të parave, ATM, makina të depozitimit të parave”.    

35   “Shërbime reklamimi; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; Ndihma për biznesin, 

administrim i biznesit dhe shërbime administrative; Vlerësimet e biznesit; Këshilla biznesi 

në lidhje me riorganizimin e financave; Marketingu i lidhur me financat; Menaxhimi i 

databazave kompjuterike, përpunimi i të dhënave, verifikimi i të dhënave, sistematizimi i të 

dhënave dhe menaxhimi i dosjeve; Shërbimet e kontabilitetit; Konsulencë biznesi në lidhje 

me softuerin për bankat; Përpilimi i të dhënave (informacionit) dhe aplikacioneve 

[aplikacion softuerik] për palët e treta në lidhje me shërbimet këshilluese dhe informative 

që kanë të bëjnë me shërbimet financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve, e cila u 
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mundëson klientëve të krahasojnë dhe blejnë me lehtësi këto shërbime”.   

36   “Shërbime të sigurimit; çështjet financiare; transaksione monetare; punët e pasurive të 

paluajtshme; bankimi online; Bankim, para dhe shërbime financiare përmes aplikacionit 

[softuer aplikimi]; Procesimi i pagesave përmes aplikacionit [ aplikacion softuerik], 

gjithashtu me ndihmën e proceseve të thjeshtuara [kliko-paguaj, pdf pagese të 

menjëhershme, pagesa prej një personi te tjetri, funksionet e portofolit, identifikimin 

biometrik ose vërtetimi individual i fytyrës], gjithashtu me anë të PIN-ve unike , TAN apo 

token, gjithashtu për monedha virtuale dhe kripto-monedha; huadhënie, transferim 

financiar, transaksione financiare dhe shërbime pagese, valutë dhe këmbim valutor, këshilla 

financiare, investime në biznes, brokerim krediti, menaxhim të pasurisë, planifikim 

financiar, financë; Ofertat e letrave me vlerë; shërbime financiare në fushën e kartave 

bankare, kartelave të parave të gatshme, kartelave të çeqeve, kartelave të debitit, kartelave 

të kreditit, kartelave të debitit, kartelave të mençura dhe kartelave multifunksionale”.    

38   “Shërbime telekomunikimi; ofrimi i qasjes së përdoruesit në Internet përmes 

aplikacionit [softuer aplikacioni]; ofrimi i lidhjeve telekomunikuese në bazat e të dhënave 

të kompjuterave, rrjeteve kompjuterike ose Internetit; ofrimi i qasjes në platformat në 

internet për transaksione financiare, monetare dhe bankare, shërbime të sigurimeve dhe për 

këshilla dhe informacione lidhur me transaksionet financiare, monetare dhe bankare dhe 

shërbimet e sigurimeve”.    

42   Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterike; Shërbimet e TI-së, 

në veçanti në sigurime, financa, para dhe pasuri të paluajtshme; Zhvillimi, programimi, 

implementimi dhe azhurnimi i softuerit, në veçanti të aplikacionit [softuer aplikacioni]; 

Softueri si Shërbim [SaaS], veçanërisht për fushat e financave, parave dhe bankave, 

shërbimeve të sigurimeve dhe për këshilla dhe informacione në lidhje me financat, paratë 

dhe shërbimet bankare dhe të sigurimeve; platforma hosting në internet”.    

 

 

 

(111)  27942 

(151)  08/06/2021 

(181)  06/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1271 

(300)  AM 10951/2020  27/04/2020  AT 

(732)  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)  RAICONNECT 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë, programe kompjuterike dhe softuerë kompjuterik; aplikacione 

[program aplikacioni] për shërbime financiare, monetare, bankare dhe sigurimesh online; 

aplikacioni i shkarkueshëm [softueri i aplikacionit] për përdorim me kompjuterë, fletore 

(notebook), laptop, tablet, telefon celular, telefon të menqur, ora të menqura dhe pajisje 

telefonike; Aplikacion [softueri i aplikacionit] për verifikim, çertifikim, vërtetim për pagesa 

pa para për të mundësuar transaksione të sigurta financiare, duke përdorur gjithashtu PIN-e, 

TAN-e ose token; Softuer i minierave të të dhënave për qëllime të eKYC [njihe klientin 
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tuaj në mënyrë elektronike]; Kartela bankare, kartela të parave kesh, kartela për çeqe, kartat 

e debitit, kartelat e kreditit, kartelat e debitit, kartelat smart dhe kartelat multifunksionale 

për shërbimet financiare, të gjitha të përshtatshme për pagesa pa kontakt [në afërsi të 

komunikimit në terren] ose për t’u përdorur si verifikim të konsumatorit [Metoda e 

verifikimit të mbajtësit të kartës përmes pajisjes së konsumatorit]; Aparatura për 

transaksione të pagesave me kartela të koduara, lexues dhe shkrues të kartelave IC; 

Shpërndarës të parave, ATM, makina të depozitimit të parave”.    

35   “Shërbime reklamimi; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; Ndihma për biznesin, 

administrim i biznesit dhe shërbime administrative; Vlerësimet e biznesit; Këshilla biznesi 

në lidhje me riorganizimin e financave; Marketingu i lidhur me financat; Menaxhimi i 

databazave kompjuterike, përpunimi i të dhënave, verifikimi i të dhënave, sistematizimi i të 

dhënave dhe menaxhimi i dosjeve; Shërbimet e kontabilitetit; Konsulencë biznesi në lidhje 

me softuerin për bankat; Përpilimi i të dhënave (informacionit) dhe aplikacioneve 

[aplikacion softuerik] për palët e treta në lidhje me shërbimet këshilluese dhe informative 

që kanë të bëjnë me shërbimet financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve, e cila u 

mundëson klientëve të krahasojnë dhe blejnë me lehtësi këto shërbime”.   

36   “Shërbime të sigurimit; çështjet financiare; transaksione monetare; punët e pasurive të 

paluajtshme; bankimi online; Bankim, para dhe shërbime financiare përmes aplikacionit 

[softuer aplikimi]; Procesimi i pagesave përmes aplikacionit [ aplikacion softuerik], 

gjithashtu me ndihmën e proceseve të thjeshtuara [kliko-paguaj, pdf pagese të 

menjëhershme, pagesa prej një personi te tjetri, funksionet e portofolit, identifikimin 

biometrik ose vërtetimi individual i fytyrës], gjithashtu me anë të PIN-ve unike , TAN apo 

token, gjithashtu për monedha virtuale dhe kripto-monedha; huadhënie, transferim 

financiar, transaksione financiare dhe shërbime pagese, valutë dhe këmbim valutor, këshilla 

financiare, investime në biznes, brokerim krediti, menaxhim të pasurisë, planifikim 

financiar, financë; Ofertat e letrave me vlerë; shërbime financiare në fushën e kartave 

bankare, kartelave të parave të gatshme, kartelave të çeqeve, kartelave të debitit, kartelave 

të kreditit, kartelave të debitit, kartelave të mençura dhe kartelave multifunksionale”.    

38   “Shërbime telekomunikimi; ofrimi i qasjes së përdoruesit në Internet përmes 

aplikacionit [softuer aplikacioni]; ofrimi i lidhjeve telekomunikuese në bazat e të dhënave 

të kompjuterave, rrjeteve kompjuterike ose Internetit; ofrimi i qasjes në platformat në 

internet për transaksione financiare, monetare dhe bankare, shërbime të sigurimeve dhe për 

këshilla dhe informacione lidhur me transaksionet financiare, monetare dhe bankare dhe 

shërbimet e sigurimeve”.    

42   Dizajnimi dhe zhvillimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterike; Shërbimet e TI-së, 

në veçanti në sigurime, financa, para dhe pasuri të paluajtshme; Zhvillimi, programimi, 

implementimi dhe azhurnimi i softuerit, në veçanti të aplikacionit [softuer aplikacioni]; 

Softueri si Shërbim [SaaS], veçanërisht për fushat e financave, parave dhe bankave, 

shërbimeve të sigurimeve dhe për këshilla dhe informacione në lidhje me financat, paratë 

dhe shërbimet bankare dhe të sigurimeve; platforma hosting në internet”.    

 

 

 

(111)  28199 

(151)  24/06/2021 

(181)  07/07/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/1277 

(732)  WORLD MEDICINE İLAÇ SANAYİ 

VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 15 

Temmuz Mah. Camiyolu Cad. No.50 K.2 

Güneşli Bağcılar İstanbul, TURKEY, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjeksore, preparate kimike për 

qëllime mjeksore, shtesa ushqimore, përfshirë ato të përshtatura për qëllime mjeksore, 

shtesa ushqimore për humbje peshe, ushqim për foshnje, bimë dhe pije bimore të 

përshtatura për qëllime mjekësore, preparate për asgjësimin e dëmtuesve, fungicide, 

herbicide.   

 

 

 

(111)  28266 

(151)  29/06/2021 

(181)  07/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1279 

(732)  Mucho LLC  rr. Ali Kelmendi, Kulla e 

Zotnise, nr.54, Prishtina, KS 

(740)  Egzon Halili Mucho LLC 

 rr. Ali Kelmendi, Kulla e Zotnise, nr.54, 

Prishtina 

 
 

(540)  MUCHO 

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Përfshinë kryesisht shërbime të ofruara nga ndërmarrje, qëlimi I të cilave është të 

përgatisë ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të kryera për të marrë shtrat dhe bord 

në hotele, konvikte ose institucione të tjera që ofrojnë akomodim të përkohshëm.   

 

 

 

(111)  27898 

(151)  07/06/2021 

(181)  08/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1286 

(732)  "Doni Fruits" SH.P.K Rruga Driton 

Islami, Ferizaj, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 

(540)  Frutaria 
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(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

32   Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

 

 

 

(111)  27885 

(151)  03/06/2021 

(181)  08/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1287 

(591)  Ngjyrë rozë, e verdhë, e gjelbërt, e 

bardhë dhe e kaltër. 

(732)  Pharmaceutical chemical cosmetic 

industry ALKALOID AD Skopje blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, 

MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, shtesa ushqimore me vitamina dhe minerale për fëmijë; 

preparate vitaminash për fëmijë; pika hunde për qëllime mjekësore; preparate mjekuese 

sprej të hundës; sprej i hundës dekongjestionues; dekongjestionues; shtesa ushqimore 

dietike; shtesa ushqimore që përbëhen nga amino acidi   

10   Aparate mjekësore dhe instrumente; aspiratorë të hundës.   

35   Reklamat; shërbime reklamimi në lidhje me farmaceutikë; ofrimi i informacionit 

komercial dhe këshillave për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve. 

 

   

 

 

 

(111)  27883 

(151)  03/06/2021 

(540)  BECUTAN 
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(181)  08/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1288 

(732)  Pharmaceutical chemical cosmetic 

industry ALKALOID AD Skopje blvd. 

Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, 

MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, shtesa ushqimore me vitamina dhe minerale për fëmijë; 

preparate vitaminash për fëmijë; pika hunde për qëllime mjekësore; preparate mjekuese 

sprej të hundës; sprej i hundës dekongjestionues; dekongjestionues; shtesa ushqimore 

dietike; shtesa ushqimore që përbëhen nga amino acidi.   

10   Aparate mjekësore dhe instrumente; aspiratorë të hundës   

35   Reklamat; shërbime reklamimi në lidhje me farmaceutikë; ofrimi i informacionit 

komercial dhe këshillave për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve. 

   

 

 

(111)  28034 

(151)  15/06/2021 

(181)  09/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1289 

(591)  Portokalli, e bardhe, hiri 

(732)  PRIMA DISTRIBUTION Sh.p.k Rr. 

Dede Gjo Luli p.n, Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Produkte tekstili per shitje te metutjeshme. Shitje me shumice e produkteve te 

tekstilit, shitje te produkteve te tekstilit. Shitje e produkteve Hollohopka per femra dhe 

femije, shitje te produkteve maica te brendshme per meshkuj dhe femra.   

25   Produkte tekstili veshje te brendshme per femije, femra dhe meshkuj. Konkretisht, 

hollohopka per femra, qorapa per femra nga fijet e penjeve, hollhopka per femije, maica te 

brendshme per femra dhe meshkuj   

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1114 

 

(111)  28033 

(151)  15/06/2021 

(181)  09/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1291 

(732)  PRIMA DISTRIBUTION Sh.p.k Rr. 

Dede Gjo Luli p.n, Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Produkte tekstili per shitje te metutjeshme. Shitje me shumice e produkteve te 

tekstilit, shitje te produkteve te tekstilit. Shitje e produkteve Hollohopka per femra dhe 

femije, shitje te produkteve maica te brendshme per meshkuj dhe femra.   

25   Produkte tekstili veshje te brendshme per femije, femra dhe meshkuj. Konkretisht, 

hollohopka per femra, qorapa per femra nga fijet e penjeve, hollhopka per femije, maica te 

brendshme per femra dhe meshkuj   

 

 

 

(111)  28032 

(151)  15/06/2021 

(181)  09/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1292 

(591)  E kaltert e hapur, e bardhe 

(732)  PRIMA DISTRIBUTION Sh.p.k Rr. 

Dede Gjo Luli p.n, Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Produkte tekstili per shitje te metutjeshme. Shitje me shumice e produkteve te 

tekstilit, shitje te produkteve te tekstilit. Shitje e produkteve Hollohopka per femra dhe 

femije, shitje te produkteve maica te brendshme per meshkuj dhe femra.   

25   Produkte tekstili veshje te brendshme per femije, femra dhe meshkuj. Konkretisht, 

hollohopka per femra, qorapa per femra nga fijet e penjeve, hollhopka per femije, maica te 
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brendshme per femra dhe meshkuj.   

 

 

 

(111)  28031 

(151)  15/06/2021 

(181)  09/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1293 

(591)  Vjollce, e bardhe 

(732)  PRIMA DISTRIBUTION Sh.p.k Rr. 

Dede Gjo Luli p.n, Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Produkte tekstili per shitje te metutjeshme. Shitje me shumice e produkteve te 

tekstilit, shitje te produkteve te tekstilit. Shitje e produkteve Hollohopka per femra dhe 

femije, shitje te produkteve maica te brendshme per meshkuj dhe femra.   

25   Produkte tekstili veshje te brendshme per femije, femra dhe meshkuj. Konkretisht, 

hollohopka per femra, qorapa per femra nga fijet e penjeve, hollhopka per femije, maica te 

brendshme per femra dhe meshkuj   

 

 

 

(111)  28030 

(151)  15/06/2021 

(181)  09/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1294 

(591)  Vjollce, e bardhe, hiri 

(732)  PRIMA DISTRIBUTION Sh.p.k Rr. 

Dede Gjo Luli p.n, Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Produkte tekstili per shitje te metutjeshme. Shitje me shumice e produkteve te 
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tekstilit, shitje te produkteve te tekstilit. Shitje e produkteve Hollohopka per femra dhe 

femije, shitje te produkteve maica te brendshme per meshkuj dhe femra.   

25   Produkte tekstili veshje te brendshme per femije, femra dhe meshkuj. Konkretisht, 

hollohopka per femra, qorapa per femra nga fijet e penjeve, hollhopka per femije, maica te 

brendshme per femra dhe meshkuj   

 

 

 

(111)  28259 

(151)  29/06/2021 

(181)  09/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1295 

(591)  Ngjyra e kaltërt dhe e bardhë 

(732)  FICOSOTA FOOD EAD 9700 

Shumen, Bulgaria 10 Trakiyska Str, BG 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çips orizi;ushqime [snack] me bazë orizi;torta orizi;ushqime [snack] me bazë 

misri;produkte ushqimore të ekstruduara të bëra nga orizi;drithëra për mëngjes të bëra nga 

orizi;keksa orizi   

 

 

 

(111)  27899 

(151)  07/06/2021 

(181)  10/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1296 

(591)  E portokallte, E kuqe, E bardhe 

(732)  “Express Store” Shpk  Zona 

Industriale pn Pejë, KS 

(740)   Ervin Muqkurtaj Jeton Dedushaj nr. 

46 Peje 

 
 

(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 
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(mëlmesat); erëzat; akulli 

   

 

 

 

(111)  27877 

(151)  03/06/2021 

(181)  10/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1297 

(732)  Bugatti International S.A. 412F route 

d’Esch, 1030 Luxembourg, LU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Vegla dore dhe aparate (të cilat operohen me dorë); enë për ngrënje; armë të 

ftohta; brisk rroje; brisk rroje, elektrik ose jo-elektrik; teha për brisçe të rrojes, rripa për 

mprehjen e brisçeve, fotrolla për briska të rrojes, brisçe, mbajtëse për tehat e brisçeve të 

rrojes, patrona me teha për brisçe të rrojes, kutija të përshtatura për tehe të brisçeve të rrojës   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, për hulumtim, navigim, gjeodezi, fotografi, 

audiovizual, optik, për peshim, matje, sinjalizim, zbulim, testim, isnpektim, shpëtim dhe 

mësim; aparate dhe instrumete për veprim, ndërprerjen, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e distribuimit ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe 

instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e tingullit, 

imazheve ose të dhënave; të dhëna të cilat janë të regjistruara dhe të cilat mund të 

shkarkohen, programe kompjuterike, bartëse boshe e të dhënave për regjistrimin dhe 

ruajtjen dixhitale ose analoge; mekanizmat për aparatet të cilat operojnë me monedha; arkë 

regjistri, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe periferikësh të kompjuterave; kostume zhytjeje, 

maska zhytjeje, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për 

zhytës, aparate frymëmarrjeje për zhytje nënujore; aparet për fikjen e zjarrit; kabllot 

elektrike, karikues, karikuesit e baterive; karikues portativ, stacione për karikim, shtëpiza 

për bateri, shtëpiza të përshtatura për mbushës të baterive; kufje, kufje të cilat futen në 

vesh, kuti për kufje, kabllo adapter për kufje, jastek të vegjël për kufje, ndarëse për kufje, 

mbajtëse kufjesh; altoparlantë, mbajtëse për altoparlant, sisteme altoparlante, kabllo për 

altoparlant, shtëpiza të përshtatura për altoparlant, kuti për altoparlant, altoparlant me 

amplifikues të integruar; altoparlant soundbar (altoparlant horizontal të hollë), sistem i 

zërimit me vlera të larta të zërit, aplifikues i zërit, kabllo të zërit; aparate të zërit; pjesë dhe 

pajisje për aparate të zërit; lexues zëri (audio player), pajisje të zërit dhe radio marrëse, 

shtëpiza të përshtatura për aparate të zërit   
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(111)  27869 

(151)  03/06/2021 

(181)  10/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1298 

(591)  Kuqe, bardhë dhe zezë 

(732)  Bugatti International S.A. 412F route 

d’Esch, 1030 Luxembourg, LU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Vegla dore dhe aparate (të cilat operohen me dorë); enë për ngrënje; armë të 

ftohta; brisk rroje; brisk rroje, elektrik ose jo-elektrik; teha për brisçe të rrojes, rripa për 

mprehjen e brisçeve, fotrolla për briska të rrojes, brisçe, mbajtëse për tehat e brisçeve të 

rrojes, patrona me teha për brisçe të rrojes, kutija të përshtatura për tehe të brisçeve të 

rrojës.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, për hulumtim, navigim, gjeodezi, fotografi, 

audiovizual, optik, për peshim, matje, sinjalizim, zbulim, testim, isnpektim, shpëtim dhe 

mësim; aparate dhe instrumete për veprim, ndërprerjen, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e distribuimit ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe 

instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e tingullit, 

imazheve ose të dhënave; të dhëna të cilat janë të regjistruara dhe të cilat mund të 

shkarkohen, programe kompjuterike, bartëse boshe e të dhënave për regjistrimin dhe 

ruajtjen dixhitale ose analoge; mekanizmat për aparatet të cilat operojnë me monedha; arkë 

regjistri, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe periferikësh të kompjuterave; kostume zhytjeje, 

maska zhytjeje, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për 

zhytës, aparate frymëmarrjeje për zhytje nënujore; aparet për fikjen e zjarrit; kabllot 

elektrike, karikues, karikuesit e baterive; karikues portativ, stacione për karikim, shtëpiza 

për bateri, shtëpiza të përshtatura për mbushës të baterive; kufje, kufje të cilat futen në 

vesh, kuti për kufje, kabllo adapter për kufje, jastek të vegjël për kufje, ndarëse për kufje, 

mbajtëse kufjesh; altoparlantë, mbajtëse për altoparlant, sisteme altoparlante, kabllo për 

altoparlant, shtëpiza të përshtatura për altoparlant, kuti për altoparlant, altoparlant me 

amplifikues të integruar; altoparlant soundbar (altoparlant horizontal të hollë), sistem i 

zërimit me vlera të larta të zërit, aplifikues i zërit, kabllo të zërit; aparate të zërit; pjesë dhe 

pajisje për aparate të zërit; lexues zëri (audio player), pajisje të zërit dhe radio marrëse, 

shtëpiza të përshtatura për aparate të zërit.   

 

 

 

(111)  27868 

(151)  03/06/2021 

(181)  10/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1299 

(540)  BUGATTI 
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(732)  Bugatti International S.A. 412F route 

d’Esch, 1030 Luxembourg, LU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

 

(511) 8   Vegla dore dhe aparate (të cilat operohen me dorë); enë për ngrënje; armë të 

ftohta; brisk rroje; brisk rroje, elektrik ose jo-elektrik; teha për brisçe të rrojes, rripa për 

mprehjen e brisçeve, fotrolla për briska të rrojes, brisçe, mbajtëse për tehat e brisçeve të 

rrojes, patrona me teha për brisçe të rrojes, kutija të përshtatura për tehe të brisçeve të 

rrojës.   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, për hulumtim, navigim, gjeodezi, fotografi, 

audiovizual, optik, për peshim, matje, sinjalizim, zbulim, testim, isnpektim, shpëtim dhe 

mësim; aparate dhe instrumete për veprim, ndërprerjen, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e distribuimit ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe 

instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e tingullit, 

imazheve ose të dhënave; të dhëna të cilat janë të regjistruara dhe të cilat mund të 

shkarkohen, programe kompjuterike, bartëse boshe e të dhënave për regjistrimin dhe 

ruajtjen dixhitale ose analoge; mekanizmat për aparatet të cilat operojnë me monedha; arkë 

regjistri, pajisje llogaritëse; kompjutera dhe periferikësh të kompjuterave; kostume zhytjeje, 

maska zhytjeje, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për 

zhytës, aparate frymëmarrjeje për zhytje nënujore; aparet për fikjen e zjarrit; kabllot 

elektrike, karikues, karikuesit e baterive; karikues portativ, stacione për karikim, shtëpiza 

për bateri, shtëpiza të përshtatura për mbushës të baterive; kufje, kufje të cilat futen në 

vesh, kuti për kufje, kabllo adapter për kufje, jastek të vegjël për kufje, ndarëse për kufje, 

mbajtëse kufjesh; altoparlantë, mbajtëse për altoparlant, sisteme altoparlante, kabllo për 

altoparlant, shtëpiza të përshtatura për altoparlant, kuti për altoparlant, altoparlant me 

amplifikues të integruar; altoparlant soundbar (altoparlant horizontal të hollë), sistem i 

zërimit me vlera të larta të zërit, aplifikues i zërit, kabllo të zërit; aparate të zërit; pjesë dhe 

pajisje për aparate të zërit; lexues zëri (audio player), pajisje të zërit dhe radio marrëse, 

shtëpiza të përshtatura për aparate të zërit. 

   

 

 

(111)  27824 

(151)  01/06/2021 

(181)  13/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1302 

(591)  Bardh dhe zi 

(732)  FESTINA LOTUS, S.A.  Calle 

Velázquez 150, planta 3, puerta 1 28002 

Madrid , Spain, ES 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA" 

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 9   Orët e mençura; Softuer që lidhet me pajisjet elektronike dixhitale të dorës; pajisje 

elektronike dixhitale mobile qe janë në gjendje te  mundësojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, marrjen dhe ruajtjen e thirrjeve telefonike, fakseve, postës elektronike dhe të 

dhënave të tjera dixhitale; Kompjuterët; Hardueri kompjuterik; Pajisjet audio dhe video; 

Pajisjet periferike të përshtatur për përdorim me kompjuter; Aparatet e komunikimit pa tel; 

kufje veshi, kufje; altoparlantët; mikrofon; Softuer kompjuterik; Suftuer i aplikacionit 

kompjuterike për telefonat mobil; softuer kompjuterik i sistemit të pozicionimit global 

(GPS); Suftuer kompjuterik për përdorim në pajisjet elektronike digjitale mobile te dorës 

dhe pajisje tjera elektronike të konsumatorit; lidhës elektrikë dhe elektronikë, bashkues, 

tela, kabllo, ngarkues, mbushës, stacione mbushjeje, ndërfaqe dhe adaptorë për përdorim 

me të gjitha mallrat e lartpërmendura; Pjesë, pajisje, pajisje shtesë dhe mbajtëse për të 

gjitha mallrat e lartpërmendura.   

14   Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; Stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar; 

orët; Instrumente horologjike dhe kronometrike; Rrathë; aksesorë, pjesë, pjesë përbërëse 

dhe mbajtëse për rrathë; Rripa ore; mbajtëse (kuti) për orë, orë, dhe instrumente horologjike 

dhe kronometrike; pjesë për orë, orë, dhe instrumente horologjike dhe kronometrike   

 

 

 

(111)  28110 

(151)  18/06/2021 

(181)  13/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1303 

(300)  79864  19/02/2020  JM 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place 

London WC2R 2PG, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi " -Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i pa përpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim medicinal); puro; cigarillos; shkrepsa; çibrit; 

produkte për duhanpirës; letër për cigare; tuba për cigare; filtera për cigare; makina xhepi 

për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare 

elektronike; patrona (fishek) për cigare elektronike; lëng për cigare elektronike; produkte 

nga duhani të cilat ngrohën; pajisje dhe pjesë për pajisjet e ngrohësve të duhanit; 

zëvendësues; zëvendësues të duhanit ti cilat thithen; cigare të cilat përmbajnë zëvendësues 

të duhanit; tabakere (kuti për mbajtjen e cigareve); kuti për cigare; snus me duhan (qeska të 

vogla me duhan të cilat mbahen në mes të buzës dhe dhëmbëve); burmut me duhan (pluhur 

nga gjethet e duhanit); snus pa duhan; burmut pa duhan; qeska nikotine pa duhan për 

përdorim oral (të cilat nuk janë për përdorim medicinal); avujorë (vaporizer) oral për 

thithje.    
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(111)  27979 

(151)  09/06/2021 

(181)  13/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1305 

(732)  Grindeks Joint Stock Sompany  53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  Ftorafur 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.    

 

 

 

(111)  27987 

(151)  10/06/2021 

(181)  13/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1306 

(732)  Grindeks Joint Stock Sompany  53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  Karvidil 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.    

 

 

 

(111)  28036 

(151)  16/06/2021 

(181)  13/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1307 

(732)  Grindeks Joint Stock Sompany  53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  Ofost 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.    

 

 

 

(111)  28038 

(151)  16/06/2021 

(540)  Somnols 
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(181)  13/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1308 

(732)  Grindeks Joint Stock Sompany  53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.    

 

 

 

(111)  28040 

(151)  16/06/2021 

(181)  13/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1309 

(732)  Grindeks Joint Stock Sompany  53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  Venlaxor 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.    

 

 

 

(111)  28041 

(151)  16/06/2021 

(181)  13/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1310 

(732)  Grindeks Joint Stock Sompany  53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  Rispaxol 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.    

 

 

 

(111)  28042 

(151)  16/06/2021 

(181)  13/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1311 

(540)  Terbital 
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(732)  Grindeks Joint Stock Sompany  53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

 
 

 

(511) 3   “Kozmetikë”.    

5   “Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.    

 

 

 

(111)  28043 

(151)  16/06/2021 

(181)  13/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1312 

(732)  Grindeks Joint Stock Sompany  53, 

Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia , LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  Valusal 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Kozmetikë”.    

5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare”.    

 

 

 

(111)  27957 

(151)  09/06/2021 

(181)  13/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1313 

(732)  Vestel Ticaret Anonim Sirketi Levent 

199 - Büyükdere Caddesi No. 199, 34394  

Sisli, Istanbul, TR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 7   “Makina larëse, makina tharëse me rrotullim, aparate të kombinuara për larje dhe 

tharje, pjatalarëse dhe makina larëse; pajisje elektrike të kuzhinës dhe pajisjet për trajtimin 

dhe përpunimin e produkteve ushqimore; makina elektrike për përzierje dhe gatim; pajisje 

elektrike për përzierje dhe gatim; makina shtypëse elektrike; aparat elektrik për lëngje dhe 

apparat me centrifugë; aparate elektrike për prerje; makina për prodhimin e akullores; thika 

elektrike, mprehës për thikë (makina), hapëse të kanaçeve (elektrike), prerëse (makina), 

copëtuese (elektrike); aparate elektromekanike për përdorim në kuzhinë, të cilat nuk 
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përfshihen në klasa të tjera; përpunuesit e ushqimit, mulli kafeje, copëtues dhe grimcues, 

tjera jo nga ato që përdoren me dorë; fshesat me korrent dhe fshesat me korrent që mund të 

mbahen në dorë dhe komponentët e tyre, si qeset e fshesës me korrent, gypat e fshesës me 

korrent, furçat e fshesës me korrent dhe grykë e fshesës me korrent; makinat elektrike dhe 

aparatet për trajtimin e rrobave dhe veshjeve; makina qepëse, presione me avull, makina 

hekurosjeje; vegla elektrike të drejtuara nga motori elektrik; makinat elektrike dhe aparatet 

për pastrim; makina elektrike lustruese për dysheme; rrahës dhe pastrues elektrikë të 

tepihëve; pajisjet për pastrimin e dritareve; pastruesit me avull; lustrues elektrik për këpucë; 

kondezues   

11   “Pajisjet për ftohje dhe pajisje për ngrirje, frigoriferë, dollapë për ftohje dhe arkat e 

frigoriferit dhe kombinimet e frigoriferëve/ngrirësve; ftohës të verës; aparatet e tharjes; 

tharëse, tharëse për lavanderi; filtera elektrikë ekstraktues dhe ekstraktues mbrojtës; 

aparatet shtëpiake dhe kuzhine, instrumentet dhe instalimet për pjekje, skarë, gatim dhe / 

ose ngrohje të ushqimit dhe pijeve; furrë, furrë të kuzhinës; pajisje gatimi, pjata gatimi, 

aparate për fërgim, aparate pjekjeje, aparate për grill, aparate për tost, aparate për shkrirje 

dhe pajisje për ngrohje; furrat me mikrovalë (aparatet e gatimit), furrat dhe mikrovalët e 

kombinuara; tenxhere elektrike me presion; ngrohës I thellë; bukë tosti dhe bukë sanduiç; 

aparate elektrike për përgatitjen e pijeve të nxehta dhe të ftohta; Ngrohës uji; ngrohës 

eletrik për ujë; pregatitës elektrik për akullore; llamba; drita; Llamba infra të kuqe; 

Reflektues pasqyre për aparatet e ndriçimit; aparatet përhapjen e dritës; aparatet që 

prodhojnë avull dhe aparatet ventilues; aparatet për instalimet me avull, instalimet ajrore, 

instalimet e furnizimit me ujë; aparatet elektrike dhe elektronike dhe instalimet për 

pastrimin e ujit dhe trajtimin e ujit, bojlerë, aparat për lagështim,  ftohës dhe ngrohës për 

ujë; aparatet e ventilimit, ventilatorët; aparate për ngrohje, aparate për kondicionim të ajrit; 

njësi ngrohjeje; aparate për përmirësimin e cilësisë së ajrit; 

Pajisjet e ngrohjes dhe tharjes personale; pajisje për rrezitje të diellit; Jastëkë për ngrohje 

dhe batanije elektrike jo për përdorim mjekësor; Aparate për larjen e këmbëve”.  

   

 

 

 

(111)  28340 

(151)  04/08/2021 

(181)  14/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1314 

(591)  E kaltër e mbyllur. 

(732)  Arsim Ahmeti M-Technologie shpk 

Kolovice, Prishtine, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metale te perbashketa dhe lidhjet e tyre, material per ndertimin e ndertesave, 

transporti, paketimi dhe ruajtja e mallit; perpunimin e metalit, materialiet e metalit per 
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hekurudhe; kabell elektrik dhe telat per lidhje te metalit; hekurishtet, artikujt e metalit te 

mbrendshem; tubacion dhe tuba te metalit; ruajtja; mineraleve, materiale te paperpunuara 

ose gjysme te punuar, domethene, metale te zakonshme dhe lidhjet e tyre, dhe xehet. 

mallrat e gatshme qe kiasifikohen sipas perberjes se materialit, metale te zakonshem, 

metale te cmuara, mermer, suva ose porcelain, materialet metalike per ndertim dhe ndertim 

materialet per ndertimin dhe ndertimin, ndertesat e transportueshme dhe strukturat e tjera 

prej metali.   

21   Pjeset e kuzhines dhe enet e kuzhines dhe kontenjeret ( metal jo I cmuar ose I mbuluar 

); Sfungjere;Brusha ( saktesisht brusha per ngjyre ) ; Brushe per berjen e materialeve;  

Artikuj per qellim pastrimi;Xham I paperpunuar ose gjysem I punuar ( saktesisht xham qe 

perdoret per ndertesa ) qelq, porcelan dhe ene prej argjile qe nuk jane te perfshira ne keto 

kiasa,kontejnere dhe vegla te vogla te perdorura me dore dhe aparate per perdorim shtepiak 

ose kuzhine.  

Mallrat nga kutite dhe koshat e plehrave deri ne vazo, shishe dhe akuariume shtepie, 

pavaresisht nga perberja e materialit, kontejneret per lentet e kontaktit ene gatimi ose 

sendesh, pjatat, tasat, gotat e pirjes, kriklla, sherbimet e cajit dhe serverat e byrekut, Pajisjet 

shtepiake dhe pajisjet e kuzhines Sidoqofte, furcat kozmetike dhe furcat e dhembeve, 

materiale te paperpunuara ose gjysme te punuar, no kete rast xhami, me perjashtim te 

qelqit, ene prej qelqi, porcelani dhe ene prej balte qe nuk mund te klasifikohen sipas 

funksionit ose qellimit, porcelani, qerannike, ene prej  

balte, terra-cotta. bustet, statuja dhe vepra arti.   

35   Reklamat; Menaxhmenti I biznesit; Administrate e biznesit;Fun ksioni I zyreve, 

sherbime funksionimin dhe menaxhimin e ndermarjeve tregtare ose industrial, sistemizimin 

e komunikimeve dhe regjistrimeve te shkruara" dhe mbledhjen e te dhenave, shitjes me 

pakice dhe shumice  permes katalogeve te porosive me poste ose me ane te te dyganeve me 

pakice ne internet. Reklamimi dhe sherbimet qe kryhen per cjellime reklamimin zhvillimi i 

koncepteve te reklamimit.   

39   Sherbimet qe lidhen me transportin e cdo gjeje, qofte te njerezve, kafsheve ose 

mallrave, me cdo metode apo mjet kiasifikohen ne klasen 39. Nga transporti ajror deri ne 

shperndarjen e energjise elektrike, cdo sherbim qe ka levizje si funksion i tij paresor i 

perket kesaj klase. Ky eshte rasti edhe nese qellimi i transportit nuk eshte thjesht udhetim. 

Keshtu qe, transporti i ambulances, transporti I ruajtur i sendeve me vlere dhe transporti per 

operacionet e shpetimit jane te gjitha ne Klasen 39, sesa ne klasen e lidhur me qellimin e 

transportit. Kjo klase gjithashtu perfshin paketimin e mallrave per qellimin e  

transportit ose ruajtjes, si dhe ruajtjen e mallrave pavaresisht nese ato mallra jane ne tranzit 

ose do te mbeten ne te njejtin vend per marrjen ne te ardhmen. Dhenia me qira e hapesirave 

dhe pajisjeve per ruajtje eshte gjithashtu ne Klasen 39 duke filluar nga marrja me qira e 

depove deri te qiraja e frigoriferit. Sidoqofte, vlen te permendet se sherbimet e ruajtjes ne 

klasen 39 kane te bejne vetem me ruajtjen fizike te mallrave dhe keshtu ruajtja elektronike 

e te dhenave eshte ne Cl. 42. Rimbushja e parave te makinerive te automatizuara te 

treguesve eshte nje tjeter sherbim ne klasen 39 pasi ky sherbim perfshin transport te 

mbrojtur; rimbushja e makinave shitese eshte gjithashtu ne kete klase sepse perfshin  

transportimin e mallrave nga nje vend ne tjetrin. Aranzhimi i udhetimit eshte nje fushe 

tjeter e veprimtarise ne klasen 39. Nciersa shumica e sherbirneve te brokerimit jane ne Cl. 

36, sherbimet e brokerimit te mallrave dhe transportit i perkasin klases 39. Perveg kesaj, 

sherbimet e nje agjensie  
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udhetimi qe perfshin rregullimin e udhetimit jane ne Klasen 39 ndersa sherbimet e tjera te 

ofruara nga nje agjensi udhetimi round te jene ne klasa te tjera, sic eshte leshimi i 

udhetareve. kontrollet ne Cl. 36 dhe rregullimi i vendbanimit ose vaktit gjate udhetimit ne 

Cl. 43. Vlen te permendet se rregullimi i sherbimeve te transportit te udhetareve per te tjeret 

permes nje aplikacioni online eshte gjithashtu nje sherbim i Ktasit 39, fakti qe keto 

sherbime ofrohen me ane te nje aplikacioni ne Internet nuk ndikon ne idasifikimin e tyre. 

Kryerja e turneve te udhezuar, megjithate, eshte nje Cl. 41 sherbim per shkak te  

natyres se tij edukative ose kulturore. Sherbimet e reklannimit ne lidhje me udhetirnin dhe 

transportin jane n@ CI. 35 me sherbime te tjera rekiamimi dhe, ne menyre te ngjashme, 

sherbimet e sigurimeve jane gjithmone ne Cl. 36 edhe kur ato kane te bejne me udhetimin 

ose transportin.  

   

 

 

(111)  28295 

(151)  02/07/2021 

(181)  15/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1318 

(591)  e Kuqe, e Kaltert 

(732)  Blerina Kelmendi, Albina Kelmendi, 

Albulena Kelmendi “E baa” sh.p.k.  

zona industriale Prishtine, KS 

(740)  Genta Brestovci rr. Nena Tereze, H1/4 

Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioca, sagu, kafja artificiale, mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret, mjalta, melasa, tharmi, 

pluhuri oer pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat, erezat, akulli.   

 

 

 

(111)  28039 

(151)  16/06/2021 

(181)  15/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1319 

(732)  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH  

Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  WEST UP  

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, qoftë i prodhuar apo jo i prodhuar; produktet e duhanit; zëvendësuesit e 

duhanit, asnjë nuk është për qëllime medicinale ose kurative; cigare; cigare te vogla; puro; 

makina dore për të bërë cigare; tuba cigaresh; filtra cigaresh; letra cigaresh; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; shkrepse dhe artikujt e duhanpirësit.   
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(111)  27739 

(151)  21/05/2021 

(181)  17/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1324 

(591)  E kaltër, e gjelbër 

(732)  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) 2   Vernik; Ngjyra, ngjyrues, pigmente dhe bojëra; Hollues dhe trashës për vernik, 

ngjyra dhe bojëra; Ngjyrues për ushqim dhe pije; Metal në formë petë dhe pudër për 

përdorim në pikturim, dekorim, shtypje dhe art; Bojëra dhe rrufull; Konservues; Llakë dhe 

vernik; Fiksues; Bojë për shtypje; Smalt për pikturë; Ngjyrues; Lëndë ngjyruese; Fiksues 

[vernik]; Vernik druri [ngjyra]; Preparate për parandalimin e dëmtimit të drurit; Vernik; 

Bojëra vaji për përdorim në art; Ngjyra uji; Hollues për ngjyra; Trashës të bojës; Hollues 

për llaqe.   

3   Preparate për trajtimin e kafshëve; Dyllë për rrobaqepës dhe këpucarë; Preparate për 

pastrim dhe aromatizim; Mjete higjienike; Vajra esencialë dhe ekstrakte aromatike; 

Kozmetikë; Xhel për masazh, vetëm për qëllime mjekësore; Komplete kozmetike; Balsam, 

vetëm për qëllime mjekësore; Preparate aloe vera për qëllime kozmetike; Preparate për 

higjienë orale; Parfume dhe aroma; Preparate për pastrimin e trupit dhe mirëmbajtjen e 

bukurisë; Preparate për grim; Aroma për amvisëri; Sapunë dhe xhelë; Preparate për 

lavanderi; Preparate për pastrimin dhe lustrimin e lëkurës dhe këpucë; Preparate për 

mirëmbajtjen e lëkurës, syve dhe thonjve; Preparate dhe trajtime për flokë; Preparate për 

pastrimin e automjeteve; Preparate për heqjen e flokëve dhe për rruajtje; Deodorantë dhe 

antiperspirantë; Preparate për banjë; Preparate për heqjen e grimit; Preparate për freskimin 

e frymëmarrjes për higjienë personale; Vajra esencialë; Kozmetikë për vetulla; Preparate 

për banjë, jopër qëllime mjekësore; Gur i shtufit; Zbardhues për lavanderi; Preparate për 

zbardhim [çngjyrues] për qëllime kozmetike; Sodë për zbardhim; Lustër për mobilie dhe 

dysheme; Deodorantë për qenie njerëzore ose për kafshë; Qese për parfumosjen e 

ndërresave; Preparate për depilim; Ngjyrues për qëllime higjienike; Preparate për 

mënjanimin e ngjyrave; Preparate shkëlqim [lustër]; Bojë për flokë; Losion për flokë; Llak 

për flokë; Preparate kondicionimi për flokë; Ngjitëse për qëllime kozmetike; Preparate të 

kolagjenit për qëllime kozmetike; Lapsa kozmetikë; Kozmetikë për lëkurë; Losion për 

lëkurë; Thonjë artificial; Buzëkuq; Shkëlqyes buzesh; Losione për qëllime kozmetike; 

Pëlhura të mbushura me detergjent për pastrim; Pëlhura të mbushura me losion për 

kozmetikë; Zhbllokim të tubave të kullimit (Preparate për -); Preparate për dush për qëllime 

personale sanitare ose deodorante [mjete higjienike]; Pastrues për gojë, që nuk është për 

qëllime mjekësore; Mënjanues të llakut prej thonjve; Lustër për thonj; Preparate për 

mirëmbajtjen e thonjve; Vajra për qëllime higjienike; Vajra për qëllime kozmetike; Vajra 
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për qëllime pastrimi; Parfumeri; Parfum; Preparate për lustrim; Preparate për pastrim 

kimik; Preparate për latim; Preparate për rruajtje; Qumësht për pastrim për qëllime 

higjienike; Preparate për latim; Preparate për grim; Preparate për grim; Maska për 

kozmetikë; Krem për çizme; Lustër për këpucë; Sapunë; Shampo; Preparate për mbrojtje 

nga dielli; Kozmetikë për kafshë; Mjete higjienike; Preparate për njomje për lavanderi; 

Preparate për lavanderi; Shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; Pasta për dhëmbë; 

Zbutës për pëlhura; Preparate sheshuese [niseshte]; Niseshte për qëllime lavanderie; 

Shtypës për lavanderi; Zbutës i pëlhurave për lavanderi; Fletë tharëse anti-statike; Shtypës 

për lavanderi; Lëngje për lavanderi; Mjete shpëlarëse për lavanderi; Topa për lavanderi që 

përmbajnë detergjente për lavanderi; Pluhur sapuni; Aditivë për lavanderi për zbutjen e ujit.    

4   Karburante dhe ndriçues; Qirinj dhe fije për ndriçim; Aditivë jokimikë të karburantit; 

Vajra për ngjyra; Dyllë; Dyllë për përdorim në prodhimin e kozmetikës; biokarburante; 

Karburant; Drita [qirinj] për Krishtlindje; Qirinj të parfumuar; Qirinj të hollë; Fitil i 

llambës; Lyrë për lëkurë; Karburant për ndriçim; Drita të natës [qirinj]; Parafinë; Lyrë për 

këpucë; Dyllëë për ski; Përbërës për kontrollimin e pluhurit; Dyllë për ndriçim; Dyllë 

[lëndë e parë].   

5   Artikuj absorbues për higjienë personale; Farmaceutikë dhe ilaçe natyrore; Pelena për 

foshnje dhe mospërmbajtje; Ushqim për foshnje; Produkte për higjienë femërore; 

Deodorantë dhe pastrues të ajrit; Preparate dhe materiale diagnostikuese; Dezinfektues dhe 

antiseptikë; Shtesa dietike dhe preparate dietike; Preparate dhe artikuj higjienikë; Sapunë 

dhe detergjente për mjekësi dhe sterilizim; Shtesa dietike për kafshë; Preparate dhe artikujt 

për kontrollin e dëmtuesve; Veshje mjekësorë, mbulesa dhe shiringa për mjekësi; Preparate 

dhe artikuj për dhëmbë, dhe pasta mjekuese për dhëmbë; Evakuantë; Preparate për trajtimin 

e morrave [pedikulicide]; Sapun antibakterial; Antiseptikë; Pilula për luftimin e apetit; Ilaçe 

për qëllime humane; Ilaçe për qëllime veterinare; Çaj astmatik; Pelena-brekë për foshnje; 

Formula për fëmijë; Pelena për foshnje; Preparate për banjë për qëllime mjekësore; Fibra 

(Dietike -); Preparate balsamike për qëllime mjekësore; Fasha për mbështjellje; Mjete për 

qetësim; Karamele mjekuese; Preparate kimike-farmaceutike; Shtatzënisë (Preparate 

kimike për diagnostikimin e -); Preparate kimike për qëllime mjekësore; Preparate kimike 

për qëllime veterinare; Preparate kimike për qëllime farmaceutike; Peshqirë sanitarë; 

Deodorantë për veshje dhe tekstile; Dezinfektues; Dezinfektues për qëllime higjienike; 

Sapun dezinfektues; Preparate për diagnostikim; Pije dietike të përshtatura për qëllime 

mjekësore; Substanca dietike të përshtatura për përdorim në mjekësi; Ushqime dietike të 

përshtatura për përdorim në mjekësi; Preparate albuminoze për qëllime mjekësore; 

Preparate enzimë për qëllime mjekësore; Ulës i temperaturës; Preparate për shkatërrimin e 

mizave; Letra për kapjen e misave; Mjetë kundër kërpudhave; Kuti për ndihmën e parë, të 

mbushura; Plaster ngjitës; Ilaçe për djersitjen e këmbëve; Ilaçe për blistra; Unaza për blistra 

për këmbët; Larës i qenve [insekticide]; Insekticide; Mjete për mbrojtje nga insektet; 

Lyrësues personal seksualë; Kamfur për qëllime mjekësore; Qese për qëllime farmaceutike; 

Kapsula për ilaçe; Gamçakëz për qëllime mjekësore; Shirita ngjitës për qëllime mjekësore; 

Fasha; Ekstrakte bimore për qëllime mjekësore; Çaj bimorë për qëllime mjekësore; 

Tretësira për lenta të kontaktit; Losione për qëllime farmaceutike; Magnezium për qëllime 

farmaceutike; Minjve (Preparate për asgjësim e -); Pije të përshtatura për qëllime 

mjekësore; Bimë mjekësore; Infuzione mjekësore; Sapun mjekues; Çaj mjekësor; Preparate 

higjienike mjekësore; Proteza dentare; Qumësht në pluhur për foshnje; Shtesa ushqimore 

minerale; Djegieve (Preparate për trajtimin e -); Preparate për trajtimin e akneve; Blistra 
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(Preparate për -); Preparate për deodorimin e ajrit; Pantallona sanitare; Baltë për banjë; 

Preparate për izolimin e molës; Shpërlarës goje për qëllime mjekësore; Shtesa ushqimore; 

Ilaçe qetësuese për nerva; Flaster nikotine që përdoret si ndihmës për ndërprerjen e pirjes së 

duhanit; Vajra mjekësore; Tableta për qëllime farmaceutike; Ilaçe; Preparate farmaceutike; 

Helm për minj; Pastila për tymosje; Preparate për pastrimin e lenteve të kontaktit; Çanta të 

mjekësisë, të lëvizshme, të mbushura; Krema për qëllime farmaceutike; Bar për gjumë; 

Serume; Astar për pantallona; Vajra për djegie nga dielli; Jastëkë për gjidhënie; Tamponë; 

Banjë (preparate terapeutike për -); Larëse për kafshë [insekticide]; Herbicide; Preparatet 

për asgjësimin e parazitëve; Larëse vagjinale për qëllime mjekësore; Vazelinë për qëllime 

mjekësore; Veshje, mjekësore; Veshje kirurgjikale; Tretës për qëllime farmaceutike; 

Preparate për veterinari; Preparate për vitamina; Lapsa për lytha; Pelena për kanakarë; 

Pëlhura letre për mospërmbajtje; Peceta të disponueshme për mospërmbajtje; Astar 

pantallonash për mos përmbajtje; Pëlhura të disponueshme të bëra nga celuloza për mos 

përmbajtje   

6   Pajisje metalike; Kontejnerë, dhe artikuj për transportim dhe paketim, prej metali; 

Materiale për ndërtim dhe konstruksion dhe elemente prej metali; Artikuj për paketim, 

mbështjellje dhe lidhje, prej metali; Shkallë dhe skela, prej metali; Gypa, tuba, zorrë dhe 

pajisje për to, duke përfshirë rubinetet, prej metali; Kabllo, tela dhe zinxhirë, prej metali; 

Materiale të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara prej metali, të paspecifikuara për 

përdorim; Dado, bulona dhe mbërthyes, prej metali; Shenja, dhe tabela për informacion dhe 

reklamë, prej metali; Brava dhe çelësa, prej metali; Statuja dhe vepra artistike prej metaleve 

të zakonshme; Dyer, porta, dritare dhe mbulesë të dritares prej metali; Ndërtesat prej 

metali; Materiale metalike për ndërtim; Mbishkrime dhe numra prej metaleve të 

zakonshme, me përjashtim të modeleve; Kontejnerë prej metali [magazinim, transport]; 

Priza muri prej metali; Shtiza të flamurit prej metali; Distinktivë prej metali për automjete; 

Figura prej metalit të zakonshëm; Figura prej metaleve të paçmuara; Peta metalike për 

mbështjellje dhe paketim; Kruajtëse balte te pragu; Zile; Grila metalike; Rrjetë për insekte 

prej metali; Kapëse metalike për kabllo; Kuti prej metali të zakonshëm; Shporta metalike; 

Varëse metalike për rroba; Pajisjet prej metali për mobilie; Pllaka emërtimi prej metali; 

Numra të shtëpive prej metali, jo-ndriçues; Shenja prej metali; Vida prej metali; Lidhëse 

tensioni; Kapëse prej metali për çese për ngjitje.   

7   Pajisje për zbrazje dhe pastrim të jashtëm; Makina, vegla dhe aparate për fiksim dhe 

bashkim; Trapanë dhe birues elektrik; Makina për hekurosje dhe shtypëse për rroba; 

Makina për shtypje dhe lidhje të librave; Gjeneratorë elektrikë; Makina për mbledhje, 

pastrim, larje dhe lavanderi; Makina dhe aparate për bujqësi, kopshtari dhe pylltari; Makina 

dhe aparate për përpunimin dhe përgatitjen e ushqimit dhe pijeve; Makina dhe vegla të 

makinerisë për trajtimin e materialeve dhe për prodhim; Pompa, kompresorë dhe çikrik; 

Aparate lidhëse për sanë; Makina për shpim; Makina për prerjen e bukës; Furça për fshesat  

elektrike; Furça [pjesë të makinave]; Makina për pastrimin e avullit; Çelës elektrik të 

kanaçeve; Ekstraktorë elektrikë të lëngut të frutave; Shtypës elektrik të frutave për 

përdorim në amvisëri; Spiralizues të perimeve, elektrik; Përpunues të ushqimit, elektrik; 

Thika elektrike; Blenderë, elektrike, për qëllime të amvisërisë; Grirëse për kuzhinë, 

elektrike; Makina dhe aparate për lustrim [elektrike]; Pastrim (Makina dhe aparate për -), 

elektrike; Përpunues të ushqimit, elektrik; Makinat tretëse për pastrim.   

8   Vegla për fiksim dhe bashkim; Instrumente për mirëmbajtjen e higjienës dhe bukurisë 

për njerëz dhe kafshë; Instrumente për prerjen dhe heqjen e flokëve; Pajisje për stilizimin e 
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flokëve; Çekan, çekiç druri dhe çekan farkëtar; Vegla dhe instrumente të drejtuara me dorë 

për trajtimin e materialeve, si dhe për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtje; Vegla dore për 

ndërtim, riparim dhe mirëmbajtje; Vegla dore për prerje, shpim, bluarje, mprehje dhe 

trajtim të sipërfaqeve; Vegla për manikyr dhe pedikyr; Brisqe për rruajtje; Vegla për 

bujqësi, kopshtari dhe rregullim hortikulturor;  Pajisje për përgatitjen e ushqimit, thika për 

kuzhinë dhe pajisje për prerje, takëm për të ngrënë; Vegla për tatuazhe; Sëpata; Thika për 

hobi [skalpel]; Gërshërë për krasitje; Turjela; Pranga të sheshta; Komplete për manikyr, 

elektrike; Bishtalec elektrik për flokë; limë për thonj, elektrikë; brisqe të thonjve, elektrike 

ose jo elektrike; Prerëse për flokë për përdorim personal, elektrike dhe joelektrike; 

Lustruese të thonjve, elektrike ose joelektrike; Pajisje për depilim, elektrike dhe joelektrike; 

Takëm për tavolinë [thika, pirunë dhe lugë]; Çantë për rrojë; Limë [vegla]; Mulli [vegël 

dore]; Brisk për fruta; Pirunë për tavolinë; Thikat për krasitje; Gërshërë për krasitje; Prerëse 

të perimeve; Prerëse të lëvores së perimeve [mjete dore]; Vegla për kopshtari, që përdoren 

me dorë; Pajisje dore për drethjen e flokëve; Spiralizues të perimeve, që përdoren me dorë; 

Gërshërë të mëdha për krasitje; Vegla dore, që përdoren me dorë; Krasitëse të lëndinëve 

[instrumente që përdoren me dorë]; Gërshërë për qethjen e deleve [instrumente që përdoren 

me dorë]; Instrumente për grihje [instrumente që përdoren me dorë]; Spërkatës për 

insekticide [vegla që përdoren me dorë]; grabujë [vegla që përdoren me dorë]; Instrumente 

për mprehje; Thika për qeramikë; Rende për kuzhinë; Vegla për shpim [vegla që përdoren 

me dorë]; Dara për shpim [vegla për përdoren me dorë]; Lugë; Komplete për manikyr; 

Thika; Lima të gjilpërave; Lima të thonjve; Piskatore e ndërgishtes; Dara për thonj; Çelësa 

të kanaqeve, jo elektrike; Prerëse të vezëve, jo elektrike; Prerëse të djathit, jo elektrike; 

Takëm; Prerëse për pica, jo elektrike; Copëtues të frutave; Mbledhëse frutash [vegla që 

përdoren me dorë]; Komplet për pedikyr; Dara; Brisk për rruajtje; Çanta për rruajtje; Sharra 

[vegla që përdoren me dorë]; Lopata [vegla që përdoren me dorë]; Gërshërë; Vegla për 

prerje [vegla që përdoren me dorë]; Çelësa; Lopata të vogla [vegla që përdoren me dorë]; 

Lopatë gërmimi; Lugë plastike, pirunë për tavolinë dhe thika për tavolinë; Lugë për 

foshnje, pirunë për tavolinë dhe thika për tavolinë; Skalpel; Satër [thika]; Vizore [vegla që 

përdoren me dorë]; Dara.   

9   Instrumente për matjen e distancës dhe dimensionit; Alarme dhe pajisje për 

paralajmërim; Pjesë periferike të përshtatura për përdorim me kompjuterë; Aparate, 

instrumente dhe kabllo për elektricitet; Aparate dhe instrumente për kontrollimin e  

elektricitetit; Aparate dhe instrumente për akumulimin dhe ruajtjen e elektricitetit; Pajisje 

audio dhe radiomarrës; Përmbajtja e regjistruar; Përmbajtje mediatike; Syze, syze dielli dhe 

lente kontakti; Komponentë dhe pjesë të kompjuterit; Pajisje për ruajtjen e të dhënave; 

Pajisje dhe aksesorë (elektrikë dhe mekanikë) për përpunimin e të dhënave; Komponentë 

elektrike dhe elektronike; Instrumente për matjen e peshës; Kabllo dhe tel; Pajisje për 

komunikim; Syze korrigjuese; Instrumente, tregues dhe kontrollues për matje, detektim dhe 

monitorim; pajisje për navigim, udhëzim, ndjekje, vënie në shënjestër dhe përpilim të 

hartës; Pajisje, përforcues dhe korrigjues optikë; Pajisje për komunikim pikë-për-pikë; 

Pajisje për sigurim, siguri, mbrojtje dhe sinjalizim; Syze për diell; Pajisje për zhytje; 

Instrumente për matjen e temperaturës; Instrumente për monitorim; Instrumente për matjen 

e kohës (duke mos përfshirë orët dhe sahatet); Alarme; Fleta metalike të përshtatura për 

telefona të mençur; Kutitë e shpërndarjes [elektricitet]; Monitorues të foshnjave; Peshore 

për foshnje; Peshore për banjë; Kompakt disqe [memori vetëm për lexim]; Disqe 

(Kompakt-) [audio-video]; Korniza për syze; Syze; Vagë prej letre; Korniza për foto 
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digjitale; Stacione digjitale meteorologjike; DVD aparat; Lexues elektronik të librave; 

Akumulatorë, elektrikë; Adapterë elektronikë; Bateri, elektrike; Tokëza elektrike; Pajisje 

për matje, elektrike; Komunikim (Aparate elektrike për -); Zile elektronike të derës; Kabllo 

elektrike; Kamera; Batanije për zjarr; Aparate zjarrfikës; Komplete të radiotelefonisë; 

Mbështjellës për telefona të mençur; Mbështjellës për kompjuterë tabletë; Fishkëllues për 

qenë; hidrometra; Lente të kontaktit; Kufe; Karikues për bateri elektrike; Stacione të 

karikimit për automjete elektrike; Këllëf për lap-topë; Çanta të përshtatura për lap-topë; 

Altoparlantë; Shtëpi të altoparlantëve; Magnete; Xhama zmadhues; Shenja të ndritshme; 

Rrjete elektrike (Materiale për -) [tela, kabllo]; Shtrojë për mi; Aparate për matje; 

Instrumente për matje; Mikrofona; Media optike e të dhënave; Kohëmatës parkimi; 

Detektorë të tymit; Radio; Matës të vezëve [orë me rërë]; Çelës të dritës, elektrikë; 

Mbrojtje të kokës; Maska mbrojtëse; Lente për selfi; Shkopinj për selfi [monopadë që 

mbahen me dorë]; Syze për sport; Mbajtës të aparateve për fotografim; Trekëmbësh për 

kamera; Priza elektrike; Adapter udhëtimi për pajisje elektrike; shirit elektrike me prizë të 

lëvizshme; Kabllo vazhdues; prizë telekomanduese; Mbulesë për priza elektrike; 

Kalkulatorë për xhep; Maska për zhytës; Aparate për tregimin e temperaturës; Termometra, 

jo për qëllime mjekësore; Aparate për kontrollimin e temperaturës; Bartës të regjistrimit të 

zërit; Aparate portative mediatike; vrimë për të shikuar [lente zmadhuese] për dyer; USB 

flash disqe; Aparate për zmadhim [fotografi]; Aparate dhe instrumente për matje; Peshore; 

Aparate dhe instrumente për matjen e peshës; Trekëndësh paralajmërues për defekt të 

automjetit; Nivelet e flluskave; Anemometër; Priza për kohën, automatike   

10   Pajisje, për diagnostikim, ekzaminim dhe monitorim; Aparate kontraceptive; Aparate 

për mbrojtjen e dëgjimit; Mjete ndihmëse për ushqim dhe cuclla; Aparate për masazh; 

Veshje për mjekësi; Aparate dhe instrumente për mjekësi dhe veterinari; Pajisje për 

fizioterapi dhe rehabilitim; Mjete ndihmëse seksuale; Proteza dentare; Pajisje dentare; 

Analizator për përdorim në mjekësi; Unaza kundër reumatizmit; Byzylykë për dorë për 

përdorim në mjekësi; Instrument për matjen e tensionit të gjakut; Aparate për diagnostikim  

për qëllime mjekësore; Qese për akull për qëllime mjekësore; Fasha, elastike; Dorëza për 

qëllime mjekësore; Batanije, elektrike, për qëllime mjekësore; Brisqe; Çanta dushi; Veshje 

për ngjeshje; Paterica; Vatë ftohëse për qëllime të ndihmës së parë; Fashë ftohëse për 

qëllime mjekësore; Dorëza për masazh; Aparate dhe instrumente mjekësore; Kupa 

menstruale; Pompa për gji; Aspiratorë nazalë; Pastrues për veshë; Shtupë për veshë [aparate 

për mbrojtjen e veshëve]; Artikuj ortopedikë; Fasha për nyje, anatomike; Këpucë ortotike; 

Tabanë ortopedikë; Matës të pulsit; Mashtruese për foshnje; Lodra seksuale; Termometra 

për qëllime mjekësore; Rripa të maternitetit; Çarçafë për mospërmbajtje; Rripa 

hipogastrike; Aparate dhe instrumente veterinare; Aparate për masazh me vibrim; Aparate 

dhe instrumente dentare; Kruese e gjuhës; Prezervativë.   

11   Prizë ndezëse; Ndriçim dhe Reflektorë ndriçues; Aparat për djegie, bojlerë dhe pajisje 

për ngrohje; HVAC sisteme (ngrohje, ventilim dhe kondicionim ajri); Pajisje për ngrohje, 

ventilim, kondicionim ajri dhe pastrim (ambient); Pajisje për përgatitjen, ngrohjen, ftohjen 

dhe trajtimin e ushqimit dhe pijeve; Pajisje për ftohje dhe ngrirje; Pajisje për trajtimin e 

ajrit; Ngrohje personale dhe aparate për tharje; Instalime sanitare dhe të banjos dhe 

instalime ujësjellësi; Shatërvanë dekorative, sisteme spërkatëse dhe ujitëse; Zgarë; Aparate 

dhe instalime për ndriçim; Llamba; Ngrohëse të krevatit; Makina për bërjen e bukës; 

Tosterë; Pirunë të gjatë për pjekje; Dushe; Makina dhe aparate për akull; Veshje e ngrohur 

në mënyrë elektrike; Astar këpuce, me ngrohje elektrike; Ngrohës, elektrik, për shishe për 
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ushqim; Avulluese për ushqim, elektrike; Drita, elektrike, për pemët e Krishtlindjes; Aparat 

elektrik për skuqje; Llamba për dritë, elektrike; Filxhan elektrik për kafe; Enë kuzhine për 

gatim, elektrike; Llamba elektrike; Pishtarë elektrikë; Hekura për waffe, elektrike; Pishtarë 

flakërues; Priza për drita elektrike; Aparate për pjekje; Tharëse e flokëve [tharëse]; 

Batanije, elektrike, jo për qëllime mjekësore; Aparate për ngrohje dhe ftohje për  

shpërndarjen e pijeve të ngrohta dhe të ftohta; Instalime për kondicionimin e ajrit; 

Ventilatorë për kondicionimin e ajrit; Furra; Unaza për gatim; Frigorifer; Kontejnerë për 

ftohje; Fanarë për ndriçim; Drita zanash për dekorime festive; Aparate dhe makina për 

pastrimin e ajrit; Aparate për ftohjen e ajrit; Tharëse (Ajri -); Furra me mikrovalë; Shumë 

soba; Llamba me vaj; Llamba reflektorë; Llamba për dysheme; Pishtarë për kokë; Ulëse 

tualeti; Filtrues për ujë të pijshëm; Aparate për tharje; Ventilator për kondicionimin e ajrit; 

Shishe për ujë të ngrohtë; Ngrohës të ujit (aparate); bojlerë për ujë të ngrohtë.    

12   Automjete dhe mjete transportuese; Pjesë dhe pajisje për automjete; Pjesë dhe pajisje 

për automjete të terrenit; Automjete të terrenit dhe mjete transportuese; Aparate dhe pajisje  

kundër vjedhjes, për siguri dhe mbrojtje për automjete; Mbulesa për dubak; Qese të 

përshtatur për dubakun; Atlete të përshtatura për karroca; Rimorkio [automjete]; Rimorkio 

për transportimin e biçikletave; Mbulesa për shalat e biçikletave; Aparate kundër vjedhjes 

për automjete; Karrocë dore për blerje [karrocë (Am.)]; Biçikleta; Bandazh për rrota të 

biçikletës, motoçikletës; Rripa për biçikletë; Shporta të përshtatura për biçikleta; Pompa për 

biçikleta, motoçikleta; Rimorkio (rijakah) për biçikleta; Goma për biçikletë [goma]; Shala  

për motoçikletë; Shporta të përshtatura për motoçikleta; Rrjete bagazhi për automjete; 

karrocë dore; Karroca për fëmijë; Mbulesë për dubak; Dubak; Trotinete [automjete] me 

shtyrje.   

14   Statuja dhe figura, të bëra prej ose të veshura me metale ose gurë të çmuar ose gjysmë 

të çmuar, ose imitime të tyre; Ornamente, të bëra prej ose të veshura me metale ose gurë të 

çmuara ose gjysmë të çmuara, ose imitime të tyre; Stoli; Unaza për çelësa dhe zinxhirë për 

çelësa, dhe zbukurimet për to; Kuti për stoli dhe kuti për orë; Gurë të çmuar, margaritarë 

dhe metale të çmuara, dhe imitime të tyre; Hajmali [stoli, bizhuteri (Am.)]; Distinktiv prej 

metaleve të çmuara; Zbukurime për unaza të çelësave; Pinca që krijojnë bizhuteri; Byzylyk 

të bërë prej tekstilit të qëndisur [stoli]; Byzylyk [stoli, bizhuteri (Am.)]; Orë dore; Stoli nga 

qelibari i verdhë; Karficë [stoli]; Buste prej metalit të çmuar; Gur i çmuar; Kronografë 

[orë]; Kronometër; Kronoskop; Stoli e kloanizuar; Fije të metaleve të çmuara [stoli]; Gurë 

të çmuar; Orë dhe sahate, elektrike; Figura prej metalit të çmuar; Statuja prej metalit të 

çmuar dhe aliazhet e tyre; Gjetje bizhuterie; Ornamente prej aeroplani; Fije ari [stoli]; Gurë 

gjysmë të çmuar; Gjerdan [stoli]; Kuti prej metalit të çmuar; Zinxhirë [bizhuteri]; Shufra 

lidhëse; Kunja lidhëse; Kryqe si stoli; Kryqe prej metalit të çmuar, vetëm si stoli; Punime 

artistike prej metalit të çmuar; Rruaza për bërjen e bizhuterive; Tokenë bakri; Bulonë 

mansheti; Medalje; Medaljone [stoli]; Tespihe [rruaza për lutje]; Monedha; Vathë; 

Margaritarë të bërë prej qëndisjes [qelibar i shtypur]; Margaritarë [stoli]; Kuti prezantimi 

për orë; Kuti prezantimi për bizhuteri; Unaza [stoli, bizhuteri (Am.)]; Metale të çmuara, të 

papërpunuara ose gjysmë të përpunuara; Tespihe; Unaza për çelësa [unaza të ndara me 

xhingël ose medaljon dekorativ]; Stoli zbukurimi; Gjilpëra ornamentale; Rule bizhuterie; 

Kuti për bizhuteri; Stoli për kapelë; Stoli për këpucë; Stoli; Qëndisje argjendi [stoli]; Orë 

diellore; Lugë prej argjendi [fije argjendi]; Unazë ndarëse prej metalit të çmuar për çelësa; 

Statuja prej metalit të çmuar; Kohëmatës; Stoli e lashtë [bizhuteri për kostum (Am.)]; Orë; 

Sahat; Rripa për orë; Lavjerrës [sahat – dhe orëndreqës]; Zinxhirë për orë; Argjend, i 
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papërpunuar ose i rrahur; Tokëz për bizhuteri; Orë me alarm; Instrumente për matjen e 

kohës.    

16   Mbajtës të parave; Libra; Makina për zyrë; Materiale dhe media për dekorim dhe art; 

Pajisje për shtypje dhe lidhje të librave; Artikuj të shtypur, në veçanti revista për klientë 

dhe inserte për reklamim; Materiale për filtrim prej letre; Albume të fotografive dhe albume 

të koleksionuesve; Ngjitëse për letra shkrimi ose qëllime amvisërie; Mjete për korrigjim 

dhe fshirje; Pajisje për art, vepra artizanale dhe modelim; Punime artistike dhe figura prej 

letre dhe kartoni, dhe modele të arkitektëve; Pajisje edukative; Letër dhe karton; Letër dhe 

karton industrial; Furnizime për letër shkrimi dhe edukim; Mjete për shkrim dhe shtypje; 

Qese dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje prej letrës, kartonit ose plastikës; 

Thasë për bërllok prej letre ose prej plastike; Faculeta prej letre për heqjen e grimit; 

Transferues me gërvishtje; Pllaka të adresave për makina të adresimit; Pullë e adresave; 

Makina të adresimit; Dosje për letër; Skedarë për dokumente [letër shkrimi]; Libër 

kujtimesh; Almanakë; Karta paralajmëruese [letër për shkrim]; Laminatorë dokumentesh 

për përdorim në zyre; Akuarelle; Modele arkitektonike; Tabela llogaritëse; Shirita dore për 

ruajtjen e instrumenteve të shkrimit; Atlase; Letër ngjitëse [letër shkrimi]; Mbajtës të 

parave; Banderola prej letrës; Lagës për sipërfaqet e gomuara [Artikuj të zyrës]; Letër 

shkrimi (Kabinete për -) [Kërkesa zyre]; Shtroja për gota të birrës; Piktura; Mostra 

biologjike për përdorim në mikroskopi [materialet mësimore]; Kopje të vizatimit; Lapsa; 

Mbajtës të lapsit; Drejtues të lapsit; Shtroja [letër shkrimi]; Broshura; Shtypës të letrës; 

Tabaka për tavolinë; Letër shkrimi; Pamflete; Mbështetës për libra; Artikuj për zyra; 

Kapëse për letra; Celular për animim; Karficë për emrin e mbajtësit të distinktivit [Artikuj 

të zyrës]; Rrotulla tërheqëse për emrin e mbajtësit të distinktivit [artikuj të zyrave]; Libra 

komikë; Film plastik i shtrënguar, i shtrirë, për paletizim; Diagrame; Mbajtës të 

dokumenteve [artikuj shkrimi]; Fletë për tush për kopjuesit; Mbulesë për printer, që nuk 

është prej tekstili; Shirit për printim; Mbështjellës [artikuj shkrimi]; Makina shkrimi; 

Mprehëse të lapsave, elektrike ose joelektrike; Vula për anulim; Etiketa prej letre ose 

kartoni; Çanta për shabllone; Banderolë prej letrës; Flamuj prej letrës; Dosje [artikuj 

shkrimi]; Shirita të bojës; Çikrik për shirita me bojë; Pjatëza me bojëra uji (Artistë -); Kuti 

të bojërave; Tabaka për bojë; Mbajtës të stilolapsit; Kapëse për stilolaps; Kuti për stilolaps; 

Stilolapsa [artikuj të zyrave]; Fshirëse të stilolapsit; Fletë kontrolli të lagështisë prej letre 

ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Figura prej letrës maçe; Figura [statuja] 

të letrës maçe; Letër për filtrim; Këllëf për gishta [artikuj të zyrave]; Xhelatinë peshku për 

artikuj shkrimi ose për qëllime amvisërie; Mbështjellës të shisheve prej letrës ose kartonit; 

Lëngje korrigjuese [artikuj për zyra]; Fletushka; Filma plastik për mbështjellje; Fleta prej 

celulozës së përdorur për mbështjellje; Argjile për modelim (Varëse për -) [materiale të 

artistëve]; Fotografi [të printuara]; Foto-gravura; Stilolapsa me ngjyrë; Material mbushës 

prej letre ose kartoni; Fletë muzikore në formë të printuar; Bono të printuara; Tabaka për 

klasifikimin dhe numërimin e parave; Harta gjeografike; Pikturime [piktura], të kornizuara 

ose të pakornizuara; Libra të këngëve; Globe; Kartolina; Prezantime grafike; Printime të 

artit grafik; Riprodhime grafike; Pllaka për gdhendje; Gravura; Gjilpëra qepëse; Pasta dhe 

ngjitës të tjerë për artikuj shkrimi ose për qëllime amvisërie; Shirita elastikë për zyra; Shirit 

i gomuar [artikuj shkrimi]; Pëlhurë e gomuar për qëllime të artikujve të shkrimit; Mbajtës të 

distinktivëve me emra [artikuj për zyrë]; Mbajtëse për stilolapsa dhe lapsa; Manuale 

[doracak]; Pajisje për shënimin e duarve; Mbështetës për dore për piktorët; Presë për 

shtypje [artikuj për zyrë]; Hektograf; Seksione histologjike për qëllime mësimore; Letër 
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prej celulozës së drurit; Pllakë prej celulozës së drurit [artikuj shkrimi]; Zarfe [artikuj 

shkrimi]; Kuti për kapele prej kartoni; Filtra (Letër kafe-); Kalendarë; Shtroja prej letre për 

gota; Kartela të skedarit; Kartela; Etiketa për kartelat e indeksit; Tuba kartoni; Katalogë; 

Shirita ngjitës për artikuj shkrimi ose për qëllime amvisërie; Fotografi zmadhuese (Aparate 

për -); Pasta dhe ngjitëse të tjera për artikuj shkrimi ose për qëllime amvisërie; Shirita 

ngjitës për artikuj shkrimi ose për qëllime amvisërie; Shpërndarës (Shirit ngjitës -) [artikuj 

për zyrë]; Dërrasa me mbërtheckë për të mbajtur letra; Qese për gatim me mikrovalë; Letër 

karboni; Letër për kopjim; Shirita për korrigjim [artikuj për zyrë]; Korrigjim të bojës 

[heliografi]; Shkumësa për litografi; Mbajtës të shkumësit; Topa për stilolapsa me pikë; 

Kurbe franceze; Përparëse prej letre; Përparëse, pa mëngë, prej letre; Material institucional 

dhe mësimor (përveç aparateve); Pasta dhe ngjitëse të tjera për artikuj shkrimi ose për 

qëllime amvisërie; Shënues të librave; Letër ndriçuese; Letra çeliku; Punime artistike 

litografike; Perforatorët e zyrave; Karta të shpuara për aparate gjergjefi; Letërthithëse; 

Lidhëza me gjethe të lirshme; Pako me flluska (plastike -) për mbështjellje ose paketim; 

Brusha të piktorëve; Pëlhurë për pikturë; Paleta për piktorë; Rul për lyer për shtëpi; Brusha; 

Këmbalecë për piktorë; Shkumës shënues; Stilolapsa shënues; Krehër me madhësi të 

kokrrës; Shabllone; Mbajtës të stilolapsit; Paste për modelim; Materiale për modelim; 

Argjilë për modelim; Dyllë për modelim, jo për qëllime dentare; Kartolina muzikore; 

Shtypës të kartelave kreditore, joelektrike; Treguesit e grafikëve, joelektronikë; Fletore; 

Kapëse letrash; Aparate për numra; Oleografi; Dosje [artikuj për zyrë]; Pantografi 

[instrumente të vizatimit]; Letër; Letër Xuan për pikturë dhe kaligrafi kineze; Letër për 

makinat e regjistrimit; Artikuj shkrimi; Shirita prej letre; Fletë prej letre [artikuj shkrimi]; 

Peshqirë për fytyrë prej letre; Peshqir për dorë prej letre; Letër maçe; Mbështjellës prej letre 

për vazo për lule; Çelës të letrave; Tasa prej letrës; Prerëse të letrave [artikuj për zyrë]; 

Peceta prej letrës; Shami prej letrës; Thasë prej letrës; Karton i trashë; Astarë prej letrës për 

sirtarë, të parfumuara ose jo; Ngjyra pastel; Modele të gjurmimit; Pëlhurë e gjurmimit; 

Letër e gjurmimit; Letër pergamene; Vula [pulla]; Afisha; Tabela për reklama prej letrës 

ose kartonit; Qese plastike për hedhjen e mbeturinave të kafshëve amvisërie; Hasër prej 

letrës; Paketim [mbrojtje, mbushje] të materialeve prej letrës ose kartonit; Portrete; 

Kartolina; Prospekte; Produkte për fshirje; Kruajtëse [fshirëse] balte te pragu për zyra; 

Mburojë për fshirje; Gdhendje; Libra kryesorë [libra]; Mbulesa të pasaportave; Letër orizi; 

Tabela për vizatim; Gjilpëra gjurmuese për qëllime vizatimi; Lapsa për vizatim; Karfica; T-

katrorë për vizatim; Buletine; Indekse; Enë për krem prej letrës; Karta të tregtimit, përveç 

atyre për lojëra; Fletë absorbuese prej letrës ose plastikës për paketimin e produkteve 

ushqimore; Shabllone [artikuj shkrimi]; Kuti prej kartonit ose letrës; Kapakë të librit të 

kontrollit; Lapsa për pllaka; Pllaka për shkrim; Shenja prej letrës ose kartonit; Parapirtë 

[vula letre]; Shkumësa për rrobaqepës; Kopjues [artikuj shkrimi]; Modele të qepjes; Maja të 

penës; Mbajtëse të ngjyrës; Takëme të shkrimit; Instrumente të shkrimit; Libra për shkrim 

ose vizatim; Shkumës për shkrim; Çanta për shkrim [artikuj shkrimi]; Materiale të shkrimit; 

Brusha të shkrimit; Shtroja për tavolina; Botime të shtypura; Pajisje shkollore [artikuj 

shkrimi]; Pllaka shablloni; Mbajtës të faqeve; Shirita vetëngjitëse për artikuj shkrimi ose 

për qëllime amvisërie; Përpunim i kornizave [shtypje]; Rafte Galley [shtypje]; Dyllë për 

vulosje; Makina nënshkrimi për zyra; Përbërës i vulosjes për qëllime të artikujve të 

shkrimit; Oste për vulë; Pulla [vula]; Letër argjendi; Shkumës spërkatës; Stenda të 

fotografive; Stilolapsa çeliku; Pastë [ngjitëse] e niseshtesë për artikuj shkrimi ose për 

qëllime amvisërie; Vula nënshkrimi; Mbajtës për pulla [vula]; Çanta për pulla [vula]; Vatë 
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për bojë; Stenda të pullave; Printime [gdhendje]; Dizajne të qëndisjes [modele]; Bojë; 

Kallamarë; Shkopinj për bojë; Patinë tavoline prej letrës; Mbulesa tavoline prej letrës; 

Çarçaf tavoline prej letrës; Letër higjenike; Sete për printim, të lëvizshme [artikuj për zyrë]; 

Transparenca [artikuj shkrimi]; Bojëra indiane; Makina për nënshkrimin e zarfit, për zyra; 

Shtroja për gota prej letrës; Qese [zarfe, vezme] prej letrës ose plastikës, për paketim; 

Material për paketim i bërë nga niseshteja; Letër ambalazhi; Aparate dhe makina të 

mimeografit; Rule katrore për vizatim; Aparate për skicim; Fleta prej viskozës për 

mbështjellje; Letër dyllëi; Dërrasa të zeza; Vashi; Materiale për vizatim; Bllok për skica; 

Sete për vizatim; Instrumente për vizatim; Lapsa qymyrguri; Rule për hartim; Katrorër për 

vizatim; Orare të shtypura; Botime periodike; Gazeta; Grirëse të letrave për përdorim në 

zyrë; Mbërthecka letre; Numra [lloji]; Shirit për cigare; Kompase për vizatim; Kuti e 

dosjeve për ruajtjen e regjistrimeve të biznesit dhe atyre personale; Libra të adresave; 

Pllaka të adresave; Gdhendëse për lapsa kozmetikë.   

17   Artikuj dhe materiale për izolim termik; Artikuj dhe materiale hidroizoluese dhe 

mbrojtje nga lagështia; Artikuj dhe materiale për izolim akustik; Ngjitës, fiksues dhe 

mbushës; Elastomerë; Artikuj dhe materiale rezistuese ndaj zjarrit dhe parandaluese të 

zjarrit; Shirita, breza, rripa dhe filma ngjitës; Artikuj dhe materiale për izolim dhe 

parandalim; Materiale për restaurimin dhe riparimin e gomave; Materiale për absorbimin e 

tronditjeve dhe për ambalazhim, shmangie të dridhjeve; Aranzhim të luleve (Sfungjer për -) 

[produkte gjysmë të gatshme]; Paketime të përbashkëta; Shirita për tuba; Kompozime 

bllokuese; Materiale për stukim; Unaza për mbyllje; Shirita përjashtues; Fijet elastike, që 

nuk përdoren në tekstile; Bllokues të dritare prej gome; Izolim të ndërtesave ndaj lagështisë 

(Substanca për -); Materiale izoluese zjarrduruese; Materiale filtruese prej shkumës plastike 

gjysmë të përpunuar; Petë e celulozës së rigjeneruar, vetëm për paketim; Ngjitës për nyje; 

Gypa kopshtesh; Filma anti-verbues për dritare [filma të lyer]; Vula gome për kavanoza; 

Fije prej gome, që nuk përdoren në tekstile; Ventil prej gomës; Tretës gome; Zbutës prej 

gome për absorbimin e tronditjeve; Unaza prej gomës; Litarë prej gomës; Shtupë prej 

gome; Izolues; Izolues për rrjet elektrik; Bojëra izoluese; Shirita izolues; Shajak izolues; 

Llak izolues; Pëlhura izoluese; Izolim (petë metalike për -); Doreza për izolim; Materiale 

izoluese; Vajrat izolues; Letër izoluese; Stuko; Shirita ngjitës, vetëm për artikuj shkrimi 

dhe jo për qëllime mjekësore ose amvisërie; Film plastik, që nuk është për mbështjellje; 

Fije prej materialeve plastike, që nuk përdoren në tekstil; Zorrë prej pëlhure për tuba; 

Paketim [mbrojtje, mbushje] të materialeve prej gome ose plastike; Materiale për izolimin e 

zërit; Gypa prej materialit të tekstilit; Tuba fleksibël, jo prej metali; Shirita vetëngjitëse, 

vetëm për artikuj shkrimi dhe jo për qëllime mjekësore ose amvisërie; Plastikë gjysmë e 

përpunuar; Rrëshira sintetike [produkte gjysmë të gatshme]; Rrëshirë akrilike [produkte 

gjysmë të gatshme]; Bllokues të dyerve prej gomës; Larës të gomës ose fibrës së 

vullkanizuar [fibër]; Qese [zarfe, thasë] prej gome, për paketim; Fletë viskoze, vetëm për 

paketim; Materiale jopërçuese për mbajtjen e nxehtësisë; Paketime të papërshkueshme nga 

uji; Filma për maskim.   

18   Bagazhe, çanta, kuleta dhe bartës të tjerë; Ombrella dhe çadra; Bastunë; Çanta të 

shkurtra; Qeska për fëmijë; Hobe për mbajtjen e foshnjave; Çanta plazhi; Veshje për 

kanakarë; Shkopin për alpinizëm; Kuleta; Çanta për kamping; Kid; Mbulimi për kafshë; 

Çanta të atasheut; Kuti prej lëkure ose tabelë lëkure; Qese rrjetë për blerje; Qese për blerje; 

Çantë për blerje me rrota; Etiketa prej lëkure; Veshje, prej lëkure, për pranverë; Ombrellë 

ose çadra të ngritura; Çantë për ushqim; Bastun; Kuletë; Etiketa të bagazheve; Rripa për  
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kafshë; Kollare për kafshë; Valixhe; Doreza të valixheve; Çanta dore; Korniza të kuletës; 

Kuti për kapelë prej lëkure; Çantë (Lojë -) [pajisje gjuetie]; Çantë për kartela [shënime]; 

Çanta prej lëkure ose pllakë prej lëkure; Kuti prej fijeve të vullkanizuar; Çanta për rroba 

për udhëtime; Çantë ushtarake; Valixhe me rrota; Kube të shtypura të përshtatura për 

bagazhe; Çanta të Vanity, që nuk është e pajisur; Çantë e kartelave kreditore [kuleta]; Frerë 

për udhëheqjen e fëmijëve; Fije lëkure; Rripa (Lëkure -); Lëkurë imituese; Rrip lëkure; 

Pllakë prej lëkurës; Rripa prej lëkurës; Dantella (lëkure -); Çantë për vegla, bosh; Rrip për 

turi; Furniturë prej lëkure për mobilie; Mbulesa mobiliesh prej lëkure; Lëkurë urithi [imitim 

i lëkurës]; Valixhe të motorizuara; Çanta muzikore; Randsels [çantë japoneze për shkollë]; 

Ombrella; Doreza për ombrellë; Valixhe për udhëtim; Sete për udhëtim [sende prej 

lëkurës]; Çantë për udhëtim; Çanta të shpinës; Shkopinj për ombrellë; Rripa për patina; 

Çanta për çelësa; Çanta për shpinë; Mbulesa për ombrellë; Rripa prej lëkurës për shpatulla; 

Vende për bastunë; Çadra; Çanta sportive; Doreza për bastun; Broshura e konferencave; 

Akt-çantë; Tefilinë [rrip ritual hebraik]; Kapëse për mbajtjen e qeseve për blerje; Çanta 

[zarfe, qese] prej lëkurës, për paketim; Çanta për karta të biznesit; Bastunë për shëtitje.    

20   Mbërthyese, jometalike; Mbërthyese, lidhëse dhe mbajtëse të kabllove, jometalike; 

Mbërthyese, lidhës dhe mbajtës të tubave, jometalike; Kontejnerë, dhe mbyllësit dhe 

mbajtësit e tyre, jometalikë; Mbyllës për kontejnerë, jometalikë; Strehim dhe shtretër të 

kafshëve; Kuti për letra, jometalike; Tabelë, stenda dhe sinjalizime, jometalike; Arka dhe 

paleta, jometalike; Varëse rrobash, mbajtëse rrobash [mobilie] dhe grepa për rroba; 

Shporta, jometalike; Shkallë dhe shkallore të lëvizshme, jometalike; Mobilie dhe orendi; 

Korniza; Manikinë dhe kukulla për rrobaqepës; Dryna dhe çelësa, jometalikë; Pasqyra (qelq 

i shkrirë); Statuja, figura, vepra artistike dhe zbukurime dhe dekorime, të bëra nga materiale 

të tilla si druri, dyllëi, argjili ose plastika, që janë përfshirë në këtë klasë; Fuçi dhe vozë, 

jometalike; Montim të dyerve, portave dhe dritareve, jometalike; Ventile, jometalike; 

Krevat për bebe; Shtretër; Shtresa druri për krevat; Shtresa dhe mbulesa, vetëm prej liri; 

Koshere për bleta; Korniza për piktura; Mbajtëse lulesh; Vaskë, që nuk është prej metali; 

Kuti për letra, që nuk është prej metali ose e vendosur në mur; Kuti prej druri ose plastike; 

Vend për libra [mobilie]; Rafte; Rafte të bibliotekës; Brusha; Buste prej druri, dyllëi, suve 

ose plastike; Dyshekë për kampim; Kolltuqe; Enë, jo prej metali [ruajtje, transport]; 

Dekorime prej plastike për produkte ushqimore; Kunja [pinca], jo prej metalit; Priza 

fiksuese, jo prej metali; Ulëse për dush; Rafte për skedarë [mobilie]; Etiketa plastike; Rafte 

të mobilieve; Brava, jo prej metali, për automjete; Dërrasë prej druri; Fuçi, që nuk është 

prej metali; Voza, jo prej metali; Çezma, jo prej metali, për vozë; Pajisje të dritareve, jo 

prej metali; Bllokues të dritares, jo prej metali ose gome; Shula, jo prej metali, për dritare; 

Bulona të kornizës së dritares (jometalik -); Punime artistike prej druri, dylli, argjilës ose 

plastikës; Shporta për peshkimi; Shtiza flamuri që mbahen me dorë, jo prej metali; Kupa 

për shishe, jo prej metali; Rafte për shishe; Tapa për shishe; Arka për shishe prej druri; 

Mbyllëse për shishe, jo prej metali; Dërrasë për copëzim [tryezë]; Ndarëse që qëndrojnë 

vetë [mobilie]; Trajtim të paletave, jo prej metali; Grepa, jo prej metali, për shina rrobash; 

Grepa për perde; Mbajtëse për perde, jo prej materialit të tekstilit; Rule për perde; Kashta të 

gërshetuara, përveç hasrave; Krehër për koshere bletësh; Rafte për pjata; Rafte për armë; 

Shporta [kosha] për transportin e sendeve; Shufra për kapjen e vaskës, jo prej metali; 

Pasqyra që mbahen me dorë [pasqyra tualeti]; Varëse rrobash, jo prej metali; Shpërndarës 
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të faculetave, të fiksuar, jo prej metali; Mbajtës për peshqir [mobilie]; Arka; Numra të 

shtëpive, jo prej metali, jotë ndritshme; Brirë të drerit; Stola; Fjongo prej druri; Çekërke 

prej druri për fije, mëndafsh, korda; Krehër për mjaltë; Bri, i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar; Mbulesa (Rroba -) [ruajtje]; Mbajtëse për kapelë; Kolibe për kanakarë për 

amvisëri; Kolibe; Qafore për identifikim, jo prej metali; Etiketa jometalike për qenë; Grila 

të dritareve të brendshëm me tekstil; Rrogoza për gjumë; Mengene jometalike për kabllo; 

Rrjetë rreth oxhakut; Kanistra, jo prej metali; Bordura prej plastikës për mobilie; Karroca 

për kompjuterë [mobilie]; Kabinete indeksi; Sëndukë, jo prej metali; Karrige të larta për 

bebe; Dubak për foshnje; Mbështetëse; Varëse për rrobash dhe grepa për rroba; Grepa për 

rrobash, jo prej metali; Manikinë dhe kukulla për rrobaqepës; Mbajtëse për pallto; Reza, jo 

prej metali; Arka për sirtarë; Tabela të konzollave; Jastëkë; Nënkresë; Jastëkë për 

pozicionimin e kokës për bebe; Mbështetëse për kokë [mobilie]; Jastëkë për mbështetje të 

kokës për foshnje; Korale; Vepër shportarie; Tapa; Vende për gërvishtje për mace; Kryqe 

prej druri, dylli, argjile ose plastike, vetëm për stoli; Punime artistike prej druri, dylli, 

argjile ose plastike; Kosha; Kuti vegla, jo prej metali, bosh; Sëndukë për vegla, jo prej 

metali, bosh; Katedër; Shtretër për kanakarë; Shtretër me ajër, jopër qëllime mjekësore; 

Mbështetëse me ajër, jopër qëllime mjekësore; Jastëkë me ajër, jopër qëllime mjekësore; 

Dyshekë me ajër, jopër qëllime mjekësore; Qilima për kosha për foshnje; mobilie; Mobilie 

[dekorimi]; Shporta e Moisiut; Guaca; Kuti për fole për kanakarë amvisërie; Ventilator për 

përdorim personal, joelektrikë; Kunja, jo prej metali; Kuti për fole; Shpërndarës për qese të 

mbeturinave të qenve, të fiksuara, jo prej metali; Paret portativ [mobilie]; Kontejnerë për 

kullimin e vajit [jometalikë]; Perde me rruaza për dekorim; Dollapë prej drurit ose 

plastikës; Ornamente për korniza të fotografive; Lidhëse për perde; Pjesë të drurit për 

koshere bletësh; Shufra për fotografi; Bastun prej palme kacavjerrëse; Mbajtëse për makina 

llogaritëse; Rafte; Reza, jo prej metali; Mentesha, jo prej metali; Rafte për ekspozim; Stola; 

Karrige për kuvertë; Shenja prej druri ose plastike; Mbajtëse për ombrellë; Kallamishte 

[materiale për gërshetim]; Çikrikë jomekanikë, jo prej metali, për zorrë fleksibile; Çikrikë 

për mbështjellje, jo prej metali, jomekanikë, për zorrë fleksibile; Bravë, përveç elektrike, jo 

prej metali; Çelësa plastikë; Organizues për ekspozimin e bizhuterive; Tabelë për varjen e 

çelësave; Mbajtëse për kostume; Dollapë; Vidha, jo prej metali; Dado, jo prej metali; Vidha 

të klasës së parë, jo prej metali, për shishe; Rafte për makina shkrimi; Tavolina të shkrimit; 

Tavolina; Dollapë; Mobilie shkollore; Mbulesa për veshje [rroba]; Kontejnerë lundrues, jo 

prej metali; Tryezë me rrota [mobilie]; Ulëse prej metali; Pasqyra (qelq i shkrirë); Pllaka 

prej pasqyrës; Sëndukë për lodra; Shkallë prej druri ose plastikës; Rrogoza, të lëvizshëm, 

për lavamanë; Piketa, jo prej metali, për bimë ose pemë; Bazamente për vazo me lule; 

Shtylla jo prej metali; Statuja prej druri, dylli, argjile ose plastike; Shkallore me këmbë 

[shkallë], jo prej metali; Tavolina për qëndrim në këmbë; Korniza për qëndisje; Ndalës, jo 

prej qelqi, metali ose gome; Parakolpe mbrojtëse për shtretër portativ, përveçse prej liri; 

Bordura prej kashte; Kashtë të gërshetuar; Dyshekë (Kashte -); Ulëse; Mbajtëse për varëse 

rrobash; Tabaka, jo prej metali; Shporta të bukëpjekësit për bukë; Shufra për shkallë; 

Tabela; Shufra për shpatulla [zgjedha]; Shkallë të vogla, jo prej metali; Pajisje për dyer, jo 

prej metali; Bulona jometalike për dyer; Ndalues për dyer, jo prej metali ose gome; Doreza 

për dyer, jo prej metali; Zile të dyerve, jo prej metali, joelektrike; Trokitës për derë, jo prej 

metali; Shula, jo prej metali; Valvola, jo prej metali, përveç pjesëve të makinave; 

Ambalazhe prej plastikës; Kapëse plastike për mbylljen e qeseve; Kapakë për mbyllje, jo 

prej metali; Qelqe (të shkrira) [pasqyra]; Vitrinë ekspozuese; Shtëpi për zogj; Unaza për 
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perde; Pulla plastike për grila të dritareve; Shina mbështetëse për perde; Shtylla për perde; 

Platform për ndërrimin e foshnjave; Mushama ndërruese; Lloj djepi; Zile të erës [dekorim]; 

Mbështetëse, që nuk është prej metali, për mobilie; Tavolina për projektim; Rafte për 

revista; Mbajtëse ekspozuese për gazeta; Kunja për tendë, jo prej metali; Punime kabineti.    

21   Artikuj për pastrimin e dhëmbëve; Brusha dhe artikuj të tjerë për pastrim, materiale për 

krijimin e brushave; Pajisje për kontrollin e dëmtuesve dhe llumit; Takëm, enë gatimi dhe 

kontejnerë; Gota, enë për pije dhe enë për përgatitje të pijeve alkoolike; Artikuj për 

mirëmbajtjen e veshjeve dhe këpucëve; Mjete kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjë; 

Aparate për aromatizimin e ajrit; Kosha për pluhur; Mjete për pastrim; Arka për monedha 

(arka Piggy); Statuja, figura, pllaka dhe vepra artistike, të bëra prej materialeve të tilla si 

porcelani, terrakote ose qelqi, të përfshira në klasë; Xham i papërpunuar dhe gjysmë i 

përpunuar, i pa specifikuar për përdorim; Kapakë për akuarium; Kosha për pluhur; Pajisje 

për heqjen e grimit; Shpërndarës i aerosolit, që nuk është për qëllime mjekësore; Shoshitësi 

të shkrumbit për qëllime amvisërie; Vaskë që fryhen për banjë për foshnje; Brusha për 

vetulla; Enë për derdhje; Dorashka për larje të veturës; Dorashka për pjekje; Kriklla; 

Legenë [enë]; Enë qelqi të ngjyrosura; Pajisje për spërkatje; Fshesa; Doreza të fshesave; 

Kriklla për birrë; Mbajtëse të luleve dhe bimëve [aranzhim i luleve]; Spërkatës për ujitje të 

luleve dhe bimëve; Kuti për dritare; Vazo për lule; Lecka për larjen e dyshemesë; Furça për 

pastrim; Kuti për ëmbëlsira; Furça (përveç furçave të bojës); Llamba alabastër; Tigan; Enë 

spërkatëse për ujitje; Kunja prej metali (Gatim -); Dërrasa për prerjen e bukës; Kosha të 

bukës; Shporta për bukë për qëllime amvisërie; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse të hekurit 

për hekurosje; Brusha; Brusha për llamba; Koka për brusha elektrike të dhëmbëve; Mallra 

me brusha; Buste prej porcelani, qeramike, balte, terrakote ose qelqi; Enët për gjalpë; 

Kapakë të enëve për gjalpë; Lëkura kamoshi për pastrim; Stoli të pjatave; Mbyllës për 

kapakët e tenxhereve; Aparate deodorizuese për përdorim personal; Gota për vezë; Kova; 

Kavanoza (qelqi -) [damixhanë]; Kova për akull; Lugë për akullore; Mashë për akull; 

Brusha (Elektrike -), përveç pjesëve të makinave; Tërheqje dhe vrasje të insekteve (Pajisje 

elektrike për -); Krehër (elektrik); Heqës të qemerit, elektrike ose joelektrike; Nxjerrëse e 

tapave, elektrike dhe joelektrike; Çelëse të shisheve, elektrike dhe joelektrike; Brusha për 

dhëmbë, elektrike; Difuzerë elektrik për mjete kundër mushkonjave; Xhama të emaluar, 

jopër ndërtim; Bokallë të vegjël; Bokall të vegjël për vaj; Shkopinj; Kurthe për minj; Enë  

për kullim; Figura prej porcelanit, qeramikës, baltës, terrakotës ose qelqit; Termusë; Shishe; 

Kurthe për miza; Rrahëse për miza; Kallëpe për kube të akullit; Kallëpe [enë kuzhine]; 

Grazhde për kafshët; Dorashka për kopshtari; Kontejnerë për përdorim amvisërie ose 

kuzhinë; Enë për perime; Komplete për erëza; Kanaçe për ujitje; Lugë për pjekje [enë 

gatimi]; Qelqe që përmbajnë përçues të imët elektrikë; Qelq, i papërpunuar ose gjysmë i 

papërpunuar, përveç qelqit për ndërtimtari; Shishka prej qelqi [enë]; Boca prej qelqi 

[kontejnerë]; Kuti prej qelqi; Gota [enë]; Pjata prej qelqi; Mozaikë prej qelqi, jopër 

ndërtimtari; Xham i pluhurosur për dekorim; Lesh xhami, përveçse për izolim; Dorashka 

për furrë; Skarë [enë gatimi]; Hekur mbështetës mbi skarë; Krehra për flokë (me krehëse të 

mëdha-); Pompë për pastrimin e tubave të bllokuara; Makina për peta, që përdoren me 

dorë; Instrumente për pastrim, që përdoren me dorë; Mullinj për kafe, që përdoren me dorë; 

Mullinj për speca, që përdoren me dorë; Mullinj për qëllime amvisërie, që përdoren me 

dorë; Zgjerues për doreza; Pajisje për amvisëri; Doreza për qëllime amvisërie; Sfungjerë 

gërryes për pastrimin e lëkurës; Shtypës për pantallona; Kurthe për insekte; Kontejnerë të 

izoluar nga nxehtësia; Termusë; Kontejnerë të izoluar nga nxehtësia për pije; Kontejnerë 
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me izolim termik për ushqim; Enë për të shërbyer [tabaka]; Enë për shërbimin e kafesë 

[takëm]; Brushë për katran, me shkop të gjatë; Krehër; Çanta për krehër; Shtamba; Boca; 

Etiketa të bocës; Kapakë të pjatave për djathë; Tenxhere; Kavanoza për gatim; Qeramikë 

për qëllime amvisërie; Ndezëse për qirinj; Kavanoza për qirinj [mbajtës]; Unaza për qirinj; 

Barela për veshje; Shtypëse (Hudhra -) [enë kuzhine]; Grepe për pulla; Kallëpe për gatim 

[kallëpe]; Komplete të tenxhereve për gatim; Kazanë; Qese rrjetë për gatim, përveç atyre 

për mikrovalë; Tenxhere për gatim; Pajisje gatimi, joelektrike; Shporta për qëllime 

amvisërie; Demixhanë; Brusha kozmetike; Pajisje kozmetike; Lopatëza kozmetike; 

Shtypëse për kravatë; Kristal [enë qelqi]; Kallëpe për ëmbëlsira; Enë për kuzhinë; Pajisje 

për kuzhinë; Brusha për njomje; Qese të ftohta për ftohjen e ushqimit dhe pijeve; Qese 

izotermike; Shishe për frigorifer; Punime artistike prej porcelani, qeramike, balte, terrakote 

ose qelqi; Fole për vezë, artificiale; Enë për ngjitëse; Shandanë; Komplete për lëngje; 

Kulluese për përdorim në amvisëri; Majolikë; Mbështjellës, jo prej letrës, për vazot e 

luleve; Mbajtëse e thikave për tryezë; Enë për tundje; Fshesa për pluhur për mobilie; 

Shtupa për dysheme; Enë për shtypje për përdorim në kuzhinë; Aparate të ujit për pastrimin 

e dhëmbëve dhe mishrave; Oturak për dhoma; Furça për thonj; Shtroja për gota, jo prej 

letrës ose tekstilit; Mbulesa për tavolinë, jo prej letrës ose tekstilit; Çarçaf për tavolinë, jo 

prej letrës ose tekstilit; Aparate për fshirjen e pluhurit, joelektrike; Ngrohëse për shishe për 

ushqim, joelektrike; Avulluese të ushqimit, joelektrike; Tenxhere të nxehta, jongrohur me 

rrymë; Ndarëse e vezëve, joelektrike, për qëllime amvisërie; Enë për skuqje të patateve, 

joelektrike; Presë për fruta, joelektrike, për qëllime amvisërie; Filtra për kafe, joelektrike; 

Xhezve, joelektrike; Zirëse-filtruese e kafesë, joelektrike; Blenderë, joelektrikë, për qëllime 

amvisërie; Grirëse për kuzhinë, joelektrike; Lustrim të dyllit (Aparatura për -), joelektrike; 

Aparate dhe makina për lustrim, për qëllime amvisërie, joelektrike; Rrahëse, joelektrike; 

Rrahëse për vezë, joelektrike, për qëllime amvisërie; Autoklava, joelektrike, për gatim;  

Pajisje për lustrim të dyllit, joelektrike, për këpucë; Presa për tortilla, [pajisje kuzhine] 

joelektrike; Kuti portative për ftohje, joelektrike; Pajisje për bërjen e ëmbëlsirave, 

joelektrike; Çajnikë, joelektrikë; Thërrmues për përdorim në kuzhinë, joelektrike; Kupa për 

fruta; Arrëthyese; Dorashka për furrë; Xham opaline; Gota prej letre ose plastike; Kuti për 

shpërndarjen e peshqirëve prej letre; Shporta për mbeturinave prej letre; Pjata prej letre; 

Avullues të parfumeve; Vazo prej letrës; Furça për kuaj; Shporta për piknik (të pajisur -), 

duke përfshirë pjatat; Pjata për parandalimin e zierjes së tepërt të qumështit; Prerëse të 

tortave [biskotave] cutters; Doreza për lustrim; Lëkurë për lustrim; Materiale për lustrim 

për të bërë shkëlqim, përveç preparatebe, letrës dhe gurit; Materiale [leckë] për lustrim; 

Artikuj prej porcelani; Kuti për drekë; Kuti kozmetike për pudër; Pufka për pudër; Kovë me 

rrota për shtukë për dysheme; Vatë për pastrim; Spërkatës; Brushë për rroje; Mbajtëse për 

brusha të rrojes; Kurthe për minj; Djegës të parfumeve; Absorbues të tymit për qëllime 

amvisërie; Rende për kuzhinë; Lecka për pastrim; Përzierja e lugëve [pajisje të kuzhinës]; 

Lugë për kokteje; Tas për sallatë; Mashë për sallatë; Përzierës të kripës; Brusha për 

pastrimin e rezervuarëve dhe kontejnerëve; Legenë [tase]; Garuzhdë për qëllime amvisërie; 

Vatë për pastrimin e metaleve; Vatë gërryese për qëllime kuzhine; Shenja prej porcelani 

ose qelqi; Tampon për grim; Dërrasë për prerje për kuzhinë; Luhare për të shërbyer verë; 

Lugë për këpucë; Brusha për çizme; Këllëf për këpucë; Mbulesa për enë; Enët; Këmbje 

[pajisje për tavolinë]; Sfungjerë për qëllime amvisërie; Mbajtës për sfungjerë; Enë për salca 

(enë prej balte -); Kuti për sapun; Enë për sapun; Shpërndarës të sapunit; Sitë [pajisje 

amvisërie]; Tabakë rrotulluese për erëza; Garuzhdë për shërbim; Mbajtëse të pecetave të 
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tavolinës; Unaza për peceta; Sita [pajisje amvisërie]; Shishe shifoni për ujë të gazuar; 

Brushat të dyllit për ski; Arka derrkuc; Arka derrkuc; Lopatëz për përdorim në kuzhinë; 

Enë prej metali për bërjen e akullit dhe pijeve të ftohta; Mbajtëse të kartave të menysë; 

Çanta zbukuruese të ëmbëltoreve [çanta pastiçerie]; Kallëpe dhe tuba për dekorimin e 

tortës; Grykë e zorrës për ujë; Furça për larjen e enëve; Lesh çeliku për pastrim; Mbajtëse e 

vaskave të lëvizshme për fëmijë; Shina dhe unaza për peshqirë; Statuja prej porcelani, 

qeramike, balte, terakote ose qelqi; Leckë për fshirjen e pluhurit; Fshesa me pendë; Enë 

balte; Pirun i gjatë për çizme; Kallëpe për çizme [zgjatës]; Pëlhura (Kova të punuara nga 

endja e -); Ndalëse xhami; Shtypëse për përdorim në kuzhinë; Kuti pemësh për kafshë 

shtëpiake; Kruese; Tasa për supë; Tabaka për qëllime amvisërie; Enë për fruta; Pajisje për 

tavolinë, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; Enë për shërbim [enë]; Faqore; Kupa; 

Kulluese për çaj; Shtrojë për qeset e çajit; Kuti për çaj; Tasa për çaj; Mbulesë për çajnik; 

Enë për shërbimin e çajit [takëm]; Kulluese për çaj; Prerës të pastave; Okllai, për amvisëri; 

Pjata; Makinë fshirëse për qilima; Rrahës qilimash [vegël dore]; Qime (Kafshe -) [furça]; 

Krehër për kafshët; Tabaka thërrmuese; Pajisje tualeti; Furça tualeti; Qese për tualet; 

Mbajtëse të rrotullave të tualeteve; Shpërndarëse të rrotullave të tualeteve; Sfungjer për  

tualeti; Kapakë të tenxhereve; Tenxhere; Enë balte; Dorashka për furrë; Mbajtëse të 

tenxhereve; Lopatëza për tortë; Banjë për foshnje, të lëvizshme; Govatë; Kafaze për 

kanakarë amvisërie; Hinka; Faqore; Enë qelqi për pije; Enë për pije; Kashtë për pije; Lugë 

(Pije -); Mashtrapë; Govatë për ushqim; Mbulesa të dërrasës për hekurosje, në formë; 

Pjatëza; Vazo; Banjë për zogj; Kafaze për zogj; Unaza për zogj; Pllaka larëse; Kunja për 

rroba; Rafte për tharjen e veshjeve; Rafte për tharjen e rrobave; Kazanë për larje; Pjata të 

disponueshme për tavolinë; Aeratorë të verës; Pipeta [shijues të verës]; Kube akulli për më 

shumë përdorime; Brusha për qerpikë; Kulluese e shtupave; Lecka prej leshi për pastrim; 

Brusha për dhëmbë; Fije për qëllime dentare; Rrëmojsa; Mbajtës të rrëmojsave; Ndarës të 

gishtave me shkumë për përdorim në pedikyr; Akuariume shtëpiake; Terrariume 

(shtëpiake-) [për kultivimin e bimëve]; Terrariume (shtëpiake-) [peshkore]; Tasa për 

sheqer; Mashë për sheqer.   

22   Materiale për tapiceri dhe mbushje; Litarë për tërheqjen e veturave; Litarët për varjen e 

fotove; Lidhëse, jo prej metali; Shirita mbështjellës ose lidhës, jo prej metali; Fije, jo prej 

metali, për mbështjellje ose lidhje; Liber; Spango; Spango për paketimi; Tufë mëndafshi; 

Rrjete për ushqimin e kafshëve; Shirita konopi; Rrjetë varëse për shtrirje; Hobe, jo prej 

metali, për trajtimin e ngarkesave; Jutë; Kabllo, jo prej metali; Kapok; Rripa, jo prej metali, 

për trajtimin e ngarkesave; Strehë prej tekstilit; Thasë rrjetë për larje lavanderi; Rrjeta; 

Spango për rrjeta; Rrjetë lidhëse; Spango të bëra prej letre; Bordurë dylli; Letër katramat; 

Rafia; Rripa, jo prej metali, për trajtimin e ngarkesave; Kordonë; Sizal; Letër zalli; Lesh i 

kardhur; Shkallë prej litari; Litarë, jo prej metali; Qese [zarfe, thasë] prej tekstili, për 

paketim; Litar për paketim; Mbështjellës Bratice; Tenda   

23   Fije dhe penj; Pëlhurë pambuku; Fije pambuku; Fije shanili; Fije elastike dhe fije për 

përdorim tekstili; Fije; Fije të leshit të qelqit për përdorim tekstili; Fije gome për përdorim 

tekstili; Fije dhe penj të vërtetë të kërpit; Fije dhe penj jute; Fije dhe penj kokosi; Fije dhe 

penj prej mëndafshi artificial; Penj prej materialeve plastike për përdorim tekstili; Fije dhe 

penj prej liri; Penj dhe fije për qepje; Fije mëndafshi; Fije dhe penj për qëndisje; Fije dhe 

penj për arnime; Rrotull mëndafshi; Stof i lëmuar; Rrotull i penjve dhe fijeve; Fije leshi; 

Fije Angora; Fije dhe penj pambuku të përdredhur   

24   Rroba dushi; Çarçaf për shtrat; Etiketa të tekstilit; Perde; Materiale për filtrim prej 
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tekstilit; Pëlhura; Mbulesa për kuzhinë dhe tavolinë; Mbulesa për mobilie; Material tekstili; 

Mallra tekstili, dhe zëvendësues për mallrat e tekstilit; Varëse muri; Lecka për heqjen e 

grimit; Lecka për qelqi [peshqir]; Çanta gjumi për bebe; Rroba dushi, përveç veshjeve; 

Banderola prej tekstilit ose plastikës; Pëlhurë e hollë pambuku; Mbulesa shtrati; Mbulesa 

shtrati prej letre; Çarçaf shtrati; Bordura të shtratit; Mbulesa jastëkësh; Batanije për 

kanakarë amvisërie; Batanije të tekstilit për printerë; Perde dushi prej tekstili ose plastike; 

Materiali i endur elastik; Pëlhurë shtrëngimi; Etiketa të tekstilit; Banderova të tekstilit ose 

plastikës; Perde prej tekstili ose plastike; Mbajtëse të perdeve prej materialit të tekstilit; 

Pëlhurë për djathë; Shtinjakë; Këllëf jastëku; Rrjeta për mushkonja; Mbulesa për dyshekë; 

Shtroj tryeze prej tekstili; Perde për dyer; Velenxa [batanije për këmbët]; Perde; Thes 

gjumi; Tufa për fëmijë; Rroba thes për gjumë; Mbulesa për mobilie; Mbulesa shtrati; 

Pëlhura për ndërrimin e pelenës për bebe; Peshqirë për fytyrë [të bërë nga materialet e 

tekstili]; Peshqire prej tekstili; Pëlhura për këpucë; Pëlhura; Shami prej tekstili; Shtroja për 

tavolinë prej tekstili; Çarçafë tavoline jo prej letre; Peceta tekstili; Mbulesa tavoline, jo prej 

letre; Pëlhura avoline, jo prej letre; Mbulesa për kapakë tualeti të pajisur prej pëlhure; 

Pëlhura; Çarçafë; Shtroja për gota prej tekstili; Mushama që përdoren si mbulesa tavoline; 

Murale të tekstilit; Të brendshme prej pëlhure; Dorashka të banjës; Pëlhura të kopjuara për 

qëndisje.   

25   Veshje; Kapelë; Këpucë; Take; Kostume; Pantallona të foshnjave [veshje]; Pajë e 

foshnjes së porsalindur [veshje]; Kostume të notit; Mbathje për banjë; Rroba banjo; Tasa të 

banjës; Sandale të banjës; Pantofla të banjës; Bandanas [qafore]; Bereta; Ngrohës të 

këmbëve; Veshje prej imitimeve të lëkurës; Veshje letre; Kasketë (kapelë); Boa [qafore 

gëzofi];  Teddies [mbathje]; Pantallona të shkurtra boksiere; Sutjena; Uniformë kishtare; 

Fustana; Kilota burrash; Kapele dushi; Shtrojë; Katrore të xhepit; Espadrila; Kostumet për 

maskaradë; Dorashka; Jelekë peshkimi; Pelerinë për prerjen e flokëve; Këpuca futbolli; 

Gabardinë [veshje]; Galloshe; Dollakë; Rripa (para -) [veshje]; Pajisjet që nuk rrëshqasin 

për këpucë; Rripa [veshje]; Veshje për gjimnastikë; Këpucë gjimnastike; Gjysmë-çizme; 

Shalle; Doreza [veshje]; Zgjedhet e këmishës; Bluza; Pjesë e parme të këmishave; Nalle; 

Pantollona; Çorape të larta mbi gju; Aski; Breza; Kapela; Korniza (për kokë-) [skelete]; 

Xhaketa [veshje]; Xhempere; Xhaketa stafi [veshje]; Uniforma të xhudos; Jelek grash [të 

brendshme femrash]; Kapele të kafkës; Dukserë [veshje]; Uniforma të karatesë; Kimono; 

Veshjet (të gatshme -) [pjesë të veshjeve]; Veshje të gatshme për mbajtje; Kamisolë; Korse; 

Mbështjellës të shpatullave; Kravata; Askot kravatë; Këmisha me mëngë të shkurtra; 

Përparëse, pa mëngë, jo prej letre; Përparëse, jo prej letre; Veshje lëkure; Dollakë 

[pantallona]; Të brendshme; Kollare të ndashme; Veshje esnafe; Mansheta; Pallto; Mantele; 

Korse; Toge; Këllëf gëzofi për duar [veshje]; Kapela [veshje]; Maja të kapelave; Gëzofë 

për këmbë, jo të ngrohura me rrymë; Veshje të jashtme; Këllëfe gëzofi për veshë [veshje]; 

Kombinime [veshje]; Pantofla; Kapele (Letër -) [veshje]; Gëzof me kapuç; Pelerinë; Gëzof 

[veshje]; Peliçe; Këmisha nate; Ponço; Polovër; Pizhame; Veshje çiklistësh; Bordura për 

këpucë; Veshje kundër shiut; Pantallona për kalori; Funde; Sandale; Sari; Saronga; Shami 

për qafë [shall]; Shirit për mbajtje; Veshje për gjumë; Maska për gjumë; Vello [veshje]; 

Shami koke; Lidhëse të çizmeve; Këpucë; Përparëse [veshje]; Mbathje për absorbimin e 

djersëve; Astarë për absorbimin e djersëve; Çorape për absorbimin e djersëve; Ndërresa për 

absorbimin e djersëve; Mbrojtëse të veshjes; Doreza për ski; Çizme për ski; Shorce në 

formë të fundit; Pantallona të shkurtra; Çorape; Tërheqëse të çorapeve; Këpucë atletike; 

Këpucë sportive; kanptierë; Jelekë për atletikë; Çizme; Çizme deri te kyçi i këmbës; Shirita 
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[veshje]; Rroba plazhi; Këpucë plazhi; Rroba të thurura [veshje]; Llastikë për çorape; 

Çorape; Mbajtës të çorapëve; Triko; Pulovër; Bluza; Toga; Veshje Pinafore; Çallma; 

Kominoshe pa këmbë; Mantil; Uniforma; Të brendshme; Funde; Xhepa për veshje; Veshje 

për skijim në ujë; Jelekë; Kapelet kryesore.   

26   Aksesorë për veshje, artikuj të qepjes dhe artikuj dekorativ tekstili; Byzylikë, përveçse 

për stoli, unazat për çelësa ose zinxhirë  për çelësa; Stoli të flokëve, rolele të flokëve, 

artikuj për fiksimin e flokëve, dhe flokë artificiale; Gjilpëra dhe kunja për entomologji; 

Fruta, lule dhe perime artificiale; Distinktive për vesh, jo prej metali të çmuar;  

Distinktive  [butonat] (Risi ornamentesh -); Aplikues [kinkaleri]; Përkrahës për krahë; 

Zgjerimi i bandave për mbajtjen e mëngëve; Litarë për veshje; Shirita dhe harqe, jo prej 

letre, për mbështjelljen e dhuratave; Stolisje për veshje; Brosha [pajisje për veshje]; Korda 

për zbukurim [gajtanë]; Fara ngjitëse për ngrohje për dekorimin e artikujve të tekstilit; 

Tokëza bashkuese; Shirita elastikë; Dredhëse të flokëve, elektrike dhe jo elektrike, përveç 

aparateve të dorës; Mjekra të rreme; Mustaqe të rreme; Shirita për pjesën e sipërme të 

perdeve; Pendë [aksesorë të veshjeve]; Mbrojtëse për gishta gjatë qepjes; Copa të ngrohura 

ngjitëse për harnimin e artikujve të tekstilit; Skaje; Komplete për qepje; Mica spangles; 

Qëndisje ari; Rripa për brez; Shami për flokë; Kapele për ngjyrosjen e flokëve; Kunja 

Bobby; Kunja për flokëve; Rrjeta për flokë; Harqe për flokë; Artikuj dekorativë për flokë; 

Kapëse për flokë; Zgjatje për flokë; Shtesa të flokëve; Grepa të thurur; Grepa [kinkaleri]; 

Gjilpëra lidhëse; Karficë për pantallona për çiklistët; Fiksues për aski; Mbajtëse të 

kapelave; Kunjat entomologjike; Fruda [qëndisje]; Bordura për veshje; Susta për veshje; 

Fruda për veshje; Kapëse për fustane; Funde me karner; Pulla; Shirita fiksues të grepave 

dhe togave; Kurora lulesh artificiale; Lule artificiale; Fruta artificiale; Kurora artificiale; 

Rruaza, përveçse për të bërë bizhuteri; Bimë artificiale; Kurora artificiale të Krishtlindjeve; 

Kurora artificiale të Krishtlindjeve të ndriçuara paraprakisht; Gërsheta artificiale për 

Krishtlindje; Gërsheta artificiale të Krishtlindjeve të ndriçuara paraprakisht; Kinkaleri, 

përveç fije; Letra të dredhura; Flokë të njeriut; Gjilpërë-Endëse; Çanta për gjilpëra; Kuti 

për gjilpëra; Jastëkë për gjilpëra; Gjilpëra; Gjilpëra për makineritë e krehjes së leshit; Kuti 

për qepje; Gjilpëra qepëse; Bordura të rreme; Kunja kaçurrela; Xhingla për veshje; Paruke; 

Flokë të rremë; Lidhëse [dantella]; Shirita për shpërblime; Nyje kryesore [toptha leshi]; 

Patente; Patente për çanta; Harqet e kinkalerisë; Tokëza për fustan të trupit; Tufa [pajisje 

veshje]; Bizë; Dantella këpucësh; Grepa këpucësh; Mbërthese këpucësh; Tamponë të 

supeve për veshje; Qëndisje argjendi; Bobinë për ruajtjen e fijeve ose leshit të qëndisjes [jo 

pjesë të makinerive]; Numra të konkurrentëve; Jastëkë për gjilpëra të vogla; Kunjat, përveç 

stoli [bizhuteri (Am.)]; Qëndisje; Gjilpëra për qëndisje; Kallëpe për ngjyrosje; Gjilpëra për 

ngjyrosje; Pendët e strucit [pajisje për veshje]; Gjilpëra për thurje; Paruke; Gërsheta; Tufëz 

[kinkaleri]; Pendë të zogjve [pajisje për veshje]; Skedat monogram për shënimin e lirit; 

Dantella të leshta.   

28   Pajisje gjuetie dhe peshkimi; Dekorime festive dhe pemë artificiale të Krishtlindjeve; 

Pajisje noti; Lodra, lojëra, artikuj për lojë dhe risi; Artikuj dhe pajisje sportive; Aparate për 

video lojëra; Pajisje peshkimi; Grepa për peshq; Shkopinj për peshkim; Rrotulluese për 

peshkim; Pajisje për peshkim; Goma lundruese me ajër për pishinë; Rraketake [lodër]; 

Makina për gjuajtjen e topave; Shirita ritmikë të gjimnastikës; Doreza bejsbolli; Lojëra 

ndërtimi; Blloqe ndërtimi [lodra]; Birile; Shkumësa të bilardos; Topa të bilardos; Shkopinj 

të bilardos; Tavolina të bilardos; Kartela të Bingos; Dërrasa për surfim; Harqe për gjuajte 

me hark; Mjete për gjuatje me hark; Doreza boksi; Lojëra në bord; Ornamente për pemët e 
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Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave; Mbajtëse e Pemës së 

Krishtlindjes; Damë [lojëra]; Tabelë për të luajtur damë; domino; Balona; Triçikël për 

foshnje [lodra]; Drone [lodra]; Karrema aromatik për gjueti ose peshkim; Shënjestra 

elektronike; Mbrojtëse për bërryla [artikuj sportivë]; Palestra për fëmijë; Zhvillues të 

gjoksit [ushtrues]; Armë (Topa me ngjyrë-) [aparate sportive]; Maska kostumesh; Pupël; 

Automjetet lodra të kontrolluara nga distanca; Makina për ushtrime të fitnesit; Lojëra 

(Aparate për -); Aparate konjuktive; Sallone për lojëra; Kambana për pemët e 

Krishtlindjeve; Doreza golfi; Klube të golfit; Çanta Golfi, me ose pa rrota; Shporta për 

çanta golfi; Artikuj gjimnastikor; Gyroskopë dhe stabilizues fluturimi për aeroplanë model; 

Doreza për lojëra; Rruaza varëse; Mbështjellës i karremit; Shkopinj për hokej; Lojëra me 

kuaj; Stuko lodrash; Numërator për lojëra; Stenda të video lojërave; Kaleidoskopë; Lojëra 

me letra; Birila [lojëra]; Mbajtës të qirinjve për pemët e Krishtlindjeve; Rrjeta dore për 

peshkim; Rripa të alpinistëve; Klikera; Bonbona shpërthyese [kërcëlluese për Krishtlindje]; 

Brumë lodër; Mbrojtës për gjunjë [artikuj sportivë]; Karrem për gjueti ose peshkim; Çizme 

patinazhi me patina të bashkuara; Konfete; Majë rrotulluese [lodra]; Çanta për kriket; 

Kareme [artificiale]; Borë për pemët e Krishtlindjeve (artificiale -); Shkumës për bilardo; 

Shtanga dore; Lodra prej pelushi bashkangjitur me batanije të rehatshme; Shtanga të 

mëdha; Pipëz për lojë gjuetie; Tullumbace; Pistoleta ajri [lodra]; Mah-Jong; Kukulla; 

Maska [lojëra]; Kukulla Matrioshka [kukulla ruse me fole druri]; Mobilie [lodra]; 

Komplete të modelit të shkallës [lodra]; Gjilpëra për pompa për topa të fryra për lojëra; 

Rrjeta për sport; Paçinko (lojë japoneze); Dërrasa për lundrim; Kapele prej letrës për festa; 

Pinatas; Pistoleta lodra; Lodra të mbushura; Lojë me rrathë; Lodra prej pelushi; Thasë për 

goditje; Markues i bilardos; Kukulla; Shtretër për kukulla; Shishe ushqyese të kukullave; 

Shtëpi për kukulla; Rroba për kukulla; Dhoma për kukulla; Enigma; Rrip për dërrasa të 

surfimit; Lojëra me unaza; Skuter [lodra]; Patina në rrota; Rrota ruletë; Shah; Lojëra shahu; 

Kuaj lëkundës; Artikuj për ahengje; Mbrojtës të kërcit [artikuj sportivë]; Shënjestra; Doreza 

për mbushje [pajisje për lojëra]; Saja [artikuj sportivë]; Patina akulli; Rrjeta për flutura; 

Globe me borë; Këpucë dëbore; Filma mbrojtës të përshtatur për ekranet për lojëra të 

lëvizshme; Tamponë (mbrojtës -) [pjesë të kostumeve sportive]; Pishina (not -) [artikuj për 

lojë]; Dërrasë kërcimi për not; Tregues të kafshimit [pajisje peshkimi]; Lopata për këmbë 

për not; Goma për krahë për notim; Rripa të notit; Xhaketa për not; Flluska sapuni [lodra]; 

Skejtborda; Lodra risi për ahengje; Pompa të adaptuara posaçërisht për përdorim me topa 

për lojëra; Topa për lojëra; Lojëra; Topa për lojë; Tavolinë futbolli për shtëpi; Zare; Lodra; 

Lodra për kanakarë; Automjete lodra; Figura lodrave; Modelet që janë lodra; Robotë lodra; 

Raketa tenisi; Hobe me llastik [artikuj sportivë]; Kontrollorë të konzollave të lojërave; 

Kontrollues për lodra; Shkopinj rrotullues; Rrjeta (Kamuflimi -) [artikuj sportivë]; Arushe 

Tedi; Aparate për hedhjen e topit të tenisit; Rrjeta tenisi; Maska teatrale; Mbështetës 

(atletikë për burra -) [artikuj sportivë]; Artikuj shpërthyes për ahengje; Tabela për 

pingpong; Pëllumba balte [shënjestra]; Kurthe prej pëllumbave prej baltës; Lojëra portative 

me ekrane të lëngshme kristali; Lojëra dhe lodra portative që përfshijnë funksione 

telekomunikuese; Trampolina; Lojëra tavëll; Kozmetika lodrave [jo të përdorshme]; 

Automjetet me përmasa të modeleve; Ski për ujë; Pemët e Krishtlindjeve të materialit 

sintetik; Luhatëse; Kupa për zare; Pikado; Disqe fluturuese [lodra]; Kapakë shpërthyes 

[lodrat].    

29   Peshk, ushqim deti dhe butakë; Peshk dhe mëlmesa nga ushqimi i detit; Mish; 

Mëlmesa mishi; Xhel, xhem, komposto, mëlmesa pemësh dhe perimesh; Djathë; Prodhime 
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bulmeti  dhe zëvendësues bulmeti; Vajra dhe yndyra; Supa dhe lëngje mishi, ekstrakte 

mishi; Pemë të procesuara, kërpudha dhe perime (duke përfshirë arra dhe thjerrëza ); Vezë 

shpendësh dhe prodhime vezësh; Insekte dhe larva të përgatitura; Ajvar [speca të 

konservuar]; Qumësht me proteina; Ekstrakte bari për ushqim; Algjinate për qëllime 

gatimi; Vov joalkoolik; Pure mollash; Aranzhime për ushqim të procesuar; Pastë 

patëllxhani; Bluzhda gjize; Lëng mishi; Xhalpë; Kremë gjalpi; Hurma; Gjizë; Mishra të 

kripu; E kuqja e vezëv ; Peshk i kripur; Vezë pluhur; Albumina për qëllime gatimi; Gjalpë 

kikirikash; Qumësht kikirikash; Eskamolet  [larva thneglash që hahen, të përgatitura]; 

Shpendë çerdhesh që hahen; Kastraveca turshi; Vaj ulliri ekstra i virgjër; Falafel; Patatina 

patatesh me pak yndyrë; Përzierje që përmbajnë yndyra për flegra buke; Fileto peshqish ; 

Ushqime të përgatitura me peshq; Peshq, të konservuar; Muse (Peshk-); Koncentrate paçe; 

Ekstrakte mishi; Mish i konservuar; Patatina pemësh; Pemë të konservuar në alkool; Xhel 

pemësh; Pulpa pemësh; Ushqim pikniku me bazë pemësh; Xhel; Mish i thatë me ngrirje; 

Perime të thata me ngrirje; Perime, të gatuara; Pemë të gatuara; Xhelatinë; Bajame të 

bluara; Perime, të konservuara [në kanaqe(Am.)]; Muse (Perime-); Sallata perimesh; Pije 

joalkoolike të bazuara në qumësht kokosi; Pije joalkoolike të bazuara në qumësht 

bajamesh; Kokos, i tharë; Perime, të thara; Arra të aromatizuara; Qumësht i kondenzuar; 

Guakamole  [avokado të shtypura]; Qumësht tërshëre; Xhem xhenxherfili; Jogurt; Gjalpë 

kokosi; Pemë të kristalizuara; Arra të sheqerosura; Patate të fërguara; cufla patatesh; 

Budingje me bazë patatesh; Bluzhda patatesh; Kaviar; Kefir [pije joalkoolike qumështi]; 

Humus  [pastë leblebish]; Kimçi  [gjellë perimesh të fermentuara]; Gjalpë kokosi; Vaj dhe 

yndyrë kokosi  [për ushqim]; Qumësht kokosi; Vaj kokosi për ushqim; Komposto; Xheme; 

Artiçokë, të konservuara; Fruta mali, të konservuara; Fasule, të konservuara; Bizele, të 

konservuara; Thjerrëza, të konservuara; Ullinj, të konservuar; Kërpudha, të konservuara; 

Fasule soja, të konservuara, për ushqim; Tartufe, të konservuara; Qepë, të konservuara; 

Peshq, të konservuar; Hudhra [të konservuara]; Legën, i konservuar; Perime të 

konservuara; Mish i konservuar; Pemë të konservuara; Supa; Kumise  [pije jooalkoolike 

nga qumështi]; Pastetë mëlçie; Vaj liri për qëllime gatimi; Lecitin për qëllime gatimi; Vaj 

misri për ushqim; Qumësht bajamesh; Margarinë; Marmelatë; Qumësht; Zëvendësues 

qumështi; Thartues (Qumësht  -) për qëllime gatimi; Pije jooalkoolike qumështi, të 

dominuara nga qumështi; Prodhime bulmeti; Qumësht i thatë; Hirrë; Shejke qumështi; 

Guaca, jo të gjalla; Insekte që hahen, jo të gjalla; Peshq; Gaforre, jo të gjalla; Peshq të 

kripur, jo të gjallë; Sardine, jo të gjalla; Butakë, jo të gjallë; Shpendë, jo të gjallë; Mëlmesa 

me bazë arrash; Pemë, të konservuara [në kanaqe (Am.); Sallate pemësh; Vaj ulliri për 

ushqim; Vaj palmash për ushqim; Vaj palmash për ushqim; Pastë nga palca e perimeve; 

Pektinë për qëllime gatimi; Lëngje perimesh për gatim; Kastravecë turshi; Salcë nga 

boronica e kuqe [komposto]; Qumësht i fermentuar; pastë nga pemë të shtypura; Vaj kolze 

për ushqim; Qumësht orizi; Rjazhenka [qumësht i pjekur dhe i fermentuar]; Rrush të thatë; 

Kremë e bazuar në perime; Kremë [prodhime bulmeti]; lakër turshi; Pemë të qërruara;  

Kremë e rrahur; Yndyrë; Krimba mëndafshi, për konsum njerëzor; Vaj susami për ushqim; 

Tahini [pastë me fara susami]; Smetana [kremë e thartë]; Pllaka soje; Qumësht soje 

[zëvendësues qumështi]; Vaj nga fara e sojës për ushqim; Vaj luledielli për ushqim; Yndyra 

ngrënëse; Mish derri; Vajra për ushqim; Supa  (Përgatitje për bërje -); Dhjamë veshkash për 

ushqim; Tofu; Qofte hamburgerësh nga tofuja; Pemë të ngrira; Pastë domatesh; Pure 

domatesh; Lëng domatesh për gatime; Aloe vera e përgatitur për konsumin njerëzor; 

Kikirika, të përgatitura; Kaproll; peshku, i përgatitur; Lajthi, të përgatitura; Arra të 
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joprocesuara; Fara, të përgatitura; Fara luledielli, të përgatitura; Misër i ëmbël, i procesuar; 

Mish gjahu; Mish; Lëkura e tofus; Lëng limoni për qëllime gatimi; Poleni i përgatitura si 

ushqim; Unaza qepësh; Përgatitje për bërjen e bulionit; Agar-agar për qëllime gatimi; Cufla 

mollash; Molla të fërguara; Qumësht i aromatizuar; Banane të fërguara; Vaj nga fara të kias 

për ushqim; Patatinë me bazë perimesh; Perime të konservuara; Vaj kikirikash  [për 

ushqim]; Lule të thata ngrënëse   

30   Bukë; Drithëra; Akull, akullore, jogurtë të ngrirë dhe sorbete; Drithëra mëngjesi, 

bollgur dhe tërshërë e bluar; Prodhime nga brumi, torte, kekë dhe biskota (gurabie); 

Drithëra të thatë dhe të freskët, fide dhe budingje; Tharme dhe agjentë fryrës; Kafe, çaje 

dhe kakao dhe zëvendësues për atë shkak; Miell; Shkopinj drithërash dhe energjie; Salcë të 

shijshme, çatni dhe pasta; Oriz ; Shurupe dhe melasa; Kripëra, erëza, aromatizues dhe 

kondimentë; Mbushje dhe glazura të ëmbla; Sheqerka (bombone), shufra të sheqerosura 

dhe çamçakëzë; Brumëra, qullë, dhe përzierjet e tyre; drithëra të procesuara, nisheste, dhe 

mallra të bëra për atë shkak, përgatitje gatimi dhe tharme; Sheqerna, ëmbëlsues natyror, 

mbushës dhe mbështjellës të ëmbël, prodhime bletësh; Shurup nga agava [ëmbëlsues 

natyror]; bari i detit [kondinment ]; Anis; Salcë mollash [kondinment]; Aromatizues , të 

tjera nga vajrat esencial, për pije jooalkoolike; Miell gruri; Aromatizues , të tjera nga vajrat 

esenciale, për torte; bakinë; Uthull birre; Agjentë trashës për gatimin e gjërave ushqimore 

;Akullore  (Agjentë lidhës për -); Lule ose gjethe për përdorim si zëvendësues çaji; Shujtë 

groshe; Karamele; Sheqerka peperminti për frymë si përdorim për freskues fryme; Kulaçe; 

Miell hejde [për ushqim]; Bullgur; Burritos; Biskota Petit-beurre; Kuskus  [semolina]; 

Çatni   [kondiment ]; Krutonë ; Kari [erëza]; Kustardë ; Muse (Ëmbëlsira  -) [i 

ëmbëlsirave]; çaj i ftohtë; kuba akulli; ëmbëlsira me kikirikë; letër orizi që hahet; Esenca 

për gjëra ushqimore, përveç  esencave eterike dhe vajrave esencialë; Uthull; Letër që hahet; 

Vermicelli [fide]; Prodhime brumi; Pite me mish ; Qull mishi ; Fonde ; salca pemësh ; 

Ushqime me ngrirje të thatë me përbërësin kryesor duke qenë brumi ; Ushqime me ngrirje 

të thatë me përbërësin kryesor duke qenë orizi ; Xhel pemësh  [ëmbëlsira ]; Xhel mbretëror; 

Misër, i bluar; Tërshëra të copëtuara; Shujtë me elb; Elb  (I copëtuar  -); Elb me lëvore; Pije 

joolakoolike me bazë çaji; Patatina  [produkte drithërash ]; përgatitje drithërash ; Shufra 

drithërash ; Ushqim pikniku ime bazë drithërash ; Erëza ; Kondimentë ;karafil  [erëz ]; 

Glukozë për qëllime gatime ; Aditivë gluteni për qëllime gatimi ; Semolina; Drithëra të  

bluar për ushqim njerëzor ; cufla tërshëre ; Ushqim tërshëre ; Drithëra me lëvore s; Tharm ; 

Mjaltë ; Senduiçë me salçiçe ; Xhenxherfil  [erëza]; Oriz instant ; Jogurt i ngrirë  [akuj 

ëmbëlsues ]; kafe ; kafe artificiale ; Përgatitje perimore për përdorim si zëvendësues kafeje 

; Aromatizues kafeje  [aromatizues ]; Pije jooalkoolike me bazë kafeje ; Kakao ; Pije 

jooalkoolike me bazë kakaoje ; Pije joalkoolike me bazë kamomili; karamele; kaparina; 

karamele; Miell patateje; Çamçakëz me balona; Çamçakëz për freskimit e gojës; Gurabie; 

Keçap; Kripë gatimi; Barëra kopshti, të konservuara  [barërishta ]; Kripë për ruajtjen e 

gjërave ushqimore; krekerë; Torte; Mbështjellës torteje  [krema ]; brum tortesh ;Akull; 

Tumerikë; Jamball  [ëmbëlsues]; Aromatizues ushqimi, tjetër nga vajrat esencial; Fara lini 

për qëllime gatimi [barishte]; Cufla misri; Drithëra të bluara Homini; Miell misri; 

Makarona; Makarona  [prodhime brumi ]; Maltozë; Maltë për konsumim njerëzor ; Biskota 

malti; Ekstrakti malti për ushqim; Ëmbëlsira nga bajamet ; Marinada; Marcipan; Pastë 

bajamesh; Majonezë; Ujë i kripur për gatim; Miell; Budingje me bazë mielli; Melasë për 

ushqim; Shurup i artë ; Pije joalkoolike kafeje me qumësht; Pije joalkoolike kakaoje me 

qumësht; Sutliash; Pije joalkoolike prej çokollate me qumësht; Arrë deti; Muesli; Ushqim 
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me bazë tërshëre; Ëmbëlsues (Natyror -); Infuzione, jo mjekësore; Ushqime të përgatitura 

me bazë fidesh; Fide; Arra të mbështjella me çokollatë; Miell arrash; Onigiri [toptha orizi]; 

Sheqer palme; salcë pastash ; Pâtés encroûte; Pastila [ëmbëlsues ]; Drazhe  [ëmbëlsues ]; 

Pesto [salcë ]; Petits fours [torte]; Palapeta; Spec; Bukë xhenxhefili; Pepermint për 

ëmbëlsira; Sheqerka peperminti; Picalilli; Pica; Salcë boronice të kuqe [kondiment ]; 

Ngjitëse bletësh; Shufra drithërash me proteinë të lartë; Budingje; Kokoshka; Pluhur për 

tortë; Kuishes; Ravioli; Torte orizi; Pulpë orizi për qëllime gatimi; Ushqim pikniku me 

bazë oriz ; Kremë e rrahur  (përgatitje për forcim  -); Salca për sallatë; Sandviçë; Çokollatë; 

Çokollatë për pije; Mëlmesa çokollate që përmbajnë arra; Mëlmesa me bazë çokollate; 

Muse (Çokollatë -); Tërë erëzat; Zefir  [ëmbëlsues]; Kripë selinoje ; Safron  [barishte]; 

Salcë me kastravecë turshi [kondiment ]; Kafe  (E papjekur -); Sago; Thermi buke; Krekerë 

orizi [senbei]; Sinap; Ushqim me sinap; Fara susami [barishte]; Pastë nga fara e sojës 

[Kondimentë]; Miell soje; Salcë soje; Sherbete [akuj]; salca [kondimentë]; Shpageta; Akuj 

ngrënës; Pluhura për akullore; Sodë buke [sodë bikarbonë për qëllime gatimi]; Mbulesë për 

pasqyre  [glazurë për pasqyre]; Nisheste për ushqim; Anisë yll; Tako; Miell tapioke; Çaj; 

Brumë; Fermentues për pasta; Pasta ushqimi të pluhurosur; Përzierje qulli për okonomijaki 

[Palapeta të shijshme japoneze]; Salcë domatesh; Tarte; Zbukurime prej çokollate për torta; 

Zbukurime të tortës të bëra nga sheqerka; Tortilia; Udon (fide me stil japonez ); Bukë e 

pazënë; Aromatizues i Vaniljes për qëllime gatimi; Vanilje  [zëvendësues i vaniljes]; 

Kuinoa e procesuar; fara të procesuara që përdoren si barishte; hejdë, e procesuar; Uafle; 

Mikrob gruri për konsumim njerëzor; materiale për lidhjen e suxhukut; Përgatitje aromatike 

për ushqim; Çikoreje [zëvendësues i kafes]; kanellë [erëza]; Gluteni i përgatitur si gjë 

ushqimore; Sheqer; Pralina; ëmbëlsues për dekorimin e bredhit ; Karamele; Biskota; 

Shurupi Agaves [ëmbëlsues natyror]; shurup panji; ëmbëlsira kremi (Dulce de leche).     

31   Alga, të papërpunuara, për konsumim të njerëzve dhe kafshëve; Lule; Pemë të freskëta, 

arra, perime dhe barishte; Gjëra  ushqimore dhe ushqim për kafshët; Të vjelat bujqësore 

dhe akuakulturore, horikulturë dhe produkte pyjore; Vend shtrirje dhe vend për nevoja 

fiziologjike për kafshët; Fara, sytha dhe farëzime për rritjen e bimëve; Kërpudha; 

Mbeturina bimore (material i papërpunuar); Bimët;  Terren natyral; Malte dhe drithëra të pa 

procesuara; Drunj dhe produkte pyjore; Bimë të aloe verës; Kanakarë  (Rërë aromatike për  

-) [nevoja fiziologjike]; Drunj; Sytha të luleve; Hithra; Ushqim kikirika për kafshët; Tortë 

nga kikirika për kafshët; Përtypës ngrënës për kafshët; Susam ngrënës, i papërpunuar; 

Ushqim peshku për konsumin e kafshëve; Fruta pylli, Pemë të freskëta; Kikirika, të 

freskëta; Lajthi të freskëta; Gjëra ushqimore për kafshët; Kashtë [ushqim (tagji)]; Ushqim 

për kafshët ; Drithëra për konsumim të kafshëve; Limonetë për tagji kafshësh; Ushqim për 

kanakarë; Pemë të freskëta; Perime të freskëta; Elb; Letër zalli  [nevoja fiziologjike ] për 

kanakarë; Pije për kanakarët; Drithëra  [drithërza ]; Bimë, të thata, për zbukurim; Tërshëra; 

Tharm për konsumim e kafshëve; Sanë; Dru i  zhveshur; Kulpëra; Biskota qensh; Patate, të 

freskëta; Mugull (farë -) për qëllime botanike; Krunde ; Krunde të shtypura për konsumim 

të kafshëve ; Kokosa; Guaska të kokosit ; Arra e kolës; Tagji forcuese e kafshëve; Kurora  

të luleve natyrale; Bërthama e thatë e kokosit; Fara liri për konsumim të kafshëve; Ushqim i 

lirit për konsumim të kafshëve; Ushqim liri [tagji ]; Misër; Tortë misri për bagëti; Bajame  

[fruta ]; Preparate për trashjen e bagëtive; Ushqim tezge për kafshët; Mushkë kashte; Lule; 

Terren natyral ; Fara drithërash, të papërpunuara; Kuinoa e papërpunuar; Veshët e 

papërpunuar të misrit të ëmbël [me lëvore ose pa lëvore]; Hejdë e papërpunuar; Fara liri 

ngrënëse, të papërpunuara; Arra  [fruta ]; Tortë vaji; Palma [gjethet e drurit të palmës]; 
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Drunj palme; Fidanë; Speca [bimë ]; Poleni  [material i papërpunuar]; Tortë mushti për 

bagëti; Ushqim orizi për tagji ; Fara thekre; Lëvore të papërpunuara; Fara akacie, të 

papërpunuara; Fara kakaoje, të papërpunuara; Tapë e ashpër; Dru i papërpunuar; Fara; Asht 

sepje për shpendë; Rërë për nevoja fiziologjike për kafshët; Shtroje prej kashte; Kone 

pishash; Mall dërrase; Torfe shtrojash; Lule, të thata, për zbukurim; Oriz i papërpunuar; 

Alga, të papërpunuara, për konsumim të njerëzve dhe kafshëve; Tagji; Kripë për bagëti; 

Ushqim shpendësh; Fruta dëllinjash; Bredha; Grurë; Embrion gruri për konsumim 

kafshësh; Rrënjë për konsumim kafshësh; Rrënjë çikoreje; Gëxhuta të kallamit  [material i 

papërpunuar ]; Kallam sheqeri; Tharm aktiv i thatë për kafshët; Kone kulpri.   

32   Birra dhe produkte birre; Pije joalkoolike; Përgatitjet holluese për të bërë pije; 

Preparate jo alkoolike për të bërë pije; Verë elbi [Birrë]; Kokteje me bazë birre; Kvass [pije 

jo alkoolike]; Birra e maltë; Wort malt; Pije të gazuara me aromë; Pije me bazë arrë dhe 

soje; lëngje; Waters; Pije aloe vera, jo-alkoolike; Aperitivët, jo-alkoolikë; Kokteje, jo-

alkolike; Pije te lehta; Pije jo-alkoolike të aromatizuara me çaj; Pije jo-alkoolike të 

aromatizuara me kafe; Pije jo-alkoolike me bazë mjalti; Uthull, joalkoolik; Pije energjetike; 

lëngje; Pije izotonike; Pije me hirrë; Pije sportive të pasura me proteina; Pijet me bazë orizi, 

përveç zëvendësuesve të qumështit; Sarsaparilla [pije jo alkoolike]; Smoothies; Sherbets 

[pije]; Pluhurat për pije thithëse; Pastilat për pije thithëse; Ujë i gazuar (Përgatitjet për të  

bërë -); Esenca për të bërë pije; Hops (Ekstrakte të -) për të bërë birrë; Shurupe për 

limonadë; pije; Lëngu (Përgatitjet për të bërë -); Shurupe për pije; Duhet rrushi, i 

pashqetësuar; Lëngje perimesh [pije]; Pije të fortifikuara ushqyese; Uji i gazuar i pasuruar 

me vitamina [pije]; Pije sportive; Pijet me bazë soje, përveç zëvendësuesve të qumështit; 

Limonadë me xhenxhefil; Limonata; Ekstrakte frutash joalkoolike; Pijet jo-alkoolike të 

lëngut të frutave; Nektarët e frutave, jo-alkoolikë; Lëng domate [pije]; duhet; Ujë i gazuar; 

Ujë Lithia; Uji mineral [pije]; Uji seltzer; Ujërat e tryezës; Ujë sode; Ujëra [pije]; Ujëra me 

aromë; Pluhurat e përdorur në përgatitjen e pijeve joalkoolike; Verë pa alkool; Birra; Vaj 

birre.    

33   Pije alkoolike  (përveç birrës ); Pije të prapapërziera alkoolike ; pregaditje për bërjen e 

pijeve alkoolike ; verë molle ; verëra të fortifikuara ; verëra me shkumë ; Shpirto dhe pije 

alkoolike ; verë ; Ekstrakte pemore alkoolike ; Esenca alkoolike ; Ekstrake alkoolike ; 

Aperitivë ; Baijiu [pije alkoolike kineze e distiluar ]; Perry; Kokteje ; Pije të idhëta ; Pije 

alkoolike nga mjalti i fermentuar  [hydromel]; Nira [pije alkoolike me bazë të kallamit të 

sheqerit ]; Alkool orizi ; Anisi  [Liker ]; Arak [arak ]; Kurakao ; Pije të distiluara ; Kirsch; 

Likerë ; Likerë peperminti ; Rum; Sake; raki ; Shpirto  [pije ]; Tretës  [Likerë dhe shpirto ]; 

Xhin ; Uiski ; Vodka; Piquette; pemë  (pije alkoolike që përmbajnë  -); pije të parapërziera 

alkoolike , të tjera nga me bazë birre ; verë e kuqe ; Verëra të kuqe me shkumë ; Vera e 

bardhë ; verëra të bardha me shkumë ; Pijet që përmbajnë verë  [shpricerë ]; Verë me alkool 

të ulët ; verëra me shkumë ; verëra roze ; verëra të ngrohta ; Verëra natyrale me shkumë ; 

Verëra të ëmbla ; verëra tavoline ; Pije me bazë vere   

34   Aromatizues për duhan; take; Kontejnerët e duhanit dhe lagështirës; Drita për 

duhanpirësit; Artikujt e duhanpirësve; ndeshjet; Duhani i lirshëm, i lëkundur dhe i tub; 

Duhani dhe produktet e duhanit (përfshirë zëvendësuesit); Avullues personalë dhe cigare 

elektronike, dhe aromatizues dhe zgjidhje për to; matchboxes; Mbajtësit e ndeshjes; Duhan 

përtyp; Bimë për pirjen e duhanit; Snuff; duhani; cigare; cigarillos; Cigare që përmbajnë 

zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjekësore; puro; Aromatizues, përveç vajrave 

thelbësorë, për duhanin; Letër thithëse për tubat e duhanit; Këshilla të qelibarit të verdhë 
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për cigaren dhe mbajtësit e cigareve; Copat e gojës për mbajtësit e cigareve; Pastrues 

tubash për tubat e duhanit; Raftet e tubave për tubat e duhanit; Spitto për përdoruesit e 

duhanit; Paketat e duhanit; tuba; Makina xhepi për lëvizjen e cigareve; Filtrat e cigareve; 

Këshillat e cigareve; Letër cigaresh; Librat e letrave të cigareve; Mbajtës të cigareve; 

Prerësit e cigares;Mbajtës të cigares; Kutitë e bëra; Kavanoza të duhanit; Rastet e cigareve; 

Rastet e cigares; humidors; të gurëve të zjarrit; Kontejnerë gazi për çakmakë; Aromatizues, 

përveç vajrave thelbësorë, për t’u përdorur në cigare elektronike; Cigare elektronike; 

Zgjidhje të lëngshme për përdorim në cigare elektronike; Avullues oral për duhanpirësit.   

35   Analiza e biznesit, kërkimi dhe shërbimet e informacionit;Reklamim, marketing dhe 

shërbime promovuese;Ndihma afariste, menaxhimi dhe shërbimet 

administrative;Reklamim, marketing dhe shërbime këshillimi, këshillimi dhe 

asistence;Besnikëri, nxitje dhe shërbime të programeve bonus;Shërbime të ekspozitës dhe 

ekspozitës;Kryerja e shfaqjeve tregtare;Shërbime të marrëdhënieve me 

publikun;Demonstratat e produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produktit;Shpërndarja e 

reklamave, marketingut dhe materialit promovues;Sigurimi i hapësirës për reklamim, kohë 

dhe media;Studime të marketingut;Mbledhja dhe sistematizimi i të dhënave të 

biznesit;Analiza e çmimit të kostos;Shërbime të klipit të lajmeve;Reklama në 

internet;Shërbime online të shitjes me pakicë në lidhje me produkte kozmetike dhe 

bukurie;Rregullimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve në 

internet;Sigurimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve;Prokurimi i kontratave [për të tjerët];Prokurimi i kontratave për të tjerët në 

lidhje me shitjen e mallrave;Aranzhimi i kontratave për të tjerët për blerjen dhe shitjen e 

mallrave;Aranzhimi i kontratave, për të tjerët, për ofrimin e shërbimeve;Shitje me pakicë 

dhe shumicë në fushat e përgatitjeve të kujdesit për trupin, përgatitjet për pastrimin e trupit 

dhe kujdesit për trupin, parfumeritë dhe aromat, përgatitjet e higjienës orale, make-up, 

sapunet dhe xhel, përgatitjet për banjë dhe dush, deodorantë dhe antiperspirantë, preparate 

për kujdesin e lëkurës, përgatitje për flokët etj. trajtime për flokët, përgatitje depiluese dhe 

rruajtëse, përgatitje për kujdesin ndaj kafshëve, përgatitje pastrimi dhe aromatizuese, lëndë 

djegëse dhe ndriçuese, preparate dietike dhe shtesa ushqimore, ushqim për bebe;Tregtia me 

pakicë dhe shitja me shumicë në fushat e përgatitjeve sanitare dhe artikujve, materialeve 

për veshje, materialeve mbuluese mjekësore dhe aplikuesit, ilaçe dhe mjete juridike 

natyrore, teste shtatzënie, aparate higjienike dhe bukurie për qeniet njerëzore dhe kafshët, 

aparatet për stilimin e flokëve, aparatet për manikyr dhe pedikyr, flokët aparate për prerje 

dhe heqjen e flokëve, aparate rroje, mjete për përgatitjen e produkteve ushqimore, veglat e 

kuzhinës, thikat e kuzhinës dhe sendet e tavolinës, të dhëna të regjistruara;Shitje me pakicë 

dhe shumicë në fushën e programeve kompjuterike, teknologjisë së informacionit dhe 

aparateve audiovizuale, artikujve elektronikë dhe elektrikë, dhe aksesorëve të tyre, syzet, 

mbrojtësit e dëgjimit, mjetet ushqyese dhe dummies, ndihmat seksuale, aparatet mjekësore 

dhe veterinare dhe instrumentet, pajisjet kontraceptive, diagnostikuese, ekzaminimi dhe 

aparatet e monitorimit;Tregtia me pakicë dhe shitja me shumicë në fushat e aparateve 

masazh, ndriçimi, stoli, orë dhe orë, raste stoli dhe raste shikimi, vepra arti dhe figurine prej 

letre ose kartoni, dhe modele arkitekturore, materiale dekorative dhe artistike dhe media, 

çanta, qese dhe mallra për qëllime paketimi, paketimi dhe ruajtjeje letre ose kartoni, artikuj 

shkrimi, dhe materiale mësimore dhe mësimore;Tregtia me pakicë dhe shitja me shumicë 

në fushat e ngjitësit për artikuj shkrimi ose për qëllime shtëpiake, materiale të shtypura, 

letër dhe karton, artikuj letre të disponueshëm, çanta, qese dhe mallra për ambalazh, 
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paketim dhe ruajtje të letrave ose kartonave ose plastike, mobilje dhe orendi, shtretër , 

shtratin, dyshekët, jastekët dhe jastekët, shtëpitë dhe shtretërit e kafshëve, dekorimet, 

artikujt e kopshtarisë;Tregtia me pakicë dhe shitja me shumicë në fushat e furçave, fshesave 

dhe materialeve për krijimin e furçave, enët, grupe dhe enë për tenxhere, gota, enë të 

pijshëm, takëm, enë gatimi dhe aksesorë bar, aparate pastrimi dhe artikuj për qëllime 

pastrimi, pajisje kozmetike dhe tualeti, dhe artikuj banjo, artikuj për blegtorinë, artikuj 

shtëpiakë për veshje dhe këpucë, artikuj tekstili dhe zëvendësues të tekstileve, shamive, 

këpucëve, aksesorëve të veshjeve, makinerive qepëse;Tregtia me pakicë dhe shitja me 

shumicë në fushat e artikujve të qepjes, fijeve, tekstileve dhe artikujve të tekstilit dekorativ, 

dekoratave të flokëve, curlers për flokët, artikuj për fiksimin e flokëve dhe flokë të rremë, 

artikuj dhe pajisje sportive, lojëra, lodra, lojëra dhe risitë, ushqim, produkte ushqimore, 

produkte shtazore dhe kushtet e kafshëve, pijet, produktet e duhanit, artikujt e 

duhanpirësve, mashtruesit e insekteve dhe artikujt;Tregtia me pakicë dhe shitja me shumicë 

në fushën e artikujve për bebe dhe foshnje, mobilje për bebe dhe foshnje, pjesë dhe pajisje 

për automjete, në veçanti vendet e fëmijëve, dhuratat, ekranet e diellit dhe artikujt e 

kujdesit, mallrat shtëpiake, aksesorët e telefonit celular dhe kartat e parakohshme   

 

 

 

(111)  28307 

(151)  06/07/2021 

(181)  20/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1327 

(732)  FAES FARMA, S.A. MÁXIMO 

AGUIRRE, 14 – 48940 LEIOA (BIZKAIA), 

ESPAÑA, ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  MECOLZINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; leukoplastet, materiale 

për fashim; material për rregullimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide   

 

 

 

(111)  28124 

(151)  21/06/2021 

(181)  20/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1328 

(300)  3511395  13/07/2020  UK 

(732)  Gaz & Jo Intellectual Property 

Holdings Limited Suite 4, Queripel House 

 1 Duke of York Square London SW3 4LY 

(540)  JO LOVES 
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United Kingdom, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(511) 3   Sapune; parfumeri, vajra esencialë, kozmetikë, locione për flokët; pastë 

dhëmbësh, preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryes. Solucion pas rrojes; balsam 

pas rrojes, locione dhe xhel; preparate për aromatizimin e ajrit; antiperspirante; preparate 

antistatike për qëllime shtëpiake; fleta tharëse antistatike; vajra, locione, kremra dhe xhel 

aromaterapie; preparate, vajra, locione, kremra, shkuma dhe xhel për banjë dhe dush; 

kremra, xhel, locione, serume, maska dhe shkuma për kujdesin e bukurisë; preparate 

zbardhuese për përdorim shtepiak; preparate zbardhuese për lavanderi; krem, locione, xhel, 

serum, maska dhe shkumë për fytyrën dhe trupin; pastrues trupi; preparate aromatike; 

shamponat dhe kondicionerët për flokët; largues i yndyrës për përdorim shtëpiak; 

detergjentë; preparate për larjen e enëve; zbutës dhe kondicionerë të rrobave; preparate për 

pastrimin e dyshemesë; preparatet për kujdesin e flokëve; aromat për flokët; kremra, 

locione, xhel, lëng për kujdesin e flokëve; pomada të flokëve; aromatizues shtëpie; leckë 

dhe letra të ngopura; preparate për lavendari; lustrues; potpourri (lule të thara 

aromatizuese); shpërndarës kallamishte dhe rimbushje për shpërndarës kallamishte; sprejë 

freskuese aromatike për pëlhurë; thasë për parfumimin e çarçafëve; sprej dhome aromatike; 

preparate për kujdesin e lëkurës.   

4   Qirinj dhe fitila për ndriçim.    

 

 

 

(111)  27767 

(151)  26/05/2021 

(181)  20/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1330 

(591)  E Verdhe , E Zeze, E Bardhe 

(732)  KÖFTECİ YUSUF HAZIR YEMEK 

TEMİZLİK CANLI HAYVAN ET 

MAMÜLLERİ ENTEGRE GIDA İTHALAT 

İHRACAT SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Selçuk Mahallesi, 

Atatürk Caddesi, No:73, İznik - Bursa / 

Turkey, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të 

konservuara, thara, ngrira dhe gatuara; xhele, reçel, komposto; vezë; qumsht, djath, gjalpë, 

jogurt (thallë) dhe prodhime tjera qumshti; vaj dhe yndyra për ushqim.    

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, pasta dhe petë (brume të mbushura); tapiokë 

dhe sago; miell dhe përgatitje të bëra nga ceraliet (drithërat); buk, pastë dhe ëmbëlsira; 
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çokollatë; akullore, sherbet dhe akuj tjerë të ngrënshëm; sheqer,   mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripë; erëza, mëlmesa, bimë të konservuara; uthull, salca dhe mëlmesa 

tjera; akull (ujë i ngrirë).   

43   Shërbime për furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshem.   

 

 

 

(111)  27859 

(151)  02/06/2021 

(181)  21/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1332 

(732)  THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED,  No.146, 

Dawson Street, Colombo 2, Sri Lanka 

and A.F. JONES EXPORTERS CEYLON 

(PRIVATE) LIMITED, 

No.146, Dawson Street, Colombo 2, Sri 

Lanka, LK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Jones Guard 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; xhel për dizenfektimin e 

duarve, preparate higjienike për përdorim mjekësorë; mjete dezinfektuese, sapuna 

dezinfektues, mjete dezinfektuese për higjienë, mjete dezinfektuese për tualete kimike; 

produkte sanitare për përdorim mjekësorë; flaster, materiale për lidhje (mbështjellje); 

material për mbushjen e dhëmbit, dyll për mbushjen e dhëmbit; mjete dezinfektuese.   

10   Maska kirurgjike për fytyrë, shishe për ushqim, shishe për foshnje; aparate dhe 

instrumente kirurgjike, mjekësore, stomatologjike dhe veterinare; gjymtyrë artificiale, sy 

dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; pajisje ndihmëse dhe terapeutike të 

përshtatura për invalidë; aparate për masazhë; aparate, pajisje dhe prodhime për foshnjat.   

24   Maska tekstili për fytyrë; tekstil dhe zëvendësues të tekstilit; shtroja për përdorim 

shtëpiak; perde tekstili dhe plastike. 

   

 

 

(111)  27949 

(151)  08/06/2021 

(181)  22/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1333 

(732)  Hermes Arzneimittel GmbH  Georg-

Kalb-Straße 5 - 8 82049 Großhesselohe, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 

(540)  Cystostop  
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(511) 5   “Preparate medicinale; produkte farmaceutike dhe veterinare; preparate 

farmaceutike për shtojca ushqimore; preparate për kujdes shëndetësor; preparate dietale për 

qëllime të kujdesit shëndetësor, në veçanti me vitamina të shtuara; vitamina, mineraleve 

dhe preparate të elementeve të gjurmimit dhe kombinimin e të njejtave; produkte 

medicinale dhe farmaceutike, në veçanti preparate me ekstrakte bimore, përfshirë në 

kombinim me substanca të tjera aktive, në veçanti në formë të çajit, kapsulave, tabletave, 

granulave dhe pluhurit; preparate për profilaks dhe trajtimin e cystitit; shtojca ushqimore, 

përfshirë me bazë vitaminash, mineralesh apo elemente gjurmimi ose kombinim i të 

njejtave; të gjitha mallërat e lartpërmendura-kur është e mundur-të përfshira në formë të 

tabletave që shrkihen, granulave dhe pluhurit për përgaditjen e pijeve jo-alkoolike.”   

 

 

 

(111)  27744 

(151)  24/05/2021 

(181)  23/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1334 

(300)  2020/259  08/04/2020  AL 

(732)  ALB-ERK SHPK Rruga “Ndre 

Mjeda,” Nr. 42, pranë ish Parkut “21 

Dhjetori” Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  DRUPA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe; çaj; biskota; çokollata   

 

 

 

(111)  27858 

(151)  02/06/2021 

(181)  23/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1335 

(591)  kaltërt, e kuqe, e verdhë, e bardhë dhe 

hiri 

(300)  018242853  22/05/2020  EU 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, Germany, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të qumështit, përkatësisht qumësht për pije, qumësht i thartuar dhe  

qumësht gjalpe; pije të përziera jo alkoolike me qumësht, në të cilat mbizotëron qumështi, 
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deserte, të bëra kryesisht me qumësht që përmbanë aromë me xhelatine dhe/ose niseshte si 

agjent lidhës.   

30   Pudingje, akuj për ngrënje, pluhur për akullore; produkte bukëpjekësish me 

qëndrueshmëri afatgjate dhe pjekurina, posaqërisht kekë të ëmbël dhe uafëll të gatshëm; 

përfshirë të gjitha mallrat e lartëpërmendura të cilat përmbajnë çokollatë dhe/ose me aromë 

çokollate   

 

 

 

(111)  27742 

(151)  24/05/2021 

(181)  23/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1336 

(732)  HUAWEI TECHNOLOGIES CO., 

LTD Administration Building Huawei 

Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang 

District, Shenzhen, P. R. China, CN 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  HUAWEI nova 

 
 

     

 
 

 

(511) 9 Modeme dhe programe kompjuterike të regjistruara 

 

 

 

(111)  28037 

(151)  16/06/2021 

(181)  24/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1337 

(300)  202000693  05/05/2020  IE 

(732)  Stafford-Miller (Ireland) Limited 

Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. 

Waterford, Ireland, IE 

(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 toaleti të cilat nuk janë medikamente, pasta për dhëmb, preparate  

 për shpërlarjen e gojës dhe spërkatëse freskuese të frymëmarrjes; preparate  

për higjienë orale, xhel për dhëmb, preparate për zbardhim, preparate për  

 lustrim të dhëmbit, preparate për dhe përshpejtues për zbardhimin e      

 dhëmbëve, preparate për largimin e njollave.   

5   Preparate mjekësore për higjienë orale, preparate mjekësore për lustrimin e   dhëmbëve, 

preparate mjekësore për zbardhimin e dhëmbëve, preparate mjekësore për shpërlarjen e 

gojës, preparate mjekësore për zbardhim, çamçakëza mjekësorë dhe pastila (kokërr) për 
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higjienë të dhëmbëve.    

10   Aparate për higjienë të dhëmbit, enë elastike për dhëmb njëpërdorimëshe.   

21   Furça për dhëmb, rrëmojsa, fije peri për dhëmb, furça dhe sfungjer.   

 

 

 

(111)  27882 

(151)  03/06/2021 

(181)  24/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1339 

(732)  Pharmaceutical chemical cosmetic 

industry  ALKALOID AD Skopje 

blvd. Aleksandar Makedonski 12, 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

(540)  ALKAFORMIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.    

 

 

 

(111)  28035 

(151)  16/06/2021 

(181)  24/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1340 

(732)  Exeltis Ilaç Sanayii ve Ticaret A.S. 

Kültür Mah. Nisbetiye Cad. No:56 

Akmerkez B Blok K:6 D:574 

Etiler, Besiktas/Istanbul, TR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MIKO-PENOTRAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Farmaceutikët, Preparate sanitare dhe veterinare; substanca diete 

të adaptuara për përdorim mjekësor; shtesa diete dhe vitamina. 

   

 

 

 

(111)  27764 

(151)  26/05/2021 

(181)  24/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1341 

(591)  Ari, e zezë, portokalli, e bardhë 

(540)   
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(732)  National Basketball Players 

Association 1133 Avenue of the Americas, 

5th Floor New York, New York 10036, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
      

 
 

 

(511) 9   Lojëra për celularë; lojëra konsol; softuer për lojëra arcade(pajisje e lojrave); 

publikime të shkarkueshme, publikime elektronike; softuer i licencuar për hyrje në internet; 

serverët e internetit; softuer për video lojëra; softuer i lojërave sociale; softuer për 

përpunimin e pagesave elektronike për dhe nga të tjerët; softuer për aranzhimin e 

transaksioneve online ( në internet); produkte virtuale, gjegjësisht  lojërat reale virtuale, 

kartat e tregtisë digjitale ose tokenët që nuk përdoren për valutë; softuer për  menaxhimin e 

simulimeve- stilit  të lojërave; kompjuter/ pajisje kompjuterike (tastierë, mi, jastëk për 

lëvizjen miut, etj); softuer për lojëra fantazie; Këllëf mbulesë (telefonave inteligjent, e-

lexues, tabletëve); aksesorët për celularë; thumba (mbulues butoni me ngjitës për butonin 

kryesor); jastëk për përdorim pa duar (telefonave inteligjent, e-lexues, tabletëve); aksesorë 

byzylyk për karikuesit- elektronik; çanta bartëse, mbajtës dhe stenda të adaptuara 

posaçërisht për përdorim si portative dhe pajisje mobile elektronike të dorës; magnete; 

kufje jack danglers; Syze (korniza spektakli, syze dielli, syze për përdorim në ujë, syze 

mbrojtëse, syze, pastruese, kuti për syze, çanta për syze, këllëf i syzeve, qese, shirita 

mbajtës, etj); kufje; kufje e vogël për vendosje  brenda veshit; altoparlant; mbrojtëset nga 

rrezet e diellit   

16   Publikime dhe materiale të shtypura, gjegjësisht, kartat e tregtare, afishet, dekale 

(afishe dekorative  me ngjitës), pulla, kartolinë postare, karta shënimi, bllok shënimesh, 

stilolaps, lapsa, dosje me 3-lidhëse unazore, dosje, fletore me lidhje prej   telave, fletoret e 

portofoli, fotografi   pa montim dhe me montim, postera, kalendarë, afishe parakolpi, 

kopertina librash, letër ambalazhi, libra aktiviteti, libra statistike, libra udhëzuese dhe libra 

reference për basketboll, programe komemorative të lojës, varës prej letrave, letër shkrimi, 

fletë statistikore për temat e basketbollit, dhe gazeta, pamflete, dhe revista në fushën e 

basketbollit; mbajtës e  kartave të biznesit për tavolinë    

25   Veshje, përkatësisht, bluza, këmisha, këmisha me mëngë shkurta, bluza, pantallona të 

lirshme me bel elastik, pantallona, veshje e brendshme sipërme, veshje e sipërme për 

ushtrime, pantallona të shkurtra, pizhame, këmisha sportive, këmisha ragbi, xhemper; rripa, 

mbërthyese e  rripave, kravatë, këmishë nate, kapele, kapele me strehë, kapuç, strehë, 

kapele e fortë; kostume ngrohëse të sipërme, xhaketa (përfshirë xhaketat prej lëkure), gëzof 

me kapuç, pallto, përparëse e foshnjave jo prej letre, shirit dekorativ, shirita dore, përparëse 

(veshje mbrojtëse), veshje të brendshme, pantallona të shkurtra boksierë, veshore, 

dorashka, dorëza, shalle, fustane, veshje sportive në formë të fundeve (cheerleading) dhe 

uniforma, veshje noti, kostum  për zhytjeje, mbulesa për kostume  të banjës, mbështjellëse 

për kostume të banjës, kapela noti, veshje koke novative të bashkangjitura me paruke; 

Sandale, mbathje, çorape, funde, veshje në formë të figurave (onesies), komplete pelenash, 

veshje te shkurta(rompers), duksa si veshje e sipërme, mëngë  krahu, mëngë për pjesën e 
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këmbës poshtë gjurit, triko, jelek, rroba banjo, pelerinë, veshje kundër shiut, veshje gjumi, 

veshje aktiviteti, veshje bluze një-pesëshe, xhinse, xhaketa të thurura, lidhëse të këpucëve, 

kapele santa dhe çorape, pantofla për bebe   

35   Shërbime shoqate, përkatësisht, promovimi i interesave të lojtarëve të basketbollit   

41   Organizimi i ngjarjeve të komunitet për qëllime kulturore, ngjarje sportive, dhe ngjarje 

kulturore; Organizimi i ngjarjeve dhe aktiviteteve sportive në natyrën e klinikave të 

basketbollit, lojëra basketbolli, lojëra profesionale basketbolli dhe lojëra basketbolli  all- 

star; informacione rreth ngjarjeve të komunitetit, ngjarje sportive, klinika basketbolli dhe 

ngjarje kulturore për qëllime argëtimi të ofruara përmes faqeve të internetit; Ofrimi i 

programeve për qasje të komunitetit, përkatësisht, organizimi, aranzhimin dhe zhvillimi i 

ngjarjeve sportive në komunitet dhe ngjarjeve kulturore; argëtim i bazuar në vendndodhje 

(ABV) 

   

 

 

(111)  27920 

(151)  07/06/2021 

(181)  28/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1343 

(591)  bardhë, kaltërt e ndritshme, kaltërt e 

mesme dhe kaltërt e errët 

(300)  2020/04770  26/02/2020  ZA 

;2020/04771  26/02/2020  ZA 

(732)  INTERCONTINENTAL GREAT 

BRANDS LLC  incorporated in the State of 

Delaware 100 Deforest Avenue, East 

Hanover New Jersey 07936, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ëmbëlsira medicinale.    

30   Ëmbëlsira jo medicinale, çokollata, ëmbëlsira nga çokollata, ëmbëlsira nga sheqeri, 

ëmbëlsira të ngrira, akullore, akullore me bazë uji, deserte (ëmbëlsira) të ngrira, deserte 

(ëmbëlsira), deserte (ëmbëlsira) të ftohta, kuleç të ëmbël, biskota, produkte bukëpjekësish, 

kuleç nga djathi, krofne, produkte uafëll, bombona, ëmbëlsira, çamçakëz; keks; kuleç të 

kaftë; napoletanka; lyrës çokollate; jogurt i ngrirë; deserte (ëmbëlsira) të ftohta; brumë, 

produkt gjysëm i përpunuar; preparate nga drithërat; drithëra për mëngjes; kokoshka; 

sherbet; mjaltë; puding; grimtësira në formë të kokoshkave dhe misërit të pjekur; grimtësira 

në bazë të misërit, orizit, elbit, thekrës apo pluhurit për pjekurina   

 

 

 

(111)  28343 

(151)  04/08/2021 

(181)  28/07/2030 

(540)  
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(210)  KS/M/ 2020/1347 

(591)  E  zezë, E vjollcë, E bardhe  

(732)  “Twenty4Help Kosovo” Sh.p.k Ilir 

Konushevci, Nr. 141, Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Korab Rexhepi “INVICTA” L.L.C 

 Nëna Terezë 30 d, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamat: menxahimi i biznesit; administrimi i biznesit; funksione të zyrës 

(Advertising; business management; business administration; office functions).   

38   Shërbime të telekomunikimit (Telecommunications services) 

   

 

 

 

(111)  28195 

(151)  24/06/2021 

(181)  29/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1348 

(591)  E BARDHË, E KUQE, E VERDHË, 

E ZEZË, NGJYRË KAFE.  

(732)  CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; 

prodhime ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me shije 

te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës.   

 

 

 

(111)  28206 

(151)  24/06/2021 

(181)  29/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1349 

(591)  E BARDHË, E KUQE, E VERDHË, 

E ZEZË, E GJELBËR.  

(732)  CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

(540)   
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p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe Prodhime nga mielli;prodhime nga drithrat;prodhime nga 

misri;prodhime ëmbëltoresh;të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me 

shije te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës   

 

 

 

(111)  28205 

(151)  24/06/2021 

(181)  29/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1350 

(591)  E BARDHË, E KUQE, E VERDHË, 

E ZEZË.  

(732)  CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë KS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Miell dhe Prodhime nga mielli; prodhime nga drithrat; prodhime nga misri; 

prodhime ëmbëltoresh; të gjitha llojet e grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmta me shije 

te kikirikit, djathit, pices, çokollatës, kaçkavallit   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë 

dhe pakicë të gjitha prodhimeve nga mielli, drithrat dhe çokollatës. 

   

 

 

(111)  28157 

(151)  22/06/2021 

(181)  29/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1351 

(540)   
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(591)   E Kalter 

(732)  Allmobil GmbH Louise-Piëch-Straße 

2  A-5020 Salzburg, AUSTRIA, AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Auomjete elektrike.     

37   Mbushje (karikim) i automjeteve elektrike; riparim dhe mirmbajtje te automjeteve 

elektrike; instalim dhe mirmbajtje te paisjeve fotovoltaike; instalim i gjeneratoreve te 

rrymes; riparim ose mirmbajtje te gjeneratoreve te rrymes; mbushje (karikim) i baterive dhe 

akumulatoreve.   

39   Furnizim me rryme nepermjet te distribuimit te rrymes elektrike   

42   Programim i softuerit per menaxhimin e energjise; planifikim dhe zhvillim i softuerit 

per menaxhimin e enerxhise.   

 

 

 

(111)  27818 

(151)  01/06/2021 

(181)  30/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1352 

(300)  07410/2020  29/05/2020  CH 

(732)  HYUNDAI MOTOR COMPANY 

12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, 

Republic of Korea  HYUNDAI HEAVY 

INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD. 

75 Yulgok-ro Jongno-gu, Seoul, Republic of 

Korea, KR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  HYUNDAI 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Reostat (instrument elektrikë për kontrollin e rezistencave të rrymës); reletë 

elektrike; mbyllësit e qarkut elektrik; transformatorët; konvertuesit elektrikë; ndërprerës i 

qarkut për tension të lartë; makineri  për shpërndarjen e energjisë elektrike; ndërprerës të 

tensionit të ulët dhe të mesëm; ndërprerës qarku; sensor për motorët; pajisje matëse; sensor 

i presionit të gomave; bordet (tabela) e shpërndarjes; kutitë shpërndarëse; bateritë solare ; 

panelet e qelizave solare; modulet solare; module të energjisë solare për gjenerim; 

gjenerimi i energjisë solare; aparatet robotike për e kontrollin elektrik; laboratorët robotik; 

robotët; softuer për kontrollin e robotëve; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për anijet për 

kontrollimin e lëvizjes së anijeve; transmetuesit e radar; marrësit radar; sistemet e radarëve; 

radarët  e bordeve të anijeve dhe komponentët; satelitët për transmetimin e sinjalit; aparat e 

sistemeve të pozicionimeve globale; makinat dhe instrumentet e komunikimit për anijet; 
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aparate komunikimi për anijet; aparate për transmetimin e komunikimeve; sistem automatik 

pilot për anije; instalime elektrike dhe elektronike të video vëzhgimeve; pajisja e navigimi 

GPS; aparate për ruajtjen e energjisë të përbërë nga baterit; softuer aplikacione për telefon 

inteligjent; aparate navigimi për automjete; sensorë, harduer kompjuterikë për vetura; 

softuer kompjuterikë për vetura; aparate paralajmëruese për përpara përplasjes; njësi 

kontrollit elektronik; kamera për makina; sensorë për zbulimin e lëvizjes; sensorë për 

përcaktimin e përshpejtimit; sensorë matës të përshpejtimit për vetura; sensor intervali; 

pajisje matëse për zbulimin e distancës midis veturave; sensor  anësor i distancës për 

vetura; sensori i sigurisë anësore për vetura; aparatet e kontrollit për sensorin elektronik të 

veturave; sensorë radar për procesor sinjalesh të sensorit të makinës dhe aparateve 

kontrolluese; pajisje elektronike për frenimin urgjent për makina; aparate elektronike për  

kontrolli lundrimeve për vetura; aparate ndihmese elektronike të lundrimeve për makina; 

aparate elektronike  ndihmëse për parkim për vetura; aparate elektrike për monitorimin e 

sigurisë; softuer AVN (Audio Video navigimi) për pagesa të thjeshta në automjet; 

aplikacione për telefonat inteligjent (softuer) për pagesa të thjeshta në automjet; aplikacione 

për telefonat inteligjent (softuer) të lidhura me sistemet e automjeteve; karikues për bateri 

elektrike; bateri; kuti e zezë për automobila [aparate për  regjistrimin e të dhënave]; 

platformë e softuerëve kompjuterikë të integruar për kontrollin e vetë-drejtimit 

automobilistik; programe aplikative për telefonat inteligjent për paraqitje në udhëtim me 

veturë; aplikacione softuerike për telefonat inteligjent për rezervimin e makinave me qira; 

aplikacione softuerike për telefonat inteligjent për shërbimet e informacionit që lidhen me 

historinë e informacionit për drejtimin, menaxhimin e vendndodhjes së parkimit, 

informacionin e drejtimit, menaxhimin e gjendjes së automjeteve dhe materiale e tregtimit; 

pajisje kompjuterike; komponentët për sistemet kompjuterike; digjitalizuesit.   

 

 

 

(111)  27955 

(151)  09/06/2021 

(181)  30/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1353 

(300)  2020-093  31/01/2020  LI 

(732)  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)  APP CLIPS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund te vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefonë; telefonë mobilë; telefona të mencur; pajisje komunikimi pa tela 

(wireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, audio, video, dhe permbajtjes 

multimedia; aparate per rrjetet e komunikimit; 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 
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dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mencura; gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i lidhur [instrument 

matës]; lexues i librave elektornik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për vendosjen, 

konfigurimin, operimin apo kontrollin e pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që 

vishen, kompjuterëve, pjesëve periferike të kompjuterëve, kuti instalimi (set up boxes), 

televizioneve, dhe audio dhe video pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; 

softuer për lojërat kompjuterike; shkarkimin e audio, video dhe përmbajtejeve të tjera 

multimediale të pa-regjistruara; pajisje periferike për kompjuterë; pjesë periferike për 

kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet elektronike që mund të 

vishen, ora të mencura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pllejer dhe regjistrues; pjesë periferike të kompjuterëve që mund të vishen; 

pjesë periferike që mund të vishen për kompjuterë, telefona mobilë;pajisje mobile 

elektronike, ora tw mencura, size tw mencura, television, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pplejer dhe regjistrues; akselerometer (matës i rritjes së shpejtësisë); 

altimeter (matës i lartësisë); aparate për matjen e distancës; aparate për regjsitrimin e 

distancës; pedometer (matës i hapave); aparat për matjen e presionit; indikatorë presioni; 

monitorë, ekran, ekranë montues, dhe kufje me mikrofonë për përdorim me kompjuterë, 

telefona të mencur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike që mund të vishen, orat e 

mencura, syze të mencura, televizione, dhe pleyer dhe regjistrues audio dhe video; syze te 

mencura; syze 3D; syza; syza dielli; lense kontakti; xham optik; mallëra optike; aparate 

optike dhe instrumente; kamera; blic për kamera; ekrane për kompjuter, telefona mobil, 

pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mencura, size të 

mencura, television dhe plejer dhe regjistrues audio dhe video; tastaturë, mouse, mbajtës 

mouse, printer, drive disk, dhe hard drives; apaparate për regjistimin dhe riprodhimin e 

zërit; dixhital audio dhe video pllejer dhe regjistrues; altoparlantë zëri; zmadhues zëri dhe 

pranues; aparate zëri për autmojete motorrike; aparet për regjistrimin dhe njohjen e zërit; 

kufje, ndëgjojse mikrofonë; televizionë; pranues televizioni dhe monitor; kuti instalimi; 

radio; radio transmetues dhe pranues; sistemet e pozicionimit global (GPS pajisje); 

instrumente navigimi; kontrollimin nga distanca për kompjuterët e kontrollit, telefonat 

mobilë, pajisjet elektronike mobilë, pajisjet elektronike që mund të vishen, orat e mencura, 

syzet e mencura, audio dhe video pllejer dhe regjistrues, televizionë, altoparlantë, 

përforcues, sistemet e teatrit shtëpiak, dhe sistemet e argëtimit; pajisje që mund të vishen 

për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund te vishen, orave të mencura, syzeve të mencura, plejerëve dhe 

regjistruesve audio dhe video, televizionit, altoparlantëve, 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 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 
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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 dekorues; gardh elektrizues; automjet i 

transferueshëm për persona me aftësi të kufizuar; qorape që ngrohen me rrymë; aparate 

elektronike për njohjen e zërit  dhe dhënien e urdhërit për kontrollimin e operacioneve për 

pajisjet elektronike të konsumatorëve dhe sistemet e banorëve; asistent personal dixhital; 

aparat për rregullimin e nxehtësisë; termostat; 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 elektrike; ndërprerës eklektrikë dhe elektronik; alarme, 

sonezorë alarmesh, dhe sisteme të monitorimt të alarmeve; detektorë për tym dhe karbon 

monoksid; brava elektrike dhe elektronike dhe brava për dyer dhe dritare; kontrollimet 

elektrike dhe elektronike për dyert e garazhdave; sistemet e sigurisë dhe survejimit të 

banimeve.” 

  

 

 

 

(111)  27956 

(151)  09/06/2021 

(181)  30/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1354 

(300)  1419745  23/06/2020  BX 

(732)  A.B.S. All Brake Systems B.V. 

Tinbergenlaan 7 3401MT IJsselstein, NL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   “Vajëra për frena; lëng i frenave; lëng për transmision energjie; izolues të 

rrjedhjes së sistemeve të transmisionit të veturave.” 
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4   “Vaj lubrifikues për goma.”   

9   “Aparate për testimin e frenave; sensor të veshjes së jastëkave të frenave; testues I 

lëngut të frenave; aparate për matjen e shtrirjes së rrotave; senzorë të sistemit anti-

bllokues.”   

12   “Frena për automjete motorrike; sisteme frenimi për automjete; grup frenash për 

automjete; disk i frenave; bateri për frena; masnhetë për frena; cilindrat kryesor të frenave; 

pllaka për frena; kabllo për frena; kalipa të frenave; leva për frena; jastëk për frena; pedale 

për frena; këpucë për frena; linja të frenave; rregullator i presionit të frenave; harduer I 

frenave për automjete; rezervar për mirëmbajtjen e nivelit të lëngjeve në sitemin e frenave; 

rrota drejtuese; frena drejtuese; timon; mbulesa për rrotat drejtuese; njësi drejtuese; kallëp 

timoni; kolona drejtuese; dorezë timoni; rrota për automjete; goma; bucela të rrotave; frena 

të rrotave; kllapë me pakse për rrota; shtesat e harkut të rrotave; varëse e rrotave; kapak I 

rrotave; varg për ndarjen e rrotave; goma për automjete; kushineta për rrota; mbules për 

rrota; veshjet e riparuara për rrota; boshtet e kthyeshme të ngarkimit; cilindër që vendoset 

për të ruajtur automjetin nga goditja (fender flares); boshtet e rrotave; zinxhir për rrota; 

bravë timoni; mbajtëse timoni.”   

 

 

 

(111)  27948 

(151)  08/06/2021 

(181)  30/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1355 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  JTI 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   “Duhan, çoftë i përpunuar apo i papërpunuar; duhan për pirje, duhan llulle, 

duhan që pështillet me dorë, duhan që përtypet, duhan pluhur (snus tobacco); cigare, cigare 

elektronike, puro, cigarillo; duhan që thithet me hundë (snuff); artikuj për duhanpirësa të 

përfshirë në Klasën 34; letër për cigare, llulla për cigare dhe shkrepëse.”   

 

 

 

(111)  27919 

(151)  07/06/2021 

(181)  30/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1356 

(591)  gjelbërt 

(732)  Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi 

Mahir İz Caddesi, No. 25, Altunizade, 

Üsküdar, İstanbul Turkey, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

(540)   
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 5   Preparate mjekësore dhe veterinare; produkte higjienike për sekrecione nga trupi, 

përfshirë ato për urinim dhe menstruacion, domethënë vata sanitare, tampona, pelena, 

brekë, pelena për fëmijë, pelena një përdorimëshe, pelena për të rritur, facoleta 

njëpërdorimëshe, facoleta njëpërdorimëshe për ndërrimin e pelenave tek foshnjet, sapun 

antibakterial, mjete antibakteriale për pastrimin e duarve, produkte antibakteriale, mjete për 

largimin e insekteve nga dhoma, automjete dhe vende të tjera, aromatizues të ajrit, 

deodorantë jo për përdorim personal, antiseptik (për vrasjen e bakterijeve), deterxhent për 

përdorim mjekësor; mjete dezinfektuese tualeti, substanca dietike për përdorim mjekësor, 

ushqim për fëmijë.    

10   Aparate dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; mobilje të 

bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, pelerine kirurgjike dhe shtroja sterile (kirurgjike), 

shtroja të papërshkueshëm nga uji, maska mjekësore një përdorimëshe dhe maska të 

përdorura nga stafi mjekësor, maska një përdorimëshe 

   

 

 

(111)  27849 

(151)  02/06/2021 

(181)  30/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1357 

(591)  bardhë, kaltër, hiri 

(732)  Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi 

Mahir İz Caddesi, No. 25, Altunizade, 

Üsküdar, İstanbul Turkey, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate mjekësore dhe veterinare; produkte higjienike për sekrecione nga trupi, 

përfshirë ato për urinim dhe menstruacion, domethënë vata sanitare, tampona, pelena, 

brekë, pelena për fëmijë, pelena një përdorimëshe, pelena për të rritur, facoleta 

njëpërdorimëshe, facoleta njëpërdorimëshe për ndërrimin e pelenave tek foshnjet, sapun 

antibakterial, mjete antibakteriale për pastrimin e duarve, produkte antibakteriale, mjete për 

largimin e insekteve nga dhoma, automjete dhe vende të tjera, aromatizues të ajrit, 

deodorantë jo për përdorim personal, antiseptik (për vrasjen e bakterijeve), deterxhent për 

përdorim mjekësor; mjete dezinfektuese tualeti, substanca dietike për përdorim mjekësor, 

ushqim për fëmijë.    

10   Aparate dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; mobilje të 

bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, pelerine kirurgjike dhe shtroja sterile (kirurgjike), 

shtroja të papërshkueshëm nga uji, maska mjekësore një përdorimëshe dhe maska të 

përdorura nga stafi mjekësor, maska një përdorimëshe   
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(111)  28068 

(151)  16/06/2021 

(181)  30/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1358 

(732)  Kolegji Europian i Kosovës Gustav 

Mayer, nr.19, Prishtinë, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 

 
 

(540)  European College of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; Menaxhim Biznesi; Administrim Biznesi; Funksione zyre; Hulumtim 

i tregut; Marketing në kornizë të softuerëve për publikim; Shërbime të Marrëdhënieve me 

Media; Negocimi i kontratave biznesore për palë të treta; Organizimi i panaireve me qëllim 

komercial dhe promovimi; Reklamim paguaj për klikim; Promovim i shërbimeve dhe 

produkteve përmes sponsorimit të aktiviteteve sportive; Marrëdhënie me publikun; 

Reklamim në radio; Marketing i targetuar; Shërbime telemarketingu; Reklamim në 

television; Promovim i shitjes për të tjerët; Reklamim online në rrjet kompjuterik; Dizajnim 

i materialeve promovuese; Reklamim direkt përmes emailit; konsulencë lidhur me 

komunikimin e strategjive reklamuese; Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në 

relacion me publikun; Asistencë administrative në kthim të telefonatave për tenderë; 

shërbime administrative për rilokimin e bizneseve, menaxhimi i bizneseve dhe konsulenca 

organizative; shërbime mbi menaxhimin e projekteve biznesor në fushën e ndërtimeve; 

hulumtim biznesi; shërbime lobimi për qëllime biznesore; negocimi dhe përmbyllja e 

negociatave për palë të treta; negocimi i kontratave biznesore për të tjerët; dhënia me qera e 

paisjeve dhe maqinave të zyrës; dhënia me qera e pasijeve në ambiente të përbashkëta; 

shërbime fotokopjesh; shërbime të shitjes me shumicë për farmaceutikë, vetenari dhe 

preparate sanitare dhe furnizime medicionale; dhënia me qera e vendin maqinave;.   

38   dhënia e qasjes në database; komunikimi përmes telefonit; dërgimi i mesazheve; 

komunikimi në radio; shërbime telekonferencash; Marrje me qira e kohës në rrjeti global 

kompjuterik, hyrje në database, transmetim kabllor televiziv, komunikime me anë të 

telefonit, komunikim me telefon cellular, komunikime nepermjet terminaleve kompjuterike, 

komunikime me ane te fibrave te rrjeteve optike, transmetik I mesazheve dhe imazheve (me 

ndihmen e kompjuterit), informacion rreth telekomunikacionit, dergimi I mesazhit, 

shërbime njoftimi (radio, telefon ose mjete tjera të komunikimit elektronik), transmetim në 

radio, transmetim me satelit, transmetim i mesazheve elektronike,transmetim i fileve 

elektronike, shërbime sipas kerkeses per video, shërbime videokonferencë, ofrim online I 

forumeve, transferimi i mesazheve elektronike, transmisioni I file digjital;    

41   Edukimi, testime edukative, testime edukative për kandidatë për kualifikim të 

navigimit me drone, publikimi elektronik në desktop, shërbime të klubeve të shëndetit 

[shëndet & ushtrime fitnesi], Dhënia e informatave në fushën e edukimit; dhënia e 

informatave në fushën e entertainment; dhënia e informatave lidhur me aktivitetet 

rekreative; shërbime të layout përveq marketingut, shërbime interpretimi gjuhësorë, 

shërbime teknike ndriqimi për evente;  Shërbime të klubeve të natës, shkolla për infermiere, 

fotografi, edukim fizik, prezantim I performancave live, Shërbime të agjensioneve të 

biletave, Dhënia em qera e video kamerave, shërbime këshilluese [ edukim ose këshilla 

trajnimi], riaftësim profesional; shkrimi I teksteve; Shërbime të parkut argëtues, organizimi 
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i kontesteve të bukurisë, ofrimi i tiketave për organizime të ndryshme, organizimi dhe 

realizimi i koncerteve, organizimi dhe realizimi i konferencave, organizimi dhe realizimi I 

kongreseve, organizimi i aktviteteve kulturore, edukative dhe argetuese, shërbime argëtimi, 

informata mbi eventet argëtuese, organizimi i guidave turistike, organizimi i kampeve 

turistike, organizim i mbrëmjeve argëtuese, organizimi i garave (edukative apo argëtuese), 

organizimi i panaireve kulturore apo edukative, organizimi i garave sportive,   

42   Dizajnimi i vizitkartave; calibrim; cloud computing; programimi me kompjuter; dhënia 

me qera e kompjuterëve; konsulencë për siguri kompjuterike; konsulencë për softuer 

kopjuterik; Dizajnimi i softuerëve kompjuterik; analizimi i sistemeve kompjuterike; 

konsulencë në teknologjinë kompjuterike; shërbime për mbrojtjen e kompjuterit nga 

viruset; dhënia me qera e softuerëve kompjuterik; konsulencë në dizajnim dhe zhvillim të 

harduerëve kompjuterik; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë, konvertimi I 

programeve dhe informatave në konvertime fizike; konvertimi I programeve dhe të 

dhënave jo fizike; hulumtime kozmetike; krijimi dhe dizajnimi i uebsite bazuar në index 

infromatat e të tjerëve [shërbime të teknologjisë informative]; krijimi dhe mirëmbajtja e 

websites për të tjerë; shërbime të enkriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të interierit; zhvillimi I platformave kompjuterike; digjitalizimi 

i dokumenteve; dizajnimi I fustaneve; duplifikimi I programeve kompjuterike; ruajtja e të 

dhënave kompjuterike; monitorimi elektronik I aktiviteteve të kredit kartelave me qëllim 

identifikimin e vjedhjeve në internet; auditim i energjisë; inxhinieria; shërbime eksploruese 

në fushën e naftës, gas dhe industrive tjera minerare; hulumtime gjeologjike; analizim tregu 

gjeologjik; dizajnim i artit grafik; dizajni grafik i materialeve promovuese; analizim i 

dorëshkrimit; hostimi i uebsitave kompjuterik [web sites], Dizajn Industrial; konsulencë të 

teknologjisë informative; dhenia e informacioneve lidhur me teknologjinë kompjuterike 

dhe programimit përmes uebsite; instalimi i softuerëve kompjuterik; hulumtime mjekësore; 

informata meterologjike; monitorimi i sistemeve kompjuterike nga largësia; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për detektim të qasjes së paautorizuar; monitorimi I sistemeve 

kompjuterike me qëllim identifikimi të thyrjes; ruajtja e të dhënave në lokacion tjetër; 

dizajnim i paketave; platforma si shërbim; kontroll i kualitetit; rikthim I të dhënave në 

kompjuterë; hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtimi në fushën 

e ndërtimit; hulutmimi në fushën e mbrojtjes së ambientit; hulumtimi në fushën e fizikës; 

hulumtimi në fushën e teknologjisë së telekomunikacionit; Kërkime Shkencore; shërbime të 

laboratorit shkencor; dhënia e motorëve kërkimor për internet; host në server; softuerë si 

shërbim; zhvillimi i softuerëve në kornizë të softuerëve publikues; stilimi [dizajni 

industrial], hulutim tregu; zhvillimi I studimeve të projekteve teknike; shkrim teknik; 

konsulencë teknologjike; konsulencë në teknologjinë informative; testim i tekstilit; hapja e 

telefonëve mobil; ripërtrirja e softuerëve kompjuterik; shërbime identifikimi për përdorues 

duke përdorur teknologji të hyrjes për aplikacione/softuerë online; shërbime të identifikimit 

të përdoruesve që përdorin teknologji për shërbime e-commerce; analizim i ujit; dhënia me 

qera e web serverëve; konsulencë në dizajnim të uebsite.   

 

 

 

(111)  28064 

(151)  16/06/2021 

(181)  30/07/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/1359 

(591)  E Bardhë, E Kaltër, E Verdhë 

(732)  Kolegji Europian i Kosovës Gustav 

Mayer, nr.19, Prishtinë, KS 

(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 

 
      

 
 

 

(511) 16   Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale (që nuk përfshihen në 

klasat tjera); materiale instruksione dhe mësimdhënieje (përvec aparateve); materiale të 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale të shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderole; materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjea); canta; zarfe dhe canta të letrës ose plastikës 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit; kalendare; libra; mbajtëse dokumentesh; magazine; begja emrash; gazeta; 

mbajtëse lapsash; kupon të printuar.   

35   Reklamim; Menaxhim Biznesi; Administrim Biznesi; Funksione zyre; Hulumtim i 

tregut; Marketing në kornizë të softuerëve për publikim; Shërbime të Marrëdhënieve me 

Media; Negocimi i kontratave biznesore për palë të treta; Organizimi i panaireve me qëllim 

komercial dhe promovimi; Reklamim paguaj për klikim; Promovim i shërbimeve dhe 

produkteve përmes sponsorimit të aktiviteteve sportive; Marrëdhënie me publikun; 

Reklamim në radio; Marketing i targetuar; Shërbime telemarketingu; Reklamim në 

television; Promovim i shitjes për të tjerët; Reklamim online në rrjet kompjuterik; Dizajnim 

i materialeve promovuese; Reklamim direkt përmes emailit; konsulencë lidhur me 

komunikimin e strategjive reklamuese; Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në 

relacion me publikun; Asistencë administrative në kthim të telefonatave për tenderë; 

shërbime administrative për rilokimin e bizneseve, menaxhimi i bizneseve dhe konsulenca 

organizative; shërbime mbi menaxhimin e projekteve biznesor në fushën e ndërtimeve; 

hulumtim biznesi; shërbime lobimi për qëllime biznesore; negocimi dhe përmbyllja e 

negociatave për palë të treta; negocimi i kontratave biznesore për të tjerët; dhënia me qera e 

paisjeve dhe maqinave të zyrës; dhënia me qera e pasijeve në ambiente të përbashkëta; 

shërbime fotokopjesh; shërbime të shitjes me shumicë për farmaceutikë, vetenari dhe 

preparate sanitare dhe furnizime medicionale; dhënia me qera e vendin maqinave;.   

41   Edukimi, testime edukative, testime edukative për kandidatë për kualifikim të 

navigimit me drone, publikimi elektronik në desktop, shërbime të klubeve të shëndetit 

[shëndet & ushtrime fitnesi], Dhënia e informatave në fushën e edukimit; dhënia e 

informatave në fushën e entertainment; dhënia e informatave lidhur me aktivitetet 

rekreative; shërbime të layout përveq marketingut, shërbime interpretimi gjuhësorë, 

shërbime teknike ndriqimi për evente;  Shërbime të klubeve të natës, shkolla për infermiere, 

fotografi, edukim fizik, prezantim I performancave live, Shërbime të agjensioneve të 

biletave, Dhënia em qera e video kamerave, shërbime këshilluese [ edukim ose këshilla 

trajnimi], riaftësim profesional; shkrimi I teksteve; Shërbime të parkut argëtues, organizimi 

i kontesteve të bukurisë, ofrimi i tiketave për organizime të ndryshme, organizimi dhe 

realizimi i koncerteve, organizimi dhe realizimi i konferencave, organizimi dhe realizimi I 

kongreseve, organizimi i aktviteteve kulturore, edukative dhe argetuese, shërbime argëtimi, 
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informata mbi eventet argëtuese, organizimi i guidave turistike, organizimi i kampeve 

turistike, organizim i mbrëmjeve argëtuese, organizimi i garave (edukative apo argëtuese), 

organizimi i panaireve kulturore apo edukative, organizimi i garave sportive,   

42   Dizajnimi i vizitkartave; calibrim; cloud computing; programimi me kompjuter; dhënia 

me qera e kompjuterëve; konsulencë për siguri kompjuterike; konsulencë për softuer 

kopjuterik; Dizajnimi i softuerëve kompjuterik; analizimi i sistemeve kompjuterike; 

konsulencë në teknologjinë kompjuterike; shërbime për mbrojtjen e kompjuterit nga 

viruset; dhënia me qera e softuerëve kompjuterik; konsulencë në dizajnim dhe zhvillim të 

harduerëve kompjuterik; konsulencë në fushën e kursimit të energjisë, konvertimi I 

programeve dhe informatave në konvertime fizike; konvertimi I programeve dhe të 

dhënave jo fizike; hulumtime kozmetike; krijimi dhe dizajnimi i uebsite bazuar në index 

infromatat e të tjerëve [shërbime të teknologjisë informative]; krijimi dhe mirëmbajtja e 

websites për të tjerë; shërbime të enkriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të interierit; zhvillimi I platformave kompjuterike; digjitalizimi 

i dokumenteve; dizajnimi I fustaneve; duplifikimi I programeve kompjuterike; ruajtja e të 

dhënave kompjuterike; monitorimi elektronik I aktiviteteve të kredit kartelave me qëllim 

identifikimin e vjedhjeve në internet; auditim i energjisë; inxhinieria; shërbime eksploruese 

në fushën e naftës, gas dhe industrive tjera minerare; hulumtime gjeologjike; analizim tregu 

gjeologjik; dizajnim i artit grafik; dizajni grafik i materialeve promovuese; analizim i 

dorëshkrimit; hostimi i uebsitave kompjuterik [web sites], Dizajn Industrial; konsulencë të 

teknologjisë informative; dhenia e informacioneve lidhur me teknologjinë kompjuterike 

dhe programimit përmes uebsite; instalimi i softuerëve kompjuterik; hulumtime mjekësore; 

informata meterologjike; monitorimi i sistemeve kompjuterike nga largësia; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për detektim të qasjes së paautorizuar; monitorimi I sistemeve 

kompjuterike me qëllim identifikimi të thyrjes; ruajtja e të dhënave në lokacion tjetër; 

dizajnim i paketave; platforma si shërbim; kontroll i kualitetit; rikthim I të dhënave në 

kompjuterë; hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtimi në fushën 

e ndërtimit; hulutmimi në fushën e mbrojtjes së ambientit; hulumtimi në fushën e fizikës; 

hulumtimi në fushën e teknologjisë së telekomunikacionit; Kërkime Shkencore; shërbime të 

laboratorit shkencor; dhënia e motorëve kërkimor për internet; host në server; softuerë si 

shërbim; zhvillimi i softuerëve në kornizë të softuerëve publikues; stilimi [dizajni 

industrial], hulutim tregu; zhvillimi I studimeve të projekteve teknike; shkrim teknik; 

konsulencë teknologjike; konsulencë në teknologjinë informative; testim i tekstilit; hapja e 

telefonëve mobil; ripërtrirja e softuerëve kompjuterik; shërbime identifikimi për përdorues 

duke përdorur teknologji të hyrjes për aplikacione/softuerë online; shërbime të identifikimit 

të përdoruesve që përdorin teknologji për shërbime e-commerce; analizim i ujit; dhënia me 

qera e web serverëve; konsulencë në dizajnim të uebsite.   

 

 

 

(111)  28061 

(151)  16/06/2021 

(181)  30/07/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1360 

(732)  Kolegji Europian i Kosovës Gustav 

Mayer, nr.19, Prishtinë, KS 

(540)  Kolegji Europian i Kosovës 
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(740)  Labinot Bajgora Gustav Mayer nr.19 

 
 

(511) 16   Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale (që nuk përfshihen në 

klasat tjera); materiale instruksione dhe mësimdhënieje (përvec aparateve); materiale të 

vizatuara dhe materiale për artistët; materiale të shtypura; kartolina; etiketa-bileta; 

fotografi; broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderole; materiale plastike për 

ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjea); canta; zarfe dhe canta të letrës ose plastikës 

për paketim; plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose 

kartonit; kalendare; libra; mbajtëse dokumentesh; magazine; begja emrash; gazeta; 

mbajtëse lapsash; kupon të printuar.   

35   Reklamim; Menaxhim Biznesi; Administrim Biznesi; Funksione zyre; Hulumtim i 

tregut; Marketing në kornizë të softuerëve për publikim; Shërbime të Marrëdhënieve me 

Media; Negocimi i kontratave biznesore për palë të treta; Organizimi i panaireve me qëllim 

komercial dhe promovimi; Reklamim paguaj për klikim; Promovim i shërbimeve dhe 

produkteve përmes sponsorimit të aktiviteteve sportive; Marrëdhënie me publikun; 

Reklamim në radio; Marketing i targetuar; Shërbime telemarketingu; Reklamim në 

television; Promovim i shitjes për të tjerët; Reklamim online në rrjet kompjuterik; Dizajnim 

i materialeve promovuese; Reklamim direkt përmes emailit; konsulencë lidhur me 

komunikimin e strategjive reklamuese; Konsulencë lidhur me strategjinë komunikuese në 

relacion me publikun; Asistencë administrative në kthim të telefonatave për tenderë; 

shërbime administrative për rilokimin e bizneseve, menaxhimi i bizneseve dhe konsulenca 

organizative; shërbime mbi menaxhimin e projekteve biznesor në fushën e ndërtimeve; 

hulumtim biznesi; shërbime lobimi për qëllime biznesore; negocimi dhe përmbyllja e 

negociatave për palë të treta; negocimi i kontratave biznesore për të tjerët; dhënia me qera e 

paisjeve dhe maqinave të zyrës; dhënia me qera e pasijeve në ambiente të përbashkëta; 

shërbime fotokopjesh; shërbime të shitjes me shumicë për farmaceutikë, vetenari dhe 

preparate sanitare dhe furnizime medicionale; dhënia me qera e vendin maqinave;.   

41   Edukimi, testime edukative, testime edukative për kandidatë për kualifikim të 

navigimit me drone, publikimi elektronik në desktop, shërbime të klubeve të shëndetit 

[shëndet & ushtrime fitnesi], Dhënia e informatave në fushën e edukimit; dhënia e 

informatave në fushën e entertainment; dhënia e informatave lidhur me aktivitetet 

rekreative; shërbime të layout përveq marketingut, shërbime interpretimi gjuhësorë, 

shërbime teknike ndriqimi për evente;  Shërbime të klubeve të natës, shkolla për infermiere, 

fotografi, edukim fizik, prezantim I performancave live, Shërbime të agjensioneve të 

biletave, Dhënia em qera e video kamerave, shërbime këshilluese [ edukim ose këshilla 

trajnimi], riaftësim profesional; shkrimi I teksteve; Shërbime të parkut argëtues, organizimi 

i kontesteve të bukurisë, ofrimi i tiketave për organizime të ndryshme, organizimi dhe 

realizimi i koncerteve, organizimi dhe realizimi i konferencave, organizimi dhe realizimi I 

kongreseve, organizimi i aktviteteve kulturore, edukative dhe argetuese, shërbime argëtimi, 

informata mbi eventet argëtuese, organizimi i guidave turistike, organizimi i kampeve 

turistike, organizim i mbrëmjeve argëtuese, organizimi i garave (edukative apo argëtuese), 

organizimi i panaireve kulturore apo edukative, organizimi i garave sportive,   

42   Dizajnimi i vizitkartave;calibrim;cloud computing;programimi me kompjuter;dhënia 

me qera e kompjuterëve;konsulencë për siguri kompjuterike;konsulencë për softuer 

kopjuterik;Dizajnimi i softuerëve kompjuterik;analizimi i sistemeve 

kompjuterike;konsulencë në teknologjinë kompjuterike;shërbime për mbrojtjen e 
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kompjuterit nga viruset;dhënia me qera e softuerëve kompjuterik;konsulencë në dizajnim 

dhe zhvillim të harduerëve kompjuterik;konsulencë në fushën e kursimit të energjisë, 

konvertimi I programeve dhe informatave në konvertime fizike;konvertimi I programeve 

dhe të dhënave jo fizike;hulumtime kozmetike;krijimi dhe dizajnimi i uebsite bazuar në 

index infromatat e të tjerëve [shërbime të teknologjisë informative];krijimi dhe mirëmbajtja 

e websites për të tjerë;shërbime të enkriptimit të të dhënave;konsulencë për sigurinë e të 

dhënave;dizajnimi i dekorit të interierit;zhvillimi I platformave kompjuterike;digjitalizimi i 

dokumenteve;dizajnimi I fustaneve;duplifikimi I programeve kompjuterike;ruajtja e të 

dhënave kompjuterike;monitorimi elektronik I aktiviteteve të kredit kartelave me qëllim 

identifikimin e vjedhjeve në internet;auditim i energjisë;inxhinieria;shërbime eksploruese 

në fushën e naftës, gas dhe industrive tjera minerare;hulumtime gjeologjike;analizim tregu 

gjeologjik;dizajnim i artit grafik;dizajni grafik i materialeve promovuese;analizim i 

dorëshkrimit;hostimi i uebsitave kompjuterik [web sites], Dizajn Industrial;konsulencë të 

teknologjisë informative;dhenia e informacioneve lidhur me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimit përmes uebsite;instalimi i softuerëve kompjuterik;hulumtime 

mjekësore;informata meterologjike;monitorimi i sistemeve kompjuterike nga 

largësia;monitorimi i sistemeve kompjuterike për detektim të qasjes së 

paautorizuar;monitorimi I sistemeve kompjuterike me qëllim identifikimi të thyrjes;ruajtja 

e të dhënave në lokacion tjetër;dizajnim i paketave;platforma si shërbim;kontroll i 

kualitetit;rikthim I të dhënave në kompjuterë;hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja 

për të tjerët;hulumtimi në fushën e ndërtimit;hulutmimi në fushën e mbrojtjes së 

ambientit;hulumtimi në fushën e fizikës;hulumtimi në fushën e teknologjisë së 

telekomunikacionit;Kërkime Shkencore;shërbime të laboratorit shkencor;dhënia e motorëve 

kërkimor për internet;host në server;softuerë si shërbim;zhvillimi i softuerëve në kornizë të 

softuerëve publikues;stilimi [dizajni industrial], hulutim tregu;zhvillimi I studimeve të 

projekteve teknike;shkrim teknik;konsulencë teknologjike;konsulencë në teknologjinë 

informative;testim i tekstilit;hapja e telefonëve mobil;ripërtrirja e softuerëve 

kompjuterik;shërbime identifikimi për përdorues duke përdorur teknologji të hyrjes për 

aplikacione/softuerë online;shërbime të identifikimit të përdoruesve që përdorin teknologji 

për shërbime e-commerce;analizim i ujit;dhënia me qera e web serverëve;konsulencë në 

dizajnim të uebsite.   

 

 

 

(111)  28074 

(151)  17/06/2021 

(181)  03/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1361 

(300)  018255580  16/06/2020  EU 

(732)  AstraZeneca UK Limited  1 Francis 

Crick Avenue Cambridge Biomedical 

Campus, Cambridge United Kingdom CB2 

0AA, UK 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 
 

 

(540)   
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(511) 5   Substanca dhe pergatitje farmaceutike    

 

 

 

(111)  27900 

(151)  07/06/2021 

(181)  03/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1362 

(732)  S. C. Johnson & Son, Inc. 1525 Howe 

Street Racine, WI 53403-2236, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

 
 

(540)  RAID FREEZE SPRAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për mbytjen e barërave të këqija dhe shkatërrimin e parazitëve; 

insekticide; pastrues nga molet; refuzues te insekteve; fungicide; rodenticide.    

 

 

 

(111)  27896 

(151)  07/06/2021 

(181)  03/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1363 

(300)  UK00003497528  05/06/2020  UK 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  TOPO CHICO 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Ujë i gazuar alkoolik; pije alkoolike përveç birrës   

 

 

 

(111)  28072 

(151)  17/06/2021 

(181)  04/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1366 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ 

COOPERATIVA IN SIGLA CONAD                 

Via Michelino, 59 – 40127 Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

(540)  CONAD LOGISTICS  
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(511) 39   Shërbimet e dërgesave;Shërbimet e agjencioneve të transportit të 

mallërave;Përcjelljen e mallërave;Gjurmimin dhe ndjekjen e dërgesave;Mbushjen e 

kamionëve;Transporti i kamionëve;Dhënien me qira të kamionëve;Transport;Transportimin 

e veturave;Transportimin e kontenierëve;Transportimin e mallërave;Transportimin dhe 

dërgimin e mallërave;Deponimin dhe dërgimin e mallërave;Aranzhimin e transportimit të 

mallërave;Mbledhjen, transportin dhe dërgimin e mallërave;Shpërndarjen [transportin] e 

mallërave përmes rrugëve;Shërbimet e informimit në lidhje me transportimin e mallërave.   

42   Krijimin e softuerit kompjuterik për logjistikë, menaxhimin e rrjetit të furnizimit dhe 

portalet e e-bizneseve.   

 

 

 

(111)  28071 

(151)  17/06/2021 

(181)  04/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1367 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ 

COOPERATIVA IN SIGLA CONAD                   

Via Michelino, 59 – 40127 Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Shërbimet e dërgesave;Shërbimet e agjencioneve të transportit të 

mallërave;Përcjelljen e mallërave;Gjurmimin dhe ndjekjen e dërgesave;Mbushjen e 

kamionëve;Transporti i kamionëve;Dhënien me qira të kamionëve;Transport;Transportimin 

e veturave;Transportimin e kontenierëve;Transportimin e mallërave;Transportimin dhe 

dërgimin e mallërave;Deponimin dhe dërgimin e mallërave;Aranzhimin e transportimit të 

mallërave;Mbledhjen, transportin dhe dërgimin e mallërave;Shpërndarjen [transportin] e 

mallërave përmes rrugëve;Shërbimet e informimit në lidhje me transportimin e mallërave.   

42   Krijimin e softuerit kompjuterik për logjistikë, menaxhimin e rrjetit të furnizimit dhe 

portalet e e-bizneseve.   

 

 

 

(111)  28069 

(151)  16/06/2021 

(181)  04/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1369 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ 

COOPERATIVA IN SIGLA CONAD Via 

(540)  SAPORI & SORRISI CONAD 
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Michelino, 59 – 40127 Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(511) 35   “Reklamime; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Funksione të zyrës, 

marketing; Analizimin dhe hulumitimin e tregut; Marketing industrial; Marketing 

promovues; Shërbimet e marketingut industrial; Marketing dhe shërbime promovuese; 

Aktivitete promovuese; Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e mallërave; 

Përgaditjen e materialeve promovuese dhe aktiviteteve të pomovimit për të tjerët; Dhënien 

me qira të hapsirave dhe materialeve reklamuese; Ofrimin e shërbimeve të konsultimit për 

marketing dhe reklamim; Shpërndarjen e reklamave të shtypura; Prodhimin e filmave 

reklamues; Këshillimin dhe asistimin në menaxhimin e biznesit, organizimit dhe 

promovimit; Asistimin në komercializimin e produkteve, brenda kornizës së kontratës së 

eskluzivitetit; Organizim dhe këshilla menaxhimi dhe asistim për supermarkete, 

hipermarkete, bare, kafiteri; Organizim dhe këshilla menaxhimi dhe asistim për restorane, 

dyçane, dyçane të akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosi me postë, shitjet online 

dhe shitjet përmes të gjitha mjeteve elektronike apo porositë elektronike nga distanca në 

lidhje me to; gjëra ushqimore, Ushqime të përgaditura, Produkte pjekurinash, Ëmbëlsira, 

ushqime gjysëm të përgaditura, pemë dhe perime të freskëta, pemë dhe perime të 

përgaditura dhe/apo të ngrira, ushqime të ngrira, gjëra ushqimore të përgaditura apo të 

ngrira, Sheqer, ëmbëlsues natyral, shtresë dhe mbushës ëmbëlsimi, produkte bletësh, pije 

jo-alkoolike, Birra, Pije alkoolike, Verëra.”   

41   “Organizimin e eventeve kulturore, zbavitëse dhe për qëllime sportive; Organizimin e 

eventeve për qëllime zbavitëse; Shërbimet e publikimit; Shëbrimet e edukimit dhe 

trajnimeve; Shërbimet e edukimit në lidhje me përgaditjen e ushqimit; Shërbimet e 

edukimit në lidhje me përgaditjen e ushiqmit; Video udhëzuese (tutoriale)në lidhje me 

përgaditjen e ushqimit; Ofrimin e ngjarjeve zbavitëse; Organizimin e ngjarjeve për kulturë 

apo qëllime rekreative; Produksion i videokasetave; Prodhimin e programeve në radio dhe 

televizion; Ofrimin e shërbimeve multimediale me anë të një ëebfaqeje në fushën e 

ushqimit, pijeve, recetave dge përgaditjen e ushqimit.”   

43   “Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; Shërbime për bare; Kafiteri; Restorane; 

Piceri; Bareve me ushqim të shpejtë; Shërbime të dyqaneve të akulloreve.” 

   

 

 

(111)  28066 

(151)  16/06/2021 

(181)  04/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1370 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ 

COOPERATIVA IN SIGLA CONAD                

Via Michelino, 59 – 40127 Bologna, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

(540)  SAPORI & SORRISI SPAZIO 

CONAD 
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Kosove 

 
 

(511) 35   Reklamime;Menaxhim biznesi;Administrim biznesi;Funksione të zyrës, 

marketing;Analizimin dhe hulumitimin e tregut;Marketing industrial;Marketing 

promovues;Shërbimet e marketingut industrial;Marketing dhe shërbime 

promovuese;Aktivitete promovuese;Shërbimet në lidhje me aktivitetet për promovimin e 

mallërave;Përgaditjen e materialeve promovuese dhe aktiviteteve të pomovimit për të 

tjerët;Dhënien me qira të hapsirave dhe materialeve reklamuese;Ofrimin e shërbimeve të 

konsultimit për marketing dhe reklamim;Shpërndarjen e reklamave të shtypura;Prodhimin e 

filmave reklamues;Këshillimin dhe asistimin në menaxhimin e biznesit, organizimit dhe 

promovimit;Asistimin në komercializimin e produkteve, brenda kornizës së kontratës së 

eskluzivitetit;Organizim dhe këshilla menaxhimi dhe asistim për supermarkete, 

hipermarkete, bare, kafiteri;Organizim dhe këshilla menaxhimi dhe asistim për restorane, 

dyçane, dyçane të akulloreve;Shitje me pakicë apo shumicë, porosi me postë, shitjet online 

dhe shitjet përmes të gjitha mjeteve elektronike apo porositë elektronike nga distanca në 

lidhje me to;gjëra ushqimore, Ushqime të përgaditura, Produkte pjekurinash, Ëmbëlsira, 

ushqime gjysëm të përgaditura, pemë dhe perime të freskëta, pemë dhe perime të 

përgaditura dhe/apo të ngrira, ushqime të ngrira, gjëra ushqimore të përgaditura apo të 

ngrira, Sheqer, ëmbëlsues natyral, shtresë dhe mbushës ëmbëlsimi, produkte bletësh, pije 

jo-alkoolike, Birra, Pije alkoolike, Verëra.   

41   Organizimin e eventeve kulturore, zbavitëse dhe për qëllime sportive;Organizimin e 

eventeve për qëllime zbavitëse;Shërbimet e publikimit;Shëbrimet e edukimit dhe 

trajnimeve;Shërbimet e edukimit në lidhje me përgaditjen e ushqimit;Shërbimet e edukimit 

në lidhje me përgaditjen e ushiqmit;Video udhëzuese (tutoriale)në lidhje me përgaditjen e 

ushqimit;Ofrimin e ngjarjeve zbavitëse;Organizimin e ngjarjeve për kulturë apo qëllime 

rekreative;Produksion i videokasetave;Prodhimin e programeve në radio dhe 

televizion;Ofrimin e shërbimeve multimediale me anë të një ëebfaqeje në fushën e 

ushqimit, pijeve, recetave dge përgaditjen e ushqimit.   

43   Shërbimet për ofrimin e ushqimit dhe pijeve;Shërbime për 

bare;Kafiteri;Restorane;Piceri;Bareve me ushqim të shpejtë;Shërbime të dyqaneve të 

akulloreve.   

 

 

 

(111)  27775 

(151)  26/05/2021 

(181)  04/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1371 

(300)  302020107253.4  29/05/2020  DE 

(732)  BioNTech SE  An der Goldgrube 12 

55131 Mainz, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  COVUITY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Vaksina për përdorim në njerëz.   
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(111)  27718 

(151)  20/05/2021 

(181)  04/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1372 

(300)  302020107258.5  29/05/2020  DE 

(732)  BioNTech SE  An der Goldgrube 12 

55131 Mainz, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  COMIRNATY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Vaksina për përdorim në njerëz   

 

 

 

(111)  28063 

(151)  16/06/2021 

(181)  05/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1375 

(732)  Forta Corporation 100 Forta Drive 

Grove City Pennsylvania 16127-6399 , US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  FORTA-FI 

 
 

     

 
 

 

(511) 22   Fibra sintetike për përdorim në përforcimin e asfaltit.   

 

 

 

(111)  28125 

(151)  21/06/2021 

(181)  05/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1376 

(732)  Goodyear Tyres UK Limited 

 2920 Trident Court, Solihull Parkway, 

Birmingham Business Park, Birmingham 

B37 7YN, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  QUALIFIER CORE 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma.   
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(111)  27969 

(151)  09/06/2021 

(181)  05/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1377 

(300)  AM20514/2020  10/03/2020  AT 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Sherbime menaxhimi dhe administrimi;asistencë dhe konsulencë në lidhje me 

menaxhimin dhe organizimin e biznesit;procesi i menaxhimit të biznesit;administrimin e 

biznesit;konsulencë në lidhje me strategjinë e biznesit;menaxhimin e biznesit dhe 

konsulencën e organizatës;menaxhimi i biznesit [për të tjerët];Mbështetje dhe këshilla për 

analizën e biznesit;vlerësimet e biznesit.   

36   Çështjet financiare;transaksione monetare;Transaksionet financiare;investim 

kapital;Financimi i kapitalit;fondet e ndërsjella;menaxhimi i fondeve;planifikimi financiar 

dhe menaxhimi;analiza financiare;konsulencë financiare;shërbime të vlerësimit 

financiar;shërbimet e financimit;Shërbime këshilluese për investime;Shërbimet e 

administrimit të fondit të investimeve;Vlerësimet financiare;shërbime konsulence në lidhje 

me financimin e korporatave;Shërbime këshillimi për investime dhe financa;Krijimi i 

fondeve të ndërsjella për të tjerët;Transaksione të fondeve të ndërsjella;Menaxhimi i fondit 

të investimeve;Ndërmjetësimi i fondeve të investimeve;Shërbimet e menaxhimit të 

investimeve;Sherbime brokerimi per investime.   

 

 

 

(111)  28065 

(151)  16/06/2021 

(181)  05/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1378 

(300)  1411948  20/02/2020  BX 

(732)  SOCIETE DE RECHERCHE 

COSMETIQUE S.A.R.L. 4, Place de Paris, 

2314 LUXEMBOURG, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  RÊVE DE THÉ 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë;parfume, ujë tualeti, ujë kolonje;deodorant të trupit;vajra 

esencialë;sapunë, qumësht pastrimi;kremra kozmetike, xhel, qumësht, losione, maska, krem 
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, pudër pluhur, serume dhe preparate për kujdesin e lëkurës;produkte kozmetike kundër 

rrudhave;preparate kozmetike për kujdesin ndaj buzëve;preparate për rrezitje të diellit 

(kozmetikë), përgatitje pas diellit (kozmetikë);preparate kozmetike për qëllime të 

dobësimit;preparate depiluese;preparate për flokë, si preparate për pastrimin dhe kujdesin 

ndaj flokëve dhe kokës;preparate dushi dhe banjoje (kozmetike);preparate për grim dhe për 

heqjen e grimit;preparate për rruajtje dhe preparate pas rruajtjes;vatë, letra dhe faculeta që 

përmbajnë losione kozmetike.   

44   Shërbime për kujdes higjienik dhe bukurie për qeniet njerëzore ose 

kafshët;masazh;shërbimet e salloneve të flokëve;sallone bukurie;shërbime në sauna;ofrimi i 

hapsirave për spa;balneoterapi, fizioterapi, aromaterapi, banjo turke;shërbime aplikuese dhe 

këshilluese të bukurisë dhe grimit.   

 

 

 

(111)  27823 

(151)  01/06/2021 

(181)  05/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1379 

(591)  Gjelbër- PANTONE 3305 C; Ari dhe 

e bardh 

(732)  QUALITEA CEYLON (PVT) LTD. 

No. 14, Station Road, Wattala, LK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj, çaj i ftohët, pije me bazë çaji, Lule ose gjethe për t’u përdorur si çaj, çaji  

Sage, çaj i elbit, zëvendësuesit e çajit, çaji artificial, Mate [çaj], Çaj i zi [çaji anglez], Çaj (i 

ftohët), çaji i zi, çaji i gjelbër, çaji Oolong [çaji kinez], çaji Oolong, Përzierje te çajresh, çaji 

i çastit, çaji Chai, ekstrakte çaji, gjethe çaji, çaj jasemini, esenca çaji, qese çaji, pije çaji, 

çaji i verdhë, Çaj Ginseng, Çaji Rooibos, Çaj i bimëve, kapsula çaj, çaji Darjeeling, çaji 

kamomili, çaj mente, çaj i fermentuar, çaji hikërror, çaj Tieguanyin, çaj Kelp, çaj 

xhenxhefili, çaji i limonit, çaji i rozmarinës, çaji i limonit të gjelber (lime), çaji i bardhë, 

çaji i blinit, çaji i ftohët, çajret e ftohët, çajret bimorë, çajret e frutave, Çaji për infuzione, 

çaji me gjethe elbi, çaji (jo mjeksor-), çaji barishte [infuzione], çaji Lapsang souchong, çaj i 

gjelbër japonez, Pije (me bazë çaji), Aromatizues të çajit, çaj Earl Grey, çaj Ginseng 

[insamcha], ....... 

Pluhur i çastit për të bërë çaj [te ndryshëm prej atyre për përdorim mjekësor] 

   

 

 

 

(111)  28261 

(151)  29/06/2021 

(181)  06/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1381 

(591)  gjelbërt dhe verdhë 

(540)   
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(300)  1361050  25/06/2020  CL 

(732)  The Coca-Cola Company One Coca-

Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike, përveç birrave; preparate alkoolike për përgaditjën e pijeve 

alkoolike; pije alkoolike e gazuar e aromatizuar   

 

 

 

(111)  27822 

(151)  01/06/2021 

(181)  10/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1385 

(591)  E zezë, e kuqe, e bardhë 

(732)  Ferrero oHG mbH  Michele-Ferrero-

Straße 1 D-35260 Stadtallendorf, DE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pasta; ëmbëlsira; akullore; mjaltë; çokollatë; produkte çokollate; pije me bazë-

kakao; krem përhapës me bazë-kakao; krem përhapës me bazë- çokollate; krem përhapës 

me bazë çokollate me përmbajtje të arrave; kremra përhapës të ëmbël; çokollatë të 

mbushur; vafer të mbushur; vafer çokollate.   

 

 

 

(111)  27870 

(151)  03/06/2021 

(181)  10/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1386 

(591)  E kuqe, blu e lehtë, kafe e errët, kafe e 

lehtë, e verdhë, e zezë, e bardhë, e artë 

(732)  RAVANICA DOO Borivoja 

Velimanovića bb, 35230 Ćuprija, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër; karton; produkte te shtypshkruara (printed matter); artikuj kancelarie; 
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materiale plastike për paketim (nuk përfshihen në klasa të tjera).   

30   Pasta dhe ëmbëlsira; gjegjësisht biskota, bonbonerira, kek, torta dhe vafera.   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë e pastave dhe ëmbëlsirave; gjegjësisht biskota, 

bombonerira, kek, torta dhe vafera.   

 

 

 

(111)  27875 

(151)  03/06/2021 

(181)  10/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1387 

(591)  E kuqe, e verdhë, kafe e lehtë, kafe e 

errët, e bardhë, e zezë 

(732)  RAVANICA DOO Borivoja 

Velimanovića bb, 35230 Ćuprija, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër; karton; produkte te shtypshkruara (printed matter); artikuj kancelarie; 

materiale plastike për paketim (nuk përfshihen në klasa të tjera).   

30   Pasta dhe ëmbëlsira; gjegjësisht biskota, bonbonerira, kek, torta dhe vafera.   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë e pastave dhe ëmbëlsirave; gjegjësisht biskota, 

bombonerira, kek, torta dhe vafera.   

 

 

 

(111)  28201 

(151)  24/06/2021 

(181)  10/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1388 

(732)  Enterprise Holdings, Inc. 600 

Corporate Park Drive St. Louis, Missouri 

63105, US 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 
 

 
 

(540)  VIRTUAL CAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Shërbime të marrjes me qira dhe dhenies me qira të automjeteve dhe shërbime 

rezervimi për marrjen me qira dhe dhënien me qira të automjeteve   

 

 

 

(111)  28044 

(151)  16/06/2021 

(540)  belriso 
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(181)  10/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1389 

(591)  bardhë, kaltërt e errët 

(300)  018222697  08/04/2020  EU 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-

Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht, produkte të qumështit, veçanërisht qumësht për pije, kos, dhallë; 

jogurt, jogurt frutash, jogurt për pije, jogurt me çokollatë ose kakao të shtuar; pije të 

përziera jo alkoolike me qumësht, kefir, krem, kos, kos frutash dhe bimorë, deserte 

(ëmbëlsira) të bëra kryesisht me qumësht, të cilat përmbajnë aromë me xhelatinë dhe / ose 

niseshte si agjent lidhës; gjalpë; djath dhe preparate të djathit; qumësht dhe hirrë në pluhur 

si ushqim për njerëzit, me dhe pa përbërës të shtuar; lyerës (të cilat përmbajnë yndyrë); 

qumësht të tundur (milkshake); hirrë.   

30   Pudingje, akuj për ngrënje, pluhur për akullore; produkte bukëpjekësish dhe pjekurina 

afatgjate, posaqërisht kuleç të ëmbël dhe uafëll të gatshme; pica me bazë kakaoje; qumësht 

me oriz   

 

 

 

(111)  27872 

(151)  03/06/2021 

(181)  11/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1393 

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

(540)  Josh 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pasta të këndshme, produkte të kripura të bëra nga mielli, gjevrekë, biskota të  

thata   

 

 

 

(111)  27873 

(151)  03/06/2021 

(181)  11/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1394 

(591)  Ngjyrë e kuqe, e zezë, e verdhë dhe e 

bardhë.  

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac  

(540)   
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Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Pasta të këndshme, produkte të kripura të bëra nga mielli, gjevrekë, biskota të  

thata 

   

 

 

(111)  27874 

(151)  03/06/2021 

(181)  11/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1395 

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

(540)  Bonino 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer, biskota të bluara, biskota   

 

 

 

(111)  27876 

(151)  03/06/2021 

(181)  11/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1396 

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

(540)  Plazma 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer, biskota të bluara, biskota   
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(111)  27878 

(151)  03/06/2021 

(181)  11/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1397 

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

(540)  Zlatni Pek 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer, biskota të bluara.   

 

 

 

(111)  27879 

(151)  03/06/2021 

(181)  11/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1398 

(591)  Ngjyrë e kuqe, e kaltër dhe e bardhë.  

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac  

Đjure Đjakovića bb, 12000 Požarevac, RS 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota integrale.   

 

 

 

(111)  28209 

(151)  24/06/2021 

(181)  11/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1401 

(591)  E Kaltert, E Bardhe, E Verdhe, Ngjyre 

Hiri 

(732)  N.T.P. Butterfly rr. Driton Islami pn, 

Ferizaj, Kosove, KS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

(540)   

 
 

     

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1183 

 

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  27710 

(151)  18/05/2021 

(181)  14/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1407 

(591)  E zezë, e verdhë, e bardhë 

(732)  CARTER MOBİLYA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ Bağlar Mah. Mimar Sinan 

Cad. G Plus A Blok 37/1 222 Bağcılar 

İstanbul, Turkey, TR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilie; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; rafte [mobilie]; 

lavamanë [mobilie]; mengene-tavolina [mobilie]; këmbë për mobilie; këmbëza për mobilie; 

tavolina pune [mobilie]; mobilie me fryrje; ndarëse të lëvizshme [mobilie]; vitrina për 

ekspozim [mobilie]; dyer për mobilie; mobilie nga metali; mbajtëse për mobilie, jo 

metalike; rafte për regjistra [mobilie]; mbështetëse për kohë [mobilie]; këmbëza për 
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tavolinë [mobilie]; karroca për shërbim [mobilie]; dollap për peshqirë [mobilie]; mbajtëse 

për libra [mobilie]; banka për prerje [mobilie]; karroca për kompjuterë [mobilie]; rolete të 

thurura prej druri [mobilie]; mbajtëse për saksia [mobilie]; rrjete mbrojtëse për dyer 

[mobilie]; skaje të plastikës për mobilie; ndarje nga druri për mobilie; rafte për dollapë për 

skedarë [mobilie]; rolete të brendshme për dritare [rolete] [mobilie]; karroca me rrota për 

shërbim [mobilie]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për mobilie që nuk 

janë prej metali; dyshekë për fjetje; krevate; krevate për fëmijë; pajisje për krevate që nuk 

janë prej metali;   

37   Mirëmbajtje të mobilieve;   

42   Dizajnim; dizajn grafik; arkitekturë; rregullim të brendshëm.   

 

 

 

(111)  27711 

(151)  18/05/2021 

(181)  14/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1408 

(732)  CARTER MOBİLYA SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ Bağlar Mah. Mimar Sinan 

Cad. G Plus A Blok 37/1 222 Bağcılar 

İstanbul, Turkey 

 

, TR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CARTER 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilie; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; rafte [mobilie]; 

lavamanë [mobilie]; mengene-tavolina [mobilie]; këmbë për mobilie; këmbëza për mobilie; 

tavolina pune [mobilie]; mobilie me fryrje; ndarëse të lëvizshme [mobilie]; vitrina për 

ekspozim [mobilie]; dyer për mobilie; mobilie nga metali; mbajtëse për mobilie, jo 

metalike; rafte për regjistra [mobilie]; mbështetëse për kohë [mobilie]; këmbëza për 

tavolinë [mobilie]; karroca për shërbim [mobilie]; dollap për peshqirë [mobilie]; mbajtëse 

për libra [mobilie]; banka për prerje [mobilie]; karroca për kompjuterë [mobilie]; rolete të 

thurura prej druri [mobilie]; mbajtëse për saksia [mobilie]; rrjete mbrojtëse për dyer 

[mobilie]; skaje të plastikës për mobilie; ndarje nga druri për mobilie; rafte për dollapë për 

skedarë [mobilie]; rolete të brendshme për dritare [rolete] [mobilie]; karroca me rrota për 

shërbim [mobilie]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për mobilie që nuk 

janë prej metali; dyshekë për fjetje; krevate; krevate për fëmijë; pajisje për krevate që nuk 

janë prej metali;   

37   Mirëmbajtje të mobilieve;   

42   Dizajnim; dizajn grafik; arkitekturë; rregullim të brendshëm.   
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(111)  28012 

(151)  14/06/2021 

(181)  14/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1410 

(591)  E zeze, e bardhe , e gjelber 

(732)  OBI International Development and 

Service GmbH Rheinweg 11 8200 

Schaffhausen, CH 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kompost, pleh organik, plehra; pergaditjet biologjike per perdorim ne industri dhe 

shkence; plehra lendinash ( livadhesh) ; lehra per barera; plehra artificiale; plehra organik; 

preparate mineralesh per fertilizim ; plehra shtazore ; plehra per lule saksish ; plehra ne 

forme te forte; plehra ne forme te lenget; ushqim nga briri ( plehra) sulfat magnezi ; gelqere 

per perdorim ne bujqesi ; cinamid kalciumi (pleh) pleh saksish ; toke te pergaditur per 

mbirjen e farave., torfe (pleh) torfe, ene (saksi) per perdorim ne kopshtari; ene me materiale 

biodegraduese per kopshtari ; balte e zgjeruar per rritjen e bimeve hidroponike(substrate) ; 

media per rritjen e bimeve; nenshtresa ( substrate qe perdoren ne bujqesi, kopshtari, dhe 

pylltari.   

5   Preparate per shkaterrimin e demtuesve, fungicide, herbicide;herbicide 

biolohjike;herbicide per perdorim ne ne kopshtari   

6   Ndertesa te transportueshme prej metali; pajisje metalike; kontenjere metalike per ruajtje 

oose transport; serat metalike; kornizat prej metali per metali; shtylla prej metali per 

mbeshtetje te bimeve; shporta prej metali; shenja prej metali; mbajtes (shtylla) metalike per 

tabela; rezervuare te ujit te shiut prej metali; montime ( varese) metalike per mur.   

8   Vegla dore dhe pajisje ( qe punojne me dore);pajisje qe punojne me dore per qellime 

bujqesie, kopshtarie dhe pyje dhe per inxhinierine strukturore;takem thikash;sharra (vegel 

dore);çekiç ( vegel dore);sepata;gershere kufijsh;vegla per geryerje ( vegla dore);sperkates 

instekticidi ( vegla dore );rripa mjetesh ( mbajtesit);gershere per krasitje, gershere per dege, 

gershere per ( prerje krasitje) dhe kosites gardhesh, vegla dore kopshti qe punojne me dore, 

perfshi terfurqit,  shatin, belin( lopate), lopaten, grabujen, draprin, kosen qethese dhe 

kositese me bartje te mbetjeve;kamione per shperndarje te reres;aeratore toke qe punojne 

me dore;avullues qe punojne me dore;pjese kembimi per mallrat e sipermendura.   

9   Mbeshtetes gjuri; indikatore i nivelit te ujit.   

11   Instalime automatike per ujitjen e bimeve ; aparatet per ujitje( automatik) per perdorim 

ne kopshtari dhe sisteme te rritjes hidroponike; drita per rritjen e bimeve.   

16   Shenja kartoni; mburoja ( vula letre).   

17   Materiale paketimi, ndalimi dhe izolimi , gype fleksibel, tuba dhe zore, jo nga metali; 

foli ( film) maskuese.   

18   Çanta rasti; çanta veglash ,te zbrazeta.   

19   Materiale, jo prej metali, per ndertim dhe konstruksion; ndertesa te transportueshme jo 

metalike; konservatoret( struktura)  te materialeve jo metalike; korniza kopshtarie , jo 

metalike; shtylla ( jo metalike) per mbeshtetje te bimeve;gure dekorativ per mbulimin e 

shtratit te luleve; rrerre; rezervuare jo metali te ujit te shiut.   

20   Mobilje, stol (karige) ; shporta, jo metalike; shorte (kosh) per transportin e sendeve; 
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pllaka te bera nga plastika; ,bajtes druri per shenja; mbajtes plastike per shenja; elemente 

montimi dhe ankorim.   

21   Ene ose kontenjere shtepiak dhe kuzhine;qelqurina, porcelan dhe ene argjile;vazo, vazo 

saksi lulesh;(pajte mbeshtetese) per saksi lulesh;terrarium;mbajtes(mbeshtetes) per saksi te 

luleve;mbajtes per lule;kanaqe per ujitje;kanaqe sperkatese per ujitje;kova, shporta per 

qellime shtepiake;sera ( terrariume shtepie per kultivimin  e bimeve), jo prej metali, 

gjegjesisht perhapes nga plastika, mini sera ( terrariume shtepie per kultivimin e bimeve) te 

plastikes per pervaz dritaresh, mini sera ( terrariume shtepie per kultivimin e bimeve) te 

plastikes per mbajtjen e fidanishteve, perhapes te nxehtesise dhe pervaze te dritareve te 

serave( terrariums shtepie per kultivimin e bimeve) te plastikes.   

22   Thasë, çarçafë , mbulimi te papershkrueshem nga uji ( pelhurat e gomuar) ; çarçafë 

tekstili per mbulim, fletë per mbulim te bera prej plastike.   

25   Veshje, mbathje, mbulesa koke; doreza( veshje) , kallata ( erparese ) veshje.   

31   Prodhime te paperpunuara dhe te paperpunuara bujqesore, akuakulturore, kopshtarie 

dhe pylltarie; kokrra dhe fara te paperpunuara dhe te paperpunuara ; fruta dhe perime te 

fresketa, barishte te fresketa, bimë natyrale dhe lule; qepë , fidanë dhe kokrra (fara) ne 

formen e materialit perhapes; farërat ne forme topthi; fara; farërat e veshura me pleh ; tufe 

natyrale bari; mulç ( mbulese) e kashtes (humus) , levore per tu perdorur si mulç( mbulese) 

; produkte me baze  levore; mulç ( mbulese te shtratit  te luleve ) ; çipse (thupra) druri per 

mbulimin e luleve.   

 

 

 

(111)  28155 

(151)  22/06/2021 

(181)  14/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1411 

(591)  Gjelbert e mbyllt, gjelbert e hapur, hiri 

e mbyllt 

(732)  Arianit Fazliu KUTIA SH.P.K. 

 Rr. Anton Çeta, nr.5, Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Fatos Zeqiri  “Rexhepi & Zeqiri ”LLC 

Rr. Fehmi Agani nr. 79/8, Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të regjistrimit dhe 

ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme, 

pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, 

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, doreza për 

zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; Aparatura 
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dhe instrumente për kërkime shkencore në laboratorë; Pajisje trajnuese dhe simulatorët, për 

shembull, manekinat e reanimimit, simulatorët për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; 

Aparatura dhe instrumente për kontrollin dhe monitorimin e avionëve, makinave lëvizëse 

në ujë dhe automjetet pa pilot, për shembull, instrumentet e navigimit, transmetuesit, 

kompasat për matje, aparatet GPS, aparatet drejtuese automatike për automjetet; Aparatet 

dhe instrumentet e sigurisë, për shembull, rrjetat e sigurisë, dritat sinjalizuese, aparatet e 

semaforit, motorët e zjarrit, alarmet e zërit, shenjat e sigurisë që shërbejnë si pajisje të 

kriptimit; Aparatura dhe instrumente optikë, për shembull, syzet, lentet e kontaktit, syzet 

zmadhuese, pasqyrat për punën inspektuese, vrimë përgjuese në derë; Orë të mençur, 

percjelles qe vendosen te aktivitetit sportiv; Kontrollues për përdorim të kompjuterit, 

përveçse për video lojëra, kufje të realitetit virtual, syze të mençura; Makinat e treguesve të 

automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e testimit të materialeve; 

Pajisje për efekte elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore; Robotë pune, robotë 

mësues, robotë mbikëqyrës sigurie, robotë me dukje njerëzore me inteligjencë artificiale; 

Syze 3D; Pajisjet për matjen e përshpejtimit; Alarme akustike (tingull); Aparate analizash 

ajrore ; Alarme; Aparate për mesazhe telefonike; Pajisje kundër interferencave [elektrike]; 

Aparate paralajmërimi ndaj vjedhjeve; Aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, 

për qëllime jo-mjekësore; Film kinematografik (Aparate për redaktim; Aparate për 

regjistirmin e largësive; Audio dhe video-marrës; Aparate mësimi audiovizuale; Bankomate 

[ATM]; Lexues barkodesh; Videokamera; Mekanizma që vihen në veprim me monedha për 

aparate televizivë; Pajisje muzikore automatike me monedhë [gramafon me monedhë]; 

Softëare për lojëra kompjuterike; Hardëare kompjuterik; Programe (Funksionojnë në 

kompjutera të regjistruar; Pajisje periferike kompjuterash; Programe kompjuterike, të 

regjistruar; Programe (Kompjuter [programe të shkarkueshme]; Aplikacione të 

shkarkueshme për kompjuter; Softëare (Kompjuteri të regjistruara; Kompjutera; 

Holograme; Karta me qark të integruar [karta smart]; Pajisje komunikimi për kompjutera; 

Pajisje muzikore automatike me monedhë [gramafon me monedhë]; Fibra optike; Njësi 

magnetike shiriti për kompjutera; Mekanizma për aparate me monedhë; Mekanizma për 

aparate të kundër-operuara; Kartat memorike e makinave për lojëra video; Kompjuter për 

shënime, Objektivë [lente] [optike]; Aparate dhe instrumenta optikë; Disqe optikë; Xham 

optik; Mallra optikë; Fenerë optikë; Lente optike; Kompjutera tabletë;    

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me: analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore industriale;hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe 

softuerëve kompjuterikë, Shërbime për inxhinier dhe shkencëtar që ndërmarrin vlerësime, 

masin, hulumtojnë dhe raportojnë në fushat shkencore dhe teknologjike, përfshirë 

konsulencën teknologjike, Shërbime kompjuterike dhe teknologjike për sigurimin e të 

dhënave të kompjuterit dhe personale dhe informacionit financiar dhe për zbulimin e 

aksesit të paautorizuar në të dhëna dhe informacion, për shembull, shërbimet e mbrojtjes së 

virusit kompjuterik, shërbimet e kriptimit të të dhënave, monitorimin elektronik të 

identifikimit personal të informacionit për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit, 

Softuer si shërbim (SaaS), Platformë si një shërbim (PaaS), Shërbime të planifikimit 

arkitekturor dhe urban, Shërbime të caktuara dizajni, për shëmbull, dizajni industrial, 

hartimi i programeve kompjuterike dhe sistemeve, dizajnimi i brendshëm, dizajni i 

paketimit, dizenjimi i arteve grafike, modelimi i veshjeve, Hulumtime, Këshillim 

arkitekturor, Programim kompjuteri, Dhënie me qira e kompjuterave, Konsulencë e sigurisë 

kompjuterike, Këshillim (Program kompjuterash), Dizenjo programesh (Kompjuter ), 
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Analiza e sistemit kompjuterik, Dizenjim (Sistem kompjuterik), Konsulencë e teknologjisë 

kompjuterike, Shërbime mbrojtëse (Virus kompjuteri ), Konsulencë në hartimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve kompjuterike, Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga 

materiale në të dhëna elektronike, Krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve në rrjet për të tjerët, 

Konvertim i të dhënave të programeve dhe të dhënave kompjuterike [jo konvertim fizik], 

Dublikimi i programeve kompjuterike, Ruajtje e të dhënave elektronike, Funksionimi e 

faqeve kompjuterike [faqeve të ëeb-it], Konsulencë e teknologjisë të informacionit [IT], 

Instalim i programeve kompjuterike, Mirëmbajtja e programeve kompjuterike, Monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me aksesim në distancë, Ofruesit e shërbimeve të jashtme në 

fushën e teknologjisë së informacionit, Sigurimi i informacionit mbi teknologjinë 

kompjuterike dhe programimin nëpërmjet një faqe ueb, Rigjetje e të dhënave kompjuterike, 

Dhënie me qira e programeve kompjuterike, Marrje me qira e shërbyesve të ëeb, Ruajtja e 

serverit, Softueri si një shërbim [SaaS], Konsulence teknologjike, Konsulencë e 

teknologjisë të telekomunikacionit, Përditësimi i programeve kompjuterike, Konsulencë për 

dizenjimin e faqeve të internetit.   

 

 

 

(111)  27773 

(151)  26/05/2021 

(181)  14/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1412 

(591)  E Zezë 

(732)  Arianit Fazliu KUTIA SH.P.K. 

 Rr. Anton Çeta, nr.5, Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Fatos Zeqiri  “Rexhepi & Zeqiri ”LLC 

Rr. Fehmi Agani nr. 79/8, Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)  Kutia 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme, 

program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të regjistrimit dhe 

ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme, 

pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, 

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, doreza për 

zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; Aparatura 

dhe instrumente për kërkime shkencore në laboratorë; Pajisje trajnuese dhe simulatorët, për 

shembull, manekinat e reanimimit, simulatorët për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; 

Aparatura dhe instrumente për kontrollin dhe monitorimin e avionëve, makinave lëvizëse 

në ujë dhe automjetet pa pilot, për shembull, instrumentet e navigimit, transmetuesit, 

kompasat për matje, aparatet GPS, aparatet drejtuese automatike për automjetet; Aparatet 

dhe instrumentet e sigurisë, për shembull, rrjetat e sigurisë, dritat sinjalizuese, aparatet e 
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semaforit, motorët e zjarrit, alarmet e zërit, shenjat e sigurisë që shërbejnë si pajisje të 

kriptimit; Aparatura dhe instrumente optikë, për shembull, syzet, lentet e kontaktit, syzet 

zmadhuese, pasqyrat për punën inspektuese, vrimë përgjuese në derë; Orë të mençur, 

percjelles qe vendosen te aktivitetit sportiv; Kontrollues për përdorim të kompjuterit, 

përveçse për video lojëra, kufje të realitetit virtual, syze të mençura; Makinat e treguesve të 

automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e testimit të materialeve; 

Pajisje për efekte elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore; Robotë pune, robotë 

mësues, robotë mbikëqyrës sigurie, robotë me dukje njerëzore me inteligjencë artificiale; 

Syze 3D; Pajisjet për matjen e përshpejtimit; Alarme akustike (tingull); Aparate analizash 

ajrore ; Alarme; Aparate për mesazhe telefonike; Pajisje kundër interferencave [elektrike]; 

Aparate paralajmërimi ndaj vjedhjeve; Aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, 

për qëllime jo-mjekësore; Film kinematografik (Aparate për redaktim; Aparate për 

regjistirmin e largësive; Audio dhe video-marrës; Aparate mësimi audiovizuale; Bankomate 

[ATM]; Lexues barkodesh; Videokamera; Mekanizma që vihen në veprim me monedha për 

aparate televizivë; Pajisje muzikore automatike me monedhë [gramafon me monedhë]; 

Softëare për lojëra kompjuterike; Hardëare kompjuterik; Programe (Funksionojnë në 

kompjutera të regjistruar; Pajisje periferike kompjuterash; Programe kompjuterike, të 

regjistruar; Programe (Kompjuter [programe të shkarkueshme]; Aplikacione të 

shkarkueshme për kompjuter; Softëare (Kompjuteri të regjistruara; Kompjutera; 

Holograme; Karta me qark të integruar [karta smart]; Pajisje komunikimi për kompjutera; 

Pajisje muzikore automatike me monedhë [gramafon me monedhë]; Fibra optike; Njësi 

magnetike shiriti për kompjutera; Mekanizma për aparate me monedhë; Mekanizma për 

aparate të kundër-operuara; Kartat memorike e makinave për lojëra video; Kompjuter për 

shënime, Objektivë [lente] [optike]; Aparate dhe instrumenta optikë; Disqe optikë; Xham 

optik; Mallra optikë; Fenerë optikë; Lente optike; Kompjutera tabletë;    

42   Klasa 42 përfshinë: Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që 

lidhen me: analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale; hartimin dhe zhvillimin 

e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë, Shërbime për inxhinier dhe shkencëtar që 

ndërmarrin vlerësime, masin, hulumtojnë dhe raportojnë në fushat shkencore dhe 

teknologjike, përfshirë konsulencën teknologjike, Shërbime kompjuterike dhe teknologjike 

për sigurimin e të dhënave të kompjuterit dhe personale dhe informacionit financiar dhe për 

zbulimin e aksesit të paautorizuar në të dhëna dhe informacion, për shembull, shërbimet e 

mbrojtjes së virusit kompjuterik, shërbimet e kriptimit të të dhënave, monitorimin 

elektronik të identifikimit personal të informacionit për të zbuluar vjedhjet e identitetit 

përmes internetit, Softuer si shërbim (SaaS), Platformë si një shërbim (PaaS), Shërbime të 

planifikimit arkitekturor dhe urban, Shërbime të caktuara dizajni, për shëmbull, dizajni 

industrial, hartimi i programeve kompjuterike dhe sistemeve, dizajnimi i brendshëm, 

dizajni i paketimit, dizenjimi i arteve grafike, modelimi i veshjeve, Hulumtime, Këshillim 

arkitekturor, Programim kompjuteri, Dhënie me qira e kompjuterave, Konsulencë e sigurisë 

kompjuterike, Këshillim (Program kompjuterash), Dizenjo programesh (Kompjuter ), 

Analiza e sistemit kompjuterik, Dizenjim (Sistem kompjuterik), Konsulencë e teknologjisë 

kompjuterike, Shërbime mbrojtëse (Virus kompjuteri ), Konsulencë në hartimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve kompjuterike, Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga 

materiale në të dhëna elektronike, Krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve në rrjet për të tjerët, 

Konvertim i të dhënave të programeve dhe të dhënave kompjuterike [jo konvertim fizik], 

Dublikimi i programeve kompjuterike, Ruajtje e të dhënave elektronike, Funksionimi e 
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faqeve kompjuterike [faqeve të ëeb-it], Konsulencë e teknologjisë të informacionit [IT], 

Instalim i programeve kompjuterike, Mirëmbajtja e programeve kompjuterike, Monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me aksesim në distancë, Ofruesit e shërbimeve të jashtme në 

fushën e teknologjisë së informacionit, Sigurimi i informacionit mbi teknologjinë 

kompjuterike dhe programimin nëpërmjet një faqe ueb, Rigjetje e të dhënave kompjuterike, 

Dhënie me qira e programeve kompjuterike, Marrje me qira e shërbyesve të ëeb, Ruajtja e 

serverit, Softueri si një shërbim [SaaS], Konsulence teknologjike, Konsulencë e 

teknologjisë të telekomunikacionit, Përditësimi i programeve kompjuterike, Konsulencë për 

dizenjimin e faqeve të internetit.   

 

 

 

(111)  27911 

(151)  07/06/2021 

(181)  17/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1413 

(732)  BEIGENE (BEIJING) CO., LTD 

NO.30, SCIENCE PARK RD., ZHONG-

GUAN-CUN LIFE SCIENCE PARK, 

CHANGPING DISTRICT, BEIJING, 

P.R.CHINA, CN 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barëra për përdorim njerëzorë, kapsula për përdorim farmaceutik, kapsula për 

barëra, preparate farmaceutike, preparate kimike-farmaceutike, barëra për përdorim 

mjekësor, preparate kimike për përdorim farmaceutik, preparate biolgjike për përdorim në 

mjekësi, preparate kimike për përdorim mjekësor, Biomarkera të reagenësve diagnostikues 

për përdorim mjekësor   

 

 

 

(111)  27965 

(151)  09/06/2021 

(181)  17/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1414 

(732)  BEIGENE (BEIJING) CO., LTD 

NO.30, SCIENCE PARK RD., ZHONG-

GUAN-CUN LIFE SCIENCE PARK, 

CHANGPING DISTRICT, BEIJING, 

P.R.CHINA, CN 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

(540)  BRUKINSA 
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(511) 5   Barëra për përdorim njerëzorë, kapsula për përdorim farmaceutik, kapsula për 

barëra, preparate farmaceutike, preparate kimike-farmaceutike, barëra për përdorim 

mjekësor, preparate kimike për përdorim farmaceutik, preparate biolgjike për përdorim në 

mjekësi, preparate kimike për përdorim mjekësor,  Biomarkera të reagenësve diagnostikues 

për përdorim mjekësor   

 

 

 

(111)  27766 

(151)  26/05/2021 

(181)  17/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1415 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TOGETHER. FORWARD 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.   

 

 

 

(111)  27714 

(151)  18/05/2021 

(181)  17/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1416 

(591)  e kaltër, e portokalli,e verdhë, e zezë 

(540)   
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(732)  NOVARTIS AG,  4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  27713 

(151)  18/05/2021 

(181)  18/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1417 

(591)  E kaltër e mbylltë, e bardhë, e 

portokalltë, vjollce, e verdhë 

(732)  Pinguini Sh.P.K. Rruga Brigada 123 

p.n. 23000 Suharekë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media e regjistruar dhe e shkarkueshme, 

program kompjuterik, media bosh/të zbrazuar regjistrimi dixhital ose analoge për regjistrim 

dhe ruajtje; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme, 

pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, 

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, dorëza për 

zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; spektakle 

3D; numërator; akcelerometër/përshpejtues (instrument/pajisje elektromekanike që përdoret 

për të matur forcat e nxitimit, zakonisht të një automjeti, anije ose avioni); akumulatorët, 

elektrikë; hidrometrat e acidit; acidimetra për bateritë; alarmet akustike / alarmet e zërit; 

përçuesve akustikë; çifte akustike (lidhës akusitik/lidhës i zërit); actinometers (matës të 
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intensitetit të rrezatimit); adapterë elektrikë; makina të numërimit (të të hollave); antenat; 

aerometers/matës i ajrit (matësi densitetit të gazrave në ajër); aparate për analizën e ajrit; 

kambanat e alarmit, elektrike; alarmet; alkoolmetrat (instrument për përcaktimin e sasisë së 

alkoholit, me një shkallë të caktuar, në mënyrë që të tregojë përqindjen e alkoolit të pastër, 

qoftë nga pesha ose vëllimi); këndmatës; matës të lartësisë/ lartësimatës; ampermetër; 

përforcues/ amplifikues (pajisje elektronike për rritjen e amplitudave të sinjaleve elektrike, 

e përdorur kryesisht në riprodhimin e zërit); amortizues (përforcues) të tubave / amplifikues 

(përforcues) të valvulave; erëmatës; pajisje për sinjalizimi të kafshëve për drejtimin e 

bagëtive; karikaturat e animuara; bateri anode / bateri me tension të lartë; anoda; makina 

për përgjigje automatike (auto-përgjigje); syzet kundër shkëlqimit/reflektimit (kundër-

vezulluese); pajisje kundër interferimit/ndërhyrjes [elektriciteti]; aparate paralajmëruese 

kundër vjedhjes; apertometër (instrument i krijuar për të matur hapjen numerike të një 

lente/thjerrëze ose objektivi të një mikroskopi) [optikë]; armaturat [elektriciteti]; veshje 

asbesti për mbrojtje nga zjarri; doreza asbesti për mbrojtje nga aksidentet; ekranet e asbestit 

për zjarrfikësit; aparate dhe instrumente për astronomi; audio interfaces/pajisje për rritje të 

zërit (pajisje që zgjeron dhe përmirëson aftësitë e zërit të një kompjuteri dhe ka mundësi 

për të lidhur mikrofona profesionale, instrumente dhe lloje të tjera të sinjaleve me një 

kompjuter); miksera audio (miksera të zërit/muzikës); marrës audio dhe video 

(audioreceiver dhe videoreciever); aparate mësimore audiovizive; bankomatë [ATM]; 

instrumente të azimutit; monitorues të bebeve; peshore për foshnje; çanta të 

adaptuara/përshtatura për laptopë; ekuilibra/pesha për pershore [steelyards] / peshore leva 

[steelyards] / steelyards [peshore levë]; aparate balancuese; lexuesit e barkodit; barometrat; 

peshore për banjo; bateri për cigare elektronike; bateri për ndriçim/dritë; bateri, elektrike; 

bateri elektrike, për automjete / akumulatorë elektrikë, për automjete; kuti baterish / kuti 

për akumulator; karikuesit/mbushës e baterive; kavanoza baterish / kavanoza për 

akumulator; fener, dritëza; këmbanat [pajisjet paralajmëruese]; betatron (një aparat për 

përshpejtimin e elektroneve në një shteg/qark rrethor nga induksioni magnetik); dylbi; bio-

çipa; kartat biometrike të identitetit; pasaportat biometrike / e-pasaportat; kuti të zeza 

[regjistruesit e të dhënave]; aparate projekuese; parzmore të trupit për mbështetje gjatë 

ngritjes së ngarkesave; instrumentet e kontrollit të bojlerit; kuti të shpërndarjes (orman) 

[energji elektrike]; aparate frymëmarrjeje për not nënujor/zhytje; aparate frymëmarrjeje, 

përveç frymëmarrjes artificiale; veshje antiplumb; jelekë antiplumb; sinjalizues/sirenë për 

sinjalizim; dollapë për altoparlantë; kabllo elektrike; makina llogaritëse; unaza kalibruese; 

calipers (instrument për matjen e dimensioneve të jashtme ose të brendshme, që ka dy 

këmbë të varura që i ngjajnë një palë kompasash me pikash kthyese ose dalëse); 

kalorimetër; kamera; kamera [për fotografi]; tubat kapilar; rregullat/matësit e 

marangozëve/zdrukdharëve; transportuesit për pllaka të errëta [fotografia]; 

mbështjellës/fatrolla të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente 

fotografike; mbështjellës/fatrolla për telefonat e mençur (smartphones); regjistruesit e 

parave të gatshme/makina llogaritëse të parave të gatshme (cash); kasetofon; katoda; 

aparate katodike anti-korrozioni; varëse për telefona celular; çelsa/ndërprerës  të energjisë 

elektrike [elektriciteti] / reduktuesit [energjia elektrike]; aparate përqëndrimi për 

transparencat fotografike; aparate për ndryshimin e gjilpërave të gramafonëve/lexuesve të 

CD-ve; karikues/mbushës për akumulatorët elektrikë; karikues/mbushës për cigare 

elektronike; stacionet e karikimit/mbushjes për automjetet elektrike; aparate për të 

kontrolluar procesin e vendosjes së vulave / aparatet për të kontrolluar postën vulosëse; 
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aparate dhe instrumente kimike/në kimi; çipa [qarqe të integruara]; mbështjellje të thithjes 

(një induktor që përdoret për të bllokuar frekuencën më të lartë ndërsa kalon rrymë direkte 

në frekuenca më të ulëta të rrymës alternative në një qark elektrik) [rezistencë elektrike]; 

aparate kromatografie për përdorim laboratorik; kronograf/orë dore [aparate për 

regjistrimin/matjen e kohës]; kamerat kinematografike; film kinematografik, i ekspozuar; 

ndërprerësit e qarkut; mbyllëset e qarkut; matësit rrëshqitës rrethor; aparate pastrimi për 

regjistrimet e fonografisë / aparatet e pastrimit për disqet e regjistrimit të zërit; termostatet 

dixhitale të kontrollit të klimës; lentet e afërta/mbyllura; veshje të bëra posaçërisht për 

laboratorë; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga 

zjarri; kabllot koaksiale (të mbështjellura); mbështjellës (nga teli bakrit), elektrike; 

mekanizmat që punojnë me monedha/zhetona për televizior/televizion; mekanizmat për 

aparatet që funksionojnë/punojnë me monedha/zhetona; kolektorë, elektrikë; aparate 

elektrike për shndërrim (energji elektrike); commutators/komutatorë (ndërprerës elektrik 

rrotullues në lloje të caktuara të motorëve elektrikë dhe gjeneratorëve elektrikë që në 

mënyrë periodike përmbys drejtimin aktual midis rotorit dhe qarkut të jashtëm); CD player 

(regjistrues/lexues të diskut kompakt); disqe kompakte (CD) [audio-video (zë dhe pamje)]; 

disqe kompakte (CD) [memorie vetëm për lexim]; krahasuese; kompas për matje; program 

kompjuterik për lojëra, që shkarkohet; program kompjuterik për lojëra, i 

regjistruar/inqizuar; pajisje kompjuterike (hardware); tastierë kompjuteri; pajisjet e 

memorjes kompjuterike; programe operative kompjuterike, të regjistruara; paisjet periferike 

të kompjuterit; programet kompjuterike, të shkarkueshme/që shkarkohen; programe 

kompjuterike, të regjistruara; software (program) i mbrojtjes/ruajtjes së ekranit 

kompjuterik, i regjistruar ose i shkarkueshëm; aplikacione të programeve (software) 

kompjuterike, të shkarkueshme; platformat e programeve kompjuterike, të regjistruara ose 

të shkarkueshme; program kompjuterik, i regjistruar; kompjutera; kondensatorë 

[kondensatorë]; përçues, elektrikë; rrathë/byzylyk të lidhur [instrumente matëse]; lidhje për 

linjat elektrike; lidhës [elektriciteti]; lentet/ thjerrëza e kontaktit; kontakte/lidhëse, elektrike; 

mbajtës për lentet/thjerrëzat e kontaktit; mbajtës për pllaka mikroskopi; panelet e kontrollit 

[energjia elektrike]; konvertuesit, elektrikë; tel bakri, i izoluar; telefona pa tela; lentet 

korrigjuese [optika]; instrumente kozmografike; mekanizmat për aparatet kundër-operimit; 

detektorë të monedhave të falsifikuara; matës/metër; kabllo/pajisje me dy kyçje [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kyçës, elektrikë / lidhje, elektrike; mbulesa për priza elektrike; 

mbulesa për asistentët dixhitalë personalë [PDA]; mbulesa për telefona të mençur 

(smartphones); mbulesa për kompjutera tabletë (tableta); kukulla për testim të aksidenteve; 

terminalet e kartave të kreditit; kryqëzime [laborator] / kupa [laborator]; ndreqës/korrektues 

të rrymës; cyclotrons/ciklotron (një aparat në të cilin grimcat atomike dhe nënatomike të 

ngarkuara përshpejtohen nga një fushë elektrike alternative, ndërsa ndjekin një rrugë të 

jashtme spirale ose rrethore në një fushë magnetike); llambat e dhomës së errët (për 

zhvillim të fotografive) [fotografia]; dhoma të errëta (për zhvillim të fotografive) 

[fotografia]; dorëza e të të dhënave (pajisje e veshur si një dorëzë, e cila lejon manipulimin 

manual të imazheve në realitetin virtual); aparate për përpunimin e të dhënave; dhomat e 

dekompresionit; magnet dekorativ; aparate demagnetizuese për shirita magnetikë; 

densimetër (aparat për majten e densitetit, sidomos në lëngje); densitometër (aparat për 

majten e densitetit, sidomos në materiale); detektorë; detektorë metali për qëllime 

industriale ose ushtarake; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; diafragma 

[akustikë]; diafragma [fotografia]; diafragma për aparatet shkencore; makina diktuese; 
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aparate difraksioni [mikroskopi]; korniza fotografike dixhitale; shenjat dixhitale; matësit 

dixhitalë të motit; asistentë dixhitalë personalë [PDA]; busulla drejtuese; tubat e shkarkimit, 

elektrikë, përveç për tubat e ndriçimit; disqe për kompjuterë; disqe magnetike; aparate për 

matjen e distancës; aparate regjistrimi në distancë / aparate për regjistrimin e distancës; 

aparate distilimi për qëllime shkencore; bordet/pllakat e shpërndarjes (orman) [energjia 

elektrike]; kutitë (orman) e shpërndarjes [energjia elektrike]; konzollat/panelat mbështetëse 

të shpërndarjes [elektriciteti]; maskat e zhytësve (për zhytje); kostume zhytjeje; çipa të 

ADN-së; bilbilat/pipat për trajnimin e qenjëve; zilet elektrike të dyerve; shpërndarës të 

dozës / dozimetër; çelësat kriptografikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e 

kripto monedhave (cryptocurrency); kuletat elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; 

emotikona të shkarkueshme për telefonat mobil; grafikë të shkarkueshme për telefonat 

mobil; skedarët/fajllat e figurave/fotove të shkarkueshme; skedarë/fajlla muzikorë që mund 

të shkarkohen; zile për telefona celularë që mund të shkarkohen; kulluesit për përdorim në 

fotografi / rafte për kullimin e fotografive; masat e rrobaqepësve; pikatore për matje, përveç 

për qëllime mjekësore ose shtëpiake; aparate tharjeje për printime fotografike; raftet e 

tharjes [fotografia]; kanalet/gypa (për shpërndarjen e kabllove/energjisë elektrike) 

[elektriciteti]; DVD players; dinamometër; mbështjellës (sfungjeri) veshi për kufje; mbyllës 

veshi për zhytës; pajisje që vendosen në vesh për komunikim në distancë; aparate për 

redaktimin e filmit kinematografik; matës kohe me rërë dhe xham / orë me rërë dhe xham; 

vezë ndriquese nga qiriri (llampa ndriqyese në formë veze); përçues të energjisë elektrike; 

materiale për rrjetin e energjisë elektrike [telat, kabllot]; gardhe (tela) të elektrizuar; 

binarë/korniza të elektrizuar për montimin e dritave; aparate elektro-dinamike për 

telekomandën e pikave hekurudhore; aparate elektro-dinamike për telekomandën e 

sinjaleve; elektroliza; mbështjellës elektromagnetikë; njësi elektrike dhe elektronike të 

efekteve për instrumentet muzikore; sistemet e kontrollit elektronik të hyrjes për dyert e që 

mbyllen nga brenda (interlocing doors); agjendat elektronike; lexuesit e librave elektronikë; 

jakë elektronike për të trajnuar kafshët; tabela e bardha elektronike interaktive (që mund të 

shkruhet në to); çelësa elektronik si aparate telekomandues; tabela elektronike njoftimesh; 

pajisje me ekran shfaqës të numave elektronik; stilolapsa elektronikë [pajisje të ekranit 

vizual]; përkthyes elektronik xhepi; botime elektronike, të shkarkueshme; partitura 

elektronike, të shkarkueshme; etiketa elektronike për mallrat; rrathë/byzylyk identifikimi të 

koduar, magnetikë; kartela të koduara për kyçje; kartatelat magnetike të koduara; aparate 

zmadhimi [fotografi]; epidiaskop (projektor optik që jep/prodhon imazhe si të objekteve të 

errëta ashtu edhe atyre transparente; equilazer (pajisje për menaxhimin/rregullimin e 

zërimit të muzikës/zëri) [aparatet audio]; ergometër (aparat që mat punën ose energjinë e 

shpenzuar gjatë një periudhe të ushtrimeve fizike); njehsorët e ekspozimit [matës të dritës]; 

eyepieces/sytha (lentet/thjerrëza ose grupi i thjerrëzave që është më afër syrit në mikroskop, 

teleskop ose instrument tjetër optik); instrumente që përmbajnë eyepieces/sytha; pajisje për 

sy (syze dhe thjerrëza); makina faksimile; aparate për fermentim [aparate laboratorike]; 

kabllot e fibrave optike / kabllot me fibër optike; aparate për prerje filmi; filma, të 

ekspozuar; filtra për maska të frymëmarrjes/respiratorë; filtra për rrezet ultravjollcë, për 

fotografim; filtra për përdorim në fotografi; matës gishti (matës për unaza); alarmet e 

zjarrit; pajisje për fikjen e zjarrit (me rrahje); batanije zjarri; varka zjarri (për shuarjen e 

zjarrit); makinë zjarrfikëse; shkallë të zjarrit; bombol gazi për fikjen/shurajen e zjarrit; 

aparatura për shuarjen e zjarrit; tub/zorrë për shuarjen e zjarreve; sqep/çelës i zorrës për 

shuarje të zjarrit; pompa zjarri; llamba shkrepëse (blic) [fotografi]; dritat ndezëse [sinjalet 
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ndriçuese]; dritat ndriquese [fotografia]; disqe; matës i ujit (instrument për matjen e 

shkallës së rrjedhës së një lëngu, veçanërisht përmes një tubi); ekranet fluoreshente 

(ndriquese); sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; aparate për analizën e ushqimit; korniza për 

transparencat fotografike; matës frekuencash; furrat për përdorim laboratorik / soba 

(shporet) për përdorim laboratorik; mobilje të bëra posaçërisht për laboratorë; teli 

siguresave; siguresat; kristale galena [detektorë]; bateri galvanike; qelizat galvanike; 

galvanometër; instrumente të testimit të gazit; gazometra [instrumente matëse]; 

matës/njehësor (instrument ose pajisje për matjen e madhësisë, sasisë ose përmbajtjes së 

diçkaje, zakonisht me një paraqitje vizuale të një informacioni të tillë); aparate lustrimi për 

printime fotografike; aparate të Sistemit Global të Pozicionimit [GPS]; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje nga aksidentet; dorëza për mbrojtje nga rrezet X për qëllime 

industriale; syze për sporte; rrjeta për bateri; kukulla (koka kukullash) për trajnime në 

floktari (sallone ondulimi) [aparatet mësimore]; fjalorë elektronikë që mbahen në dorë; 

pajisje për përdorim të telefonit pa duar/pa e mbajtur (mbajtëse telefoni); pajisje (sfungjeri) 

për pastrimin e kokës (së lexuesit të CD-ve) [regjistrimi/inqizimi]; mbrojtës koke për sport; 

kapelë mbrojtëse (hemletë); kufje (dëgjuese); aparate për rregullimin/matjen e nxehtësisë; 

instrumente për matjen e lartësisë; aparate heliografike; shënuesit hemline (lapsa 

përpërdoim në rrobaqepësi); aparate me frekuencë të lartë; mbajtëse për mbështjellje 

elektrike; holograme (një imazh tre-dimensionale i formuar nga ndërhyrja e rrezeve të 

dritës nga një lazer ose një burim tjetër koherent i dritës); zmadhues (në formë koni/birir) 

për altoparlantë; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; hidrometrat; hygrometër 

(instrument për matjen e lagështirës së ajrit ose gazit); mbështjellës identifikimi (nga 

ngjyra) për tela elektrikë; mbëshjellës nga penjët (me gjyra) për identifikimim të telave 

elektrikë; kartat e identitetit, magnetike; aparate ndezëse, elektrike, për ndezjen në distancë; 

inkubatorë për kultivimin e baktereve; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e 

automjeteve; induktorët [elektriciteti]; detektorë infra të kuq (infrared); ngjyrë për toner, të 

zbrazët, për printera dhe fotokopjues; kartela të qarkut të integruar [kartela të mençura] / 

kartelat të mençura [kartelat e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; terminalet 

interaktive të ekranit me prekje (touch-screen); aparate interkomunikuese; ndërlidhëse 

(interface) për kompjuterë; invertorët [energjia elektrike]; makinat e faturimit; aparate 

jonizimi jo për trajtimin e ajrit ose ujit;  jigs (pajisje për matje) [instrumet për matje]; dorëz 

(joystick) për përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; makina me zhetona 

(jukeboxes) për kompjuterë; makina (jukeboxes) muzikore me zhetona / makina të 

automatizuar me zhetona për muzikë [jukeboxes]; kuti kryqëzimi [elektriciteti]; tuba/zorrë 

kryqëzimi për kabllot elektrike; mbrojtëse për gjunjë për punëtorët; centrifugat 

laboratorike; pipeta laboratorike; robotë laboratorikë; tabaka laboratorike; laktodensimetri 

(një formë e hidrometrit për matjen e densitetit të qumështit, për zbulim nëse është përzier 

me ujë apo i është hequr ajka); laktometër (një instrument për matjen e densitetit të 

qumështit); kompjutera laptopë; lazer, jo për qëllime mjekësore; kapakë për lente/thjerrëze; 

lente/thjerrëza për astrofotografi; peshore me shifra/shkronja; instrumente të nivelimit; 

matës i nivelimit [instrumentet e anketimit/survejimit] / shufrat [instrumentet e 

anketimit/survejimit]; nivelet [instrumentet për përcaktim horizontal]; brez shpëtimi (me 

ajër); gomë shpëtimi (me ajër); jelek shpëtimi (me ajër); aparate dhe pajisje për shpëtimin e 

jetës; kapsula për shpëtimin e jetës për katastrofat natyrore; barka për të shpëtuar jetën; 

barka shpëtimi; rregullues të dritës, elektrike / rregullatorë elektrikë të dritës; dioda që 

lëshojnë dritë [LED]; tregues elektronikë që lëshojnë dritë në një pikë të caktuar/tregues me 
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dirtë; rrufepritës; kufizuesit/dry [energjia elektrike]; bravë/ndërprerës, elektrike; 

treguesit/indikatorët e humbjes elektrike; altoparlantë; fenerë magjikë; media magnetike e 

të dhënave; koduesit magnetikë; aparatet [MRI] të rezonancës magnetike, jo për qëllime 

mjekësore; njësi kasetë magnetike për kompjuterë; shirita magnetikë; telat magnetikë; 

magnet; syze zmadhuese [optikë]; busulla detare; gjetësit e thellësisë detare; shënujes (të 

ankoruar që shërbejnë si një shenjë lundrimi, për të treguar shkëmbinj nënujorë ose rreziqe 

të tjera, ose për ankorimin); dyrek për antena pa tela; instrumente matematikore; 

masat/njësitë matëse; aparate për matjen e trashësisë së lëkurave; aparate matëse; pajisje 

matëse, elektrike; enë matëse; instrumente matëse; lugë matëse; megafonët; kartat e 

kujtesës (memorycards) për makinat e videolojërave; nivelet (matëse) e merkurit; balona 

meteorologjike; instrumente meteorologjike; metronom (pajisje e përdorur nga muzikantët 

që shënon kohën me një ritëm të zgjedhur duke dhënë një njoftim/tick të rregullt); vida 

(burme) mikrometrash për instrumente optike; matës të mikrometrave / mikrometër; 

mikrofona; mikroprocesor; mikroskopë; mikrotom (instrument për prerjen e pjesëve shumë 

të holla të materialit për ekzaminim nën një mikroskop); regjistruesit e miljeve për 

automjete / regjistrues kilometrash për automjete; pasqyra [optika]; pasqyra për punën 

inspektuese; telefonat mobil / telefonat celularë / celularët; modema; makineritë e 

numërimit dhe të klasifikimit të parave; aparate monitorimi, përveç për qëllime mjekësore; 

monitor/ekran [pajisje kompjuterike]; monitor/ekran [programet kompjuterike]; miu/mouse 

[pajisje kompjuterike]; jastëkët e miut (pjesë/sipërfaqe ku vendoset dhe lëviz mouse i 

kompjuterit); mbrojtëse të gojës dhe dhëmbëve për sporte; analizues të madhësisë 

nanopartikulare / analizues të madhësisë së nanopartikulave; aparate dhe instrumente 

detare; aparate sinjalizimi detar; aparate lundrimi për automjetet e lundrimit [kompjuterë në 

bord të automjetit lundrues]; instrumente lundrimi; gjilpëra për CD player; gjipëra për 

busulla; shenja neoni; rrjeta për mbrojtje nga aksidentet; kapëse/mbyllëse hundësh për 

zhytës dhe notarë; kompjutera notebook; objektivat [lentet/thjerrëza] [optika]; instrumente 

vëzhgimi; oktant; ohmmetër (pajisje për matjen e rezistencës të energjisë elektrike); aparate 

dhe instrumente optike; lexuesit optik të karaktereve; kondensatorë optikë; media optike e 

të dhënave; disqe optike; fijet optike [filamentet përçues të dritës]; xhami optik; fenerë 

optikë / llampa optike; lentet/thjerrëza optike; dioda organike që lëshojnë dritë [OLED]; 

osilografë (pajisje për regjistrimin e lëkundjeve, veçanërisht ato të rrymës elektrike); 

aparate për transmetimin e oksigjenit; ozonizues [ozonators]; dollapë, elektronikë; 

kohëmatës parkimi; sensorë parkimi për automjete; nxituesit/reaktorë të grimcave; 

pedometër/hapamatës (instrument për matjen e distancës së udhëtuar në këmbë duke 

regjistruar numrin e hapave); shufra/cilindra [lente zmadhuese] për dyer; periskop; enër 

petri (enë laboratorike); matës i derivateve (për automjete); regjistrime fonografike / disqe 

regjistrimi tingujsh/muzike; fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; fotometër 

(instrument për matjen e intensitetit të dritës); aparate foto-teleografie; qelizat fotovoltaike; 

aparate dhe instrumente për fizikë; sensorë piezoelektrikë; syze pa varëse në vesh (pa bishta 

/ pince-nez); tuba/gypa pitot (tub me kënd të drejtë të hapur që tregon rrjedhën e një lëngu 

dhe përdoret për të matur presionin); tabelat e aeroplanit [instrumentet të mbikqyrjes]; 

planimetër (instrument për matjen mekanike të sipërfaqes së një figure të aeroplani); pllaka 

për bateri; plotter (pajisje kompjuterike që ngjane shumë si një printer që përdoret për 

shtypjen e grafikëve vektoriale); prizat elektrike; plumb bobs (pajisje në formë koni nga 

plumbi ose një material tjetër i rëndë që formon peshën e një linje plumbi që përdoret për 

përcaktimin e drejtësisë vertikale); plumb lines (pajisje me një hidraulik të bashkangjitur 
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me të, e përdorur për të gjetur thellësinë e ujit ose për të përcaktuar vertikalen në një 

sipërfaqe të drejtë); kalkulatorët e xhepit; polarimetër (instrument për matjen e polarizimit 

të dritës, dhe veçanërisht (në analizën kimike) për përcaktimin e efektit të një substance në 

rrotullimin e rrafshit të polarizimit të dritës); media player portativ (me porta); peshore 

precize (të peshave të vogla); aparate matëse precize; matës presioni / manometër; prizat e 

treguesit të presionit për valvula; treguesit (matësit) e presionit; aparate për matjen e 

presionit; tabela për qark, të shtypura/printuara; qarqet e shtypura/printuara; printera për 

përdorim me kompjuterë; prizmi [optika]; sondat për qëllime shkencore; 

përpunuesit/procesorë [njësitë qendrore të përpunimit] / njësitë qendrore të përpunimit 

[përpunuesit/procesorët]; pajisje për projektimin e tastierave virtuale; aparate projektimi; 

ekranet për projektorë; pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, jo për qëllime mjekësore; 

pajisjet mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; pllaka mbrojtëse të përshtatur për 

ekranet e kompjuterit; pllaka mbrojtëse të përshtatur për telefonat të mençur (smartphone); 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; maska mbrojtëse; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; këndmatës [instrumentet matëse]; makina shtypi për zyre; pulla/susta (që 

shtypen) për zile; pirometër (instrument për matjen e temperaturave të larta, veçanërisht në 

furra); treguesit e sasisë; diodë kuantike që lëshojnë dritën kuantike [QLED]; aparate 

radari; radio pejxher (pajisje elektronike, që merr mesazhe dhe sinjalizon përdoruesin duke 

folur ose duke vibruar); aparate radiologjike për qëllime industriale; ekranet e radiologjisë 

për qëllime industriale; radio; set i pajisjeve radiotelegrafike; set i pajisjeve radiotelefonike; 

pajisje sigurie në trafikun hekurudhor; largësimatësit / telemetrat (instrument për matjen e 

distancës së një objekti, veçanërisht për përdorim me kamerë ose armë); lexuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kamerat e pasme për automjetet; lexues i inqizimeve/CD-ve 

(record players); veshje reflektues, për parandalimin e aksidenteve; jelekë reflektues të 

sigurisë; refraktometrat (instrument për matjen e një indeksi refraktiv); refractors 

(lentë/thjerrëz ose një objekt tjetër që shkakton thyerje); aparate rregulluese, elektrike; 

siguresa (automatike), elektrike; instalimet elektrike për kontrollin në distancë të 

operacioneve industriale; aparate të telekomandës; ndezës/fishekzjarrë ndriques me flakë 

për shpëtim, jo eksplozive dhe jo-piroteknike; lazer sinjalizues të shpëtimit; rezistencat, 

elektrike; respiratorë për filtrimin e ajrit; maska të frymëmarrjes, tjetër nga frymëmarrja 

artificiale; kukulla për trajnimin e shpëtimit [aparatet mësimore]; simuluesit e trajnimit të 

shpëtimit; retorts (pajisje që përdoret për distilimin ose distilimin e thatë të substancave); 

mbjtës për retorts; revolution counters/matës i rrotullimeve (pajisje për të numëruar ose 

regjistruar numrin e rrotullimeve të bëra nga një bosht rrotullues i një motori); rheostats 

(instrument elektrik që përdoret për të kontrolluar një rrymë duke ndryshuar rezistencën); 

helmeta për kalërim; matës unazash; shenja rrugore, me shkëlqim ose mekanike; shufra për 

hulumtimin/zbulimin e ujit; vizore [instrumet matës]; metër [instrument matës]; 

sakarometër (hidrometër për matjen e përmbajtjes së sheqerit në një lëndë); rrjeta sigurie; 

lidhëse/shirita sigurie, përveçse për ulëset e automjeteve dhe pajisjet sportive; tenda/çadra 

mbrojtëse/sigurie; salinometër (instrument për matjen e kripës së ujit); njehsorët e gjetjes së 

sateliteve; aparate lundrimi satelitore; satelitët për qëllime shkencore; peshore; peshore me 

analizues / peshore të masës trupore me analizues të masës trupore; skanuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; ekranet [fotografia]; ekranet për fotografimin (gravim të 

fotografive/gravurave); matësit e vidave (burmeve); robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; 

token i sigurisë [pajisjet e kriptimit]; lente/thjerrëza për selfie; shkopinj selfie (selfie stick) 

[monopodë që mbahen me dorë]; gjysëmpërçuesit; këndmatës (instrument me një hark në 
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shkallë prej 60 grad dhe një mekanizëm shikimi, i përdorur për matjen e distancave këndore 

midis objekteve dhe veçanërisht për marrjen e lartësive në lundrim); mbështjellës për kabllo 

elektrike; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; shutter releases (mbyllës 

së kamerës) [fotografi]; kapakë (të kamerës) [fotografi]; dylbi shikimi për armët e zjarrit; 

këmbanat e zileve; fenerë sinjalesh/sinjalizues; sinjalizues të ankoruar në ujë (sinjalizues 

lundrimi); panelet sinjalizuese, ndriçuese ose mekanike; bilbilat/pipat sinjalizues; sinjale, 

ndriçuese ose mekanike; shenjat/sinjalizues mekanikë; shenja/sinjalizues me shkëlqim; 

simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; sirena; çanta/këllëf për llaptop; 

matës rrethor; slide projektuesish / aparatet transparente për projektorë; vizore rrëshqitëse 

(matës me një shirit qendror rrëshqitës, të shënuar me peshore logaritmike dhe të përdorura 

për të bërë llogaritjet e shpejta, veçanërisht shumëzimit dhe ndarjes); treguesit e pjerrtësisë / 

klinometrat e pjerrësisë / indikatorët e pjerrtësisë / inklometrat e pjerrtësisë; unaza të 

mençura (smart rings); syze të mençura (smartglasses); telefona të mençur (smartphones); 

orë të mençura (smartwatches); detektorë tymi; tub për frymëmarrje nën ujë; prizat 

elektrike; bateri diellore/solare; panele diellore/solare për prodhimin e energjisë elektrike; 

helmeta për saldues; valvulat solenoid [çelsat elektromagnetik]; hidrolokator (sistem për 

zbulimin e objekteve nën ujë dhe për matjen e thellësisë së ujit duke lëshuar pulsione të 

zërit dhe zbulimin ose matjen e kthimit të tyre pasi të reflektohet); instrumente lokalizuese 

të zërit; aparate për regjistrimin/inqizimin e zërit; bartës të regjistrimit/inqizimit të zërit; 

shirita regjistrimi/inqizimi të zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate transmetuese të 

zërit; aparate dhe makina tingulluese; përçues të zërit; linja për përçimin e zërit; mbrojtës 

nga shkëndijat e zjarrit; tuba/gypa për përçimin e zërit/për komunikim; kuti/fatrollë për 

zyre; zingjirë (varëse) për syze; penjë/lidhëse për mbajtjen e syzeve; korniza për syze; 

lente/thjerrëza për syze; syze; aparate spektrografike; spektroskop; aparate për kontrollimin 

e shpejtësisë për automjete; treguesit e shpejtësisë; aparate për matjen e shpejtësisë 

[fotografia]; rregullatorët e shpejtësisë për rekord players; sferometër (instrument për 

matjen e saktë të rrezes së lakimit të një sfere ose të një sipërfaqe të lakuar); nivelizues 

(instrument që tregon nëse një sipërfaqe është horizontale ose vertikale); makare rrethore 

(për mbëshjelljen e filimit) [fotografi]; bilbila/pipa sportivë; sisteme spërkatëse për mbrojtje 

nga zjarri; matës katror për matje; matës këndor për matje; rregullatorët e ndriçimit për 

skena; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për llaptop; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për 

aparate fotografike; kabllot për ndezje për motorë (kabllo vazhduese); aparate drejtuese, 

automatike, për automjete; transformatorë (trafo); radio/sterio personale; stereoskop (pajisje 

me të cilën dy fotografi të të njëjtit objekt, të marra në kënde paksa të ndryshme, shikohen 

së bashku, duke krijuar një përshtypje të thellësisë); aparate stereoskopike; salla për 

eksperimente laboratorike; stroboskopet (instrument për të studiuar lëvizjen periodike ose 

për të përcaktuar shpejtësinë e rrotullimit duke ndriçuar një dritë të ndritshme momentale 

në intervale në mënyrë që një objekt lëvizës të shfaqet i palëvizshëm); subwoofers 

(altoparlant - një pjes përbërëse e altoparlantit i projektuar për të riprodhuar frekuenca 

shumë të ulëta të basit); syze dielli; aparate dhe instrumente mbiqkyrje/kontrollimi; 

zinxhirët vëzhgues; instrumentet e mbikqyrjes/kontrollimit; nivelues (instrument i përdorur 

për të matur lartësinë e pikave të largëta në lidhje me një pikë referimi); mbulesa mbrojtëse; 

switchboards (instalim/instrument për kontrollin manual të lidhjeve telefonike në një zyrë, 

hotel apo ndërtesë tjetër të madhe); switchboxes (kutitë e shpërndarjes) [energji elektrike]; 

çelsat, elektrikë; tavolina për matje (instrument teknik vizatimi i përdorur nga 

projektuesit/arkitektët kryesisht si udhëzues për vizatimin e linjave horizontale); 
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kompjutera tabletë: tahometër; regjistruesit/inqizuesit e kasetave; taksimetra; aparate 

mësimore; robotë mësimdhënës; mbrojtës të dhëmbëve; tela telegrafi; telegrafët [aparatet]; 

aparate telefonike; marrësit/pranuesit (e sinjaleve) të telefonit; transmetuesit (e sinjaleve) të 

telefonit; telat e telefonit; robotët e telepresencës; teleprinters / teletypewriters (pajisje 

elektromekanike që mund të përdoret për të dërguar dhe marrë mesazhe të shtypura përmes 

kanaleve të ndryshme të komunikimit); teleprompter (një pajisje e përdorur për të 

projektuar skenarin e një folësi në një panel transparent para një lente kamerash televizive 

në atë mënyrë që teksti të mbetet i fshehur nga kamera); telerupteur (siguresë e rrymës); 

teleskopët; pamjet teleskopike për artilerinë; aparate televizive; etiketat e treguesit të 

temperaturës, jo për qëllime mjekësore; treguesit e temperaturës; terminalet [energjia 

elektrike]; epruveta; instrumentet dhe makinat e testimit të materialit; aparate testimi jo për 

qëllime mjekësore; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; teodolit (instrument 

vëzhgimi me një teleskop rrotullues për matjen e këndeve horizontale dhe vertikale); 

kamerat e imazhit termik; valvulat termonike / tubat termonikë; termo-higrometra 

(instrument për majten e lagështisë); termometra, jo për qëllime mjekësore; termostat; 

termostate për automjete; kopjutera të hollë për klientë; thread counters (njehës i fijeve – 

instrument në industrinë për majten/vlerësimin e thurrjes së tekstilit/pëlhurës); 

shpërndarësit e biletave; printera biletash; matësit e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës]; 

aparate për regjistrimin/matjen e kohës; çelsat/ndërruesit/ndërprësit automatikë sipas kohës;  

tonearms për rekord players (shufra/krahu ku është e vendosur pajisja për leximin e 

inqizimeve, CD-ve); toner, të zbrazët, për printera dhe fotokopjues; aparat regjistrues 

bastesh; top për mi/mause [pajisje kompjuterësh]; kona për trafik; aparatet e semaforit 

[pajisjet sinjalizuese]; transformatorët [elektriciteti]; transistorët [elektronikë]; 

transmetuesit [telekomunikacionit]; transmetuesit e sinjaleve elektronike; set i pajisjeve 

transmetuese [telekomunikacioni]; transparencat [fotografia] / slajde [fotografia]; 

transponder (pajisje për të marrë një sinjal radio dhe që automatikisht transmeton një sinjal 

të ndryshëm); trioda; trekëmbësh për kamera; USB disqe me dritë; matës vakumi; 

tubat/gypat me vakum [radio]; trekëndëshat paralajmërues të prishjes së automjeteve; radiot 

e automjeteve; monitorues/vëzhgues me video/pamje për bebe/foshnja; videokaseta; kaseta 

për video lojëra; videoprojektorët; regjistruesit/inqizuesit e videove; ekranet e videos; 

telefonat video (me pamje); shirit videokasete; pamjet, fotografike; kufje të realitetit virtual; 

viskozimetër; syze për helmeta; rregullatorët e tensionit për automjete; mbrojtës të 

tensionit; voltmetër; makineritë e votimit; pllaka për qarqe të integruara; pedale wah-wah; 

radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); tabaka për larje [fotografi]; treguesit e nivelit të 

ujit; matës valësh (wavemeters); gjurmues/matës të aktivitetit që veshen/vnohen; wearable 

computers (kompjuter që mund të vnohen p.sh. si orë); monitorët me ekran me video (që 

mund të vnohen p.sh. si orë); peshore në formë ure/pllake (për pesha të rënda); aparate dhe 

instrumente peshimi; makina peshimi; rripa peshe për zhytësit; pesha; alarmet me 

fishkëllima; pëlhura (rrethore në formë koni) të erës për tregimin e drejtimit të erës; 

lidhëse/mbëshjellëse/mbrojtëse telash elektrikë për automobila; lidhës teli [elektriciteti]; 

tela, elektrikë; mbrojtëse për fytyrë për punëtorë; mbrojtëse të kyçeve të dorës nga puna në 

kompjuter; aparatet me rreze X jo për qëllime mjekësore; filmat me rreze X, të ekspozuara; 

fotografi me rreze X, përveçse për qëllime mjekësore; tuba me rreze X, jo për qëllime 

mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime mjekësore.    

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe gëzofet e kafshëve; bagazhe dhe çanta 

transportuese; çadra shiu dhe çadra dielli/kopshti; shkopinjë për ecje në këmbë/bastun; 
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kamxhik, parzmore dhe takëme; jakë, veshje për kafshët; lëkurat e kafshëve/gëzof; valixhe 

të vogla lëkure; çanta [zarfe, arka] prej lëkure, për paketim; çanta për kampe; çanta për 

alpinistë; çanta për sport; çanta; çanta plazhi; mbrojtëse gjoksi për kafshë [prazmore]; 

mbrojtës për sy (për kuaj, copë të vogla lëkure të bashkangjitura në lidhëset e një kali për të 

mos lejuar të sheh anash dhe pas) [prazmore]; kuti prej lëkure ose tabelë/tabëll lëkure; kuti 

me fibër vullkanizuese; lidhëset [parzmore] (lidhëset e kalit, të vendosura rreth kokës së një 

kali dhe përdoret për të përmbajtur ose drejtuar atë gjatë ecjes/kalërimit); frenat (që 

përdoren për drejtimin/frenimin e kuajve gjatë kalërimit); valixhe e vogël; kuti për 

kartëvizita; kuti për karta [shënime]; fatrollë lëkure; arkë (përpunimi i lëkurës), prej lëkure, 

/ copëza lëkure; kamzhik me shumë fije; lëkurat e bagëtive; çanta me rrjetë zinxhir; lëkurë 

e butë, përveçse për qëllime pastrimi; rripa prej lëkure (që lidhen me frenat e kuajve gjatë 

kalërimit); veshje për kafshë shtëpiake; jakë për kafshë; kube/kuti kompresimi (pa ajër) të 

përshtatura për bagazhe; dosjet/foldera për konferenca/takime / portofole për 

konferenca/takime; mbulesa për kafshët; mbulesa për shalët e kuajve; kuti për kartela të 

kreditit [kuletat]; lëkurat e kuruara/pastruara/trajtuara; lidhëse për shalët e kuajve; korniza 

për çadra shiu ose çadra dielli/kopshti; lëkurë me lesh/më gëzof (fur); mbulesa mobiljesh 

prej lëkure; çanta loje [pajisje gjuetie]; çanta veshjesh për udhëtime; lidhëse lëkure; lëkurë 

e hollë (e punuar nga membrana e zorrëve); lidhëse/dorëz për mbajtjen e qeseve të blerjeve; 

lidhëse për kokë (që u vendosen kuajve gjatë kalërimit); kornizat me dorëz të çantave të 

dorës; çantë dore; pajisje lidhëse; parzmore (mbrojtëse gjoksi) për kafshë; rripa / shirita të 

parzmoreve (mbrojtëseve të gjoksit); kuti (në formë kapeleje) prej lëkure; çantë shpine; 

shkopinj për hiking / shkopinj udhëtimi; mbulesë për kuaj; jakë për kuaj; nalle kuajsh; 

lëkurë e imituar/imitim i lëkurës; kuti/fatrollë për çelësa; lëkurë kid (lëkura e veshkave 

është një lloj lëkure e butë dhe e hollë që përdoret tradicionalisht për dorëza, përdoret 

gjerësisht për qëllime të tjera të modës si këpucë dhe veshje); mbrojtëse për gjunjë për kuaj; 

etiketa prej lëkure; kordon/lidhës lëkure; rrypa lëkure; lidhësa lëkure; lëkurë, e papunuar 

ose gjysmë e punuar; tabelë lëkure (pjesë e fortë); leckë/copë/pjesë lëkure; etiketat e 

bagazheve / etiketat e valixheve; moleskine (një pëlhurë e trashë dhe e fortë pambuku) 

[imitim i lëkurës]; valixhet e motorizuara; shkopinj alpinizmi / alpenstocks; kuti (për bartje) 

të pajisjeve muzikore; mbrojtëse (që i vendoset qenit ose kalit në gojë dhe hundë); çanta 

rrjetë për blerje; qese/çanta hunde (për ushqimin e kafshëve) [qese/çanta ushqimi]; jastekë 

për shalët e kalit; çadra dielli/kopshti; kuletat e xhepit; mbajtëse për foshnjës gjatë ecjes (që 

lidhet për trupi); kuletë dore (çantë dore); fre (për kuaj); mbajtëse të lidhura për fëmijë gjatë 

ecjes; shalë kalërimi; çantë/thes shpine; shalë druri; torbë/çantë (dy palëshe, secila nga palët 

vendosen në njërën anë të shalës në një kalë, biçikletë ose motor); mbrojtëse nga tekstili ose 

pëlhura (që vendosen në shpinë të kuajve, nën shalë); takëme kuajsh; çanta shkolle; çanta 

për blerje/shopingu; rripat prej lëkure (që vendosen në bel dhe në krahrorë); çanta me rrypa 

për mbajtjen e foshnjave; lidhëse nga pëlhura për mbajtjen e foshnjave; artikuj prej lëkure; 

yzengji (çampare – lidhëse metali për rripa të lëkurës); shirita/lidhëse për patina; rripa për 

pajisjet e ushtarëve; mbajtëse për dorë në valixhe; valixhet; valixhet me rrota; Tefillin 

[phylacteries] (grup kutish të vogla prej lëkure të zeza që përmbajnë rrotulla prej pergameni 

të gdhendura me vargje nga Tevrati, që përdoret nga hebrenjtë e moshuar të rritur gjatë 

lutjeve të mëngjesit të ditës); çanta pajisjesh/veglash; traces (lidhëse të karrocës) 

[parzmore] (rripa, litarë ose zinxhirë me të cilët një karrocë, tërhiqet nga një kalë ose një 

kafshë tjetër); çanta udhëtimi; set udhëtimi [artikuj prej lëkure]; kuti udhëtimi; prerje lëkure 

për mobilje; mbulesa çadrash; dorëza për mbajtjen e çadrave; mbajtës për çadra shiu ose 
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çadra dielli/kopshti; shkopinjë për çadra; çadra; çantë udhëtimi (me material të fortë); 

valvulat prej lëkure; çanta për kozmetikë; dorëza për shkopinjë për ecje/bastun; ulëse të 

bashkagjitura me shkopinjë për ecje/bastun; shkopinj për në këmbë (bastun); çanta me rrota 

për blerje; frushkull/kamzhik.    

35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit/klientit; administrimi i 

programeve të shpeshta të fletushkave të reklamave; ndihmë administrative për t’iu 

përgjigjur thirrjeve/kërkesave për oferta / ndihmë administrative për t’iu përgjigjur 

kërkesave për propozime [RFP]; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; shërbime 

administrative për referime mjekësore; shërbime administrative për zhvendosjen (ndërrimin 

e lokacionit) e bizneseve; reklamimi / publiciteti; shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së publicitetit; reklamimi me porosi me postë; prodhimi i filmave 

reklamues; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në 

media të komunikimit; shërbime të rikujtimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e 

caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shitja në ankande; vendosja/postimi i posterave; 

marrja me qira e billbordeve [tabelave e reklamimit]; mbajtja e librave / kontabiliteti; 

shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit; 

shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; kërkimet e biznesit; shërbime ndërmjetëse 

(ndërmjetësuese) të biznesit që lidhen me takimin/përputhjen e investitorëve privatë 

potencial me sipërmarrësit që kanë nevojë për financimi; kërkime e biznesit; menaxhimi i 

biznesit dhe konsulencë e organizatave; ndihmë/asistencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të 

pavarura; menaxhimi i biznesit të hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve 

interpretues/performues; menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët; 

menaxhimin e biznesit të sporteve/sportistëve; konsulencë e organizatave 

afariste/biznesore; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e 

ndërtimit; hulumtim biznesi; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi/ofrimi i 

informacionit të biznesit; sigurimi/ofrimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në 

internet (webfaqe); administrimi komercial/afatist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të agjencisë së informacionit tregtar/afarist; shërbime të 

ndërmjetësimit tregtar/afarist; shërbime të lobimit tregtar/afarist; asistencë për menaxhimin 

tregtar/afarist ose industrial; sigurimi/ofrimi i informacionit për kontaktet tregtare dhe 

afariste; sigurimi/ofrimi i informacionit dhe këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të inteligjencës konkurruese; përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; përpilimi i 

indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamimi; menaxhimi i skedarëve 

(fajllave) të kompjuterizuar; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet me publikun; profilizimi 

i konsumatorit për qëllime komerciale/tregtare ose marketing (reklama); shërbime të 

komunikimit të korporatave; analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët 

(fajllat) e kompjuterave për të tjerët; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i koncepteve të 

reklamimit; reklamimi i drejtpërdrejtë nëpërmjet postës; shpërndarja e përmbatjeve të 

reklamimit/reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; auditimi financiar; shërbime të regjistrit të dhuratave; shërbime të agjencisë 
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import-eksport; menaxhimin e afarizmit të përkohshëm; faturimi; shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; 

marketing në kuadrin e botimit të softuerëve (programeve kompjuterike); hulumtimi i 

marketingut; shërbime të marrëdhënieve mediatike; modelimi për reklamim ose promovim 

të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i 

kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të klipit (pjesëve të prera) të lajmeve; 

rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; makina për zyre dhe pajisje me qira; marrja 

me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet (online) në 

një rrjet kompjuterik; shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të 

shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; shërbime të shitjes me pakicë në internet për 

muzikë dixhitale që mund të shkarkohet; shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile 

telefonike që mund të shkarkohen; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; sondazh i opinioneve/mendimeve; reklamimi në natyrë (jashtë); 

menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; 

paguaj për klikim reklamimi; përgatitja e pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; 

rekrutimi i personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja me qira e makinave fotokopjuese; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

për krahasimin e çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; testime psikologjike për zgjedhjen e personelit; 

marrëdheniet me publikun; botimi i teksteve të publicitetit/reklamimit; qiramarrja e 

materialeve për reklamim; reklamimi në radio; regjistrimi i komunikimeve dhe të dhënave 

të shkruara; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara 

nga galeritë e artit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e furrës; marrja me 

qira e stendave/rafteve të shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; skenarizimi për qëllime 

reklamimi; optimizimi i motorëve të kërkimit (webfaqeve për kërkim) për promovimin e 

shitjeve; shërbimet e sekretarisë; ndreqja e dritareve të dyqaneve (me qëllim reklamimi); 

stenografi; kërkimi i sponsorizimit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; marketing i shënjaur/targetuar; shërbimet e deklarimit të taksave; përgatitja e 

taksave (deklaratave tatimore); shërbimet e telemarketingut; përgjigjja telefonike për 

abonuesit e padisponueshëm/paqasshëm; shërbime të ndërprerësve/komutatorëve 

telefonikë; prodhimi i programeve për teleshop; reklamimi televiziv; organizimi i panaireve 

tregtare; transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës]; daktilografim; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; azhurnimi/përditësimi i 

materialit reklamues; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; sigurimi i rishikimeve/vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; marrja me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime komerciale 

ose reklamimi; optimizimi i trafikut në internet; shërbime të shitjes me shumicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; përpunim teksti; 

shkrimi i curriculum vitae (cv) për të tjerët; shkrimi i teksteve të publicitetit.    

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; kontrollin e cilësisë dhe 

shërbimet e vërtetimit; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë; 
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analiza për shfrytëzimin e fushës së naftës; konsulencë arkitekturore; shërbime 

arkitekturore; autentifikimi/vërtetimi i veprave të artit; hulumtim bakteriologjik; hulumtime 

biologjike; dizajnimi i biznes kartave (kartvizitave); kalibrimi [matja]; shërbimet e 

hartografisë; analiza kimike; hulumtime kimike; shërbimet e kimisë; provat klinike; cloud 

computing (ruajtja e të dhënave kompkuterike në could/“re”); cloud seeding (krijim i reve 

artificaile); programimi kompjuterik; qiramarrja dhe qiradhënia e kompjuterëve; 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; hartimi i 

programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; shërbime të mbrojtjes së viruseve kompjuterik; 

qiramarrja dhe qiradhënia e programeve kompjuterike; hartimin e ndërtimeve; konsulencë 

në hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; konsulencë në fushën e kursimit të 

energjisë; shndërrimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit fizik; 

shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; hulumtim për 

kozmetikë; krijimin dhe hartimin e indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe, për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 

internetit për të tjerët; shërbimet e kriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të brendshëm; dizajn i brendshëm; zhvillimi i platformave 

kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; modelimi/dizajnimi i veshjeve; 

dublikimi i programeve kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi 

elektronik i veprimtarisë së kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet përmes internetit; 

monitorimi elektronik i informacionit për identifikimin personal për të zbuluar vjedhjet e 

identitetit përmes internetit; auditimi i energjisë; inxhinieri; shërbime të eksplorimit në 

fushën e industrisë së naftës, gazit dhe xehetarisë; kërkimet gjeologjike; hulumtime 

gjeologjike; vëzhgime gjeologjike; modelimi/dizajnimi i arteve grafike; dizajn grafik i 

materialeve promovuese; analiza e shkrimit të dorës [grafologji]; hositimi i faqeve të 

kompjuterëve [faqet e internetit]; dizajn industrial; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit [IT]; shërbime të teknologjisë së informacionit të ofruara si ofrues i jashtën 

(outsource); sigurimi i informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqe në internet; konsulencë për sigurinë e internetit; 

vëzhigimi/hulumtimi i tokës; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; hulumtime 

mekanike; kërkime mjekësore; informacione meteorologjike; qiramrrja/qiradhënia e 

njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë; monitorimi i sistemeve kompjuterike 

nga qasja në distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar 

prishjet; rezervimi/mbështetja e të dhënave jashtë faqes (website); kërkimi i naftës; 

vëzhgimet në fushat e naftës; testimi i puseve të vajit; modelimi/dizajnimi i paketimeve; 

platformë si një shërbim [PaaS]; kontrolli i cilësisë; kontrolli i cilësisë së lëndës drusore që 

qëndron e ngritur; kontrolli i cilësisë së leshit; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e ndërtimit 

të ndërtesave; hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; hulumtime në fushën e fizikës; 

hulumtim në fushën e teknologjisë telekomunikuese; hulumtime në fushën e saldimit; 

sigurimin e informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje me kompensimin e 

karbonit; kërkime shkencore dhe teknologjike në fushën e fatkeqësive natyrore; hulumtime 

shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartën e patentave; shërbime laboratorike 

shkencore; kërkimi shkencor; sigurimi/ofrimi i platformave të kërkimit për internet; hostimi 

i serverëve; softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin 
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e publikimit të programeve; stilimi [modelim/dizajni industrial]; anketimit; kryerja e 

studimeve të projekteve teknike; shkrimi teknik; konsulencë teknologjike; hulumtim 

teknologjik; konsulencë e teknologjisë telekomunikuese; testimi i materialit; testimi i 

tekstilit; eksplorimi nënujor; zhbllokimin e telefonave celularë; azhurnimi/përditësimi i 

programeve kompjuterike; planifikim urban; shërbime të vërtetimit/autetifikimit të 

përdoruesit duke përdorur një teknologji të vetme të hyrjes/kyçjes për aplikacione 

softuerësh në internet; shërbime të vërtetimit/autentifikimit të përdoruesve që përdorin 

teknologji për transaksionet e tregtisë elektronike; testimi i aftësisë rrugore të automjeteve; 

analiza e ujit; parashikimi i motit; qiramarrja/qiradhënja e serverave në internet; konsulencë 

për krijimin/dizajnimin e faqeve në internet (website).  
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(151)  18/05/2021 

(181)  18/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1418 

(591)  E bardhë, e kaltër e mbylltë, e 

portokalltë   

(732)  Pinguini Sh.P.K. Rruga Brigada 123 

p.n. 23000 Suharekë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të 

energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose 

përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media e regjistruar dhe e shkarkueshme, 

program kompjuterik, media bosh/të zbrazuar regjistrimi dixhital ose analoge për regjistrim 

dhe ruajtje; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme, 

pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, 

maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, dorëza për 

zhytës, aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; spektakle 

3D; numërator; akcelerometër/përshpejtues (instrument/pajisje elektromekanike që përdoret 

për të matur forcat e nxitimit, zakonisht të një automjeti, anije ose avioni); akumulatorët, 

elektrikë; hidrometrat e acidit; acidimetra për bateritë; alarmet akustike / alarmet e zërit; 

përçuesve akustikë; çifte akustike (lidhës akusitik/lidhës i zërit); actinometers (matës të 

intensitetit të rrezatimit); adapterë elektrikë; makina të numërimit (të të hollave); antenat; 
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aerometers/matës i ajrit (matësi densitetit të gazrave në ajër); aparate për analizën e ajrit; 

kambanat e alarmit, elektrike; alarmet; alkoolmetrat (instrument për përcaktimin e sasisë së 

alkoholit, me një shkallë të caktuar, në mënyrë që të tregojë përqindjen e alkoolit të pastër, 

qoftë nga pesha ose vëllimi); këndmatës; matës të lartësisë/ lartësimatës; ampermetër; 

përforcues/ amplifikues (pajisje elektronike për rritjen e amplitudave të sinjaleve elektrike, 

e përdorur kryesisht në riprodhimin e zërit); amortizues (përforcues) të tubave / amplifikues 

(përforcues) të valvulave; erëmatës; pajisje për sinjalizimi të kafshëve për drejtimin e 

bagëtive; karikaturat e animuara; bateri anode / bateri me tension të lartë; anoda; makina 

për përgjigje automatike (auto-përgjigje); syzet kundër shkëlqimit/reflektimit (kundër-

vezulluese); pajisje kundër interferimit/ndërhyrjes [elektriciteti]; aparate paralajmëruese 

kundër vjedhjes; apertometër (instrument i krijuar për të matur hapjen numerike të një 

lente/thjerrëze ose objektivi të një mikroskopi) [optikë]; armaturat [elektriciteti]; veshje 

asbesti për mbrojtje nga zjarri; doreza asbesti për mbrojtje nga aksidentet; ekranet e asbestit 

për zjarrfikësit; aparate dhe instrumente për astronomi; audio interfaces/pajisje për rritje të 

zërit (pajisje që zgjeron dhe përmirëson aftësitë e zërit të një kompjuteri dhe ka mundësi 

për të lidhur mikrofona profesionale, instrumente dhe lloje të tjera të sinjaleve me një 

kompjuter); miksera audio (miksera të zërit/muzikës); marrës audio dhe video 

(audioreceiver dhe videoreciever); aparate mësimore audiovizive; bankomatë [ATM]; 

instrumente të azimutit; monitorues të bebeve; peshore për foshnje; çanta të 

adaptuara/përshtatura për laptopë; ekuilibra/pesha për pershore [steelyards] / peshore leva 

[steelyards] / steelyards [peshore levë]; aparate balancuese; lexuesit e barkodit; barometrat; 

peshore për banjo; bateri për cigare elektronike; bateri për ndriçim/dritë; bateri, elektrike; 

bateri elektrike, për automjete / akumulatorë elektrikë, për automjete; kuti baterish / kuti 

për akumulator; karikuesit/mbushës e baterive; kavanoza baterish / kavanoza për 

akumulator; fener, dritëza; këmbanat [pajisjet paralajmëruese]; betatron (një aparat për 

përshpejtimin e elektroneve në një shteg/qark rrethor nga induksioni magnetik); dylbi; bio-

çipa; kartat biometrike të identitetit; pasaportat biometrike / e-pasaportat; kuti të zeza 

[regjistruesit e të dhënave]; aparate projekuese; parzmore të trupit për mbështetje gjatë 

ngritjes së ngarkesave; instrumentet e kontrollit të bojlerit; kuti të shpërndarjes (orman) 

[energji elektrike]; aparate frymëmarrjeje për not nënujor/zhytje; aparate frymëmarrjeje, 

përveç frymëmarrjes artificiale; veshje antiplumb; jelekë antiplumb; sinjalizues/sirenë për 

sinjalizim; dollapë për altoparlantë; kabllo elektrike; makina llogaritëse; unaza kalibruese; 

calipers (instrument për matjen e dimensioneve të jashtme ose të brendshme, që ka dy 

këmbë të varura që i ngjajnë një palë kompasash me pikash kthyese ose dalëse); 

kalorimetër; kamera; kamera [për fotografi]; tubat kapilar; rregullat/matësit e 

marangozëve/zdrukdharëve; transportuesit për pllaka të errëta [fotografia]; 

mbështjellës/fatrolla të bëra posaçërisht për aparate fotografike dhe instrumente 

fotografike; mbështjellës/fatrolla për telefonat e mençur (smartphones); regjistruesit e 

parave të gatshme/makina llogaritëse të parave të gatshme (cash); kasetofon; katoda; 

aparate katodike anti-korrozioni; varëse për telefona celular; çelsa/ndërprerës  të energjisë 

elektrike [elektriciteti] / reduktuesit [energjia elektrike]; aparate përqëndrimi për 

transparencat fotografike; aparate për ndryshimin e gjilpërave të gramafonëve/lexuesve të 

CD-ve; karikues/mbushës për akumulatorët elektrikë; karikues/mbushës për cigare 

elektronike; stacionet e karikimit/mbushjes për automjetet elektrike; aparate për të 

kontrolluar procesin e vendosjes së vulave / aparatet për të kontrolluar postën vulosëse; 

aparate dhe instrumente kimike/në kimi; çipa [qarqe të integruara]; mbështjellje të thithjes 
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(një induktor që përdoret për të bllokuar frekuencën më të lartë ndërsa kalon rrymë direkte 

në frekuenca më të ulëta të rrymës alternative në një qark elektrik) [rezistencë elektrike]; 

aparate kromatografie për përdorim laboratorik; kronograf/orë dore [aparate për 

regjistrimin/matjen e kohës]; kamerat kinematografike; film kinematografik, i ekspozuar; 

ndërprerësit e qarkut; mbyllëset e qarkut; matësit rrëshqitës rrethor; aparate pastrimi për 

regjistrimet e fonografisë / aparatet e pastrimit për disqet e regjistrimit të zërit; termostatet 

dixhitale të kontrollit të klimës; lentet e afërta/mbyllura; veshje të bëra posaçërisht për 

laboratorë; veshje për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; veshje për mbrojtje nga 

zjarri; kabllot koaksiale (të mbështjellura); mbështjellës (nga teli bakrit), elektrike; 

mekanizmat që punojnë me monedha/zhetona për televizior/televizion; mekanizmat për 

aparatet që funksionojnë/punojnë me monedha/zhetona; kolektorë, elektrikë; aparate 

elektrike për shndërrim (energji elektrike); commutators/komutatorë (ndërprerës elektrik 

rrotullues në lloje të caktuara të motorëve elektrikë dhe gjeneratorëve elektrikë që në 

mënyrë periodike përmbys drejtimin aktual midis rotorit dhe qarkut të jashtëm); CD player 

(regjistrues/lexues të diskut kompakt); disqe kompakte (CD) [audio-video (zë dhe pamje)]; 

disqe kompakte (CD) [memorie vetëm për lexim]; krahasuese; kompas për matje; program 

kompjuterik për lojëra, që shkarkohet; program kompjuterik për lojëra, i 

regjistruar/inqizuar; pajisje kompjuterike (hardware); tastierë kompjuteri; pajisjet e 

memorjes kompjuterike; programe operative kompjuterike, të regjistruara; paisjet periferike 

të kompjuterit; programet kompjuterike, të shkarkueshme/që shkarkohen; programe 

kompjuterike, të regjistruara; software (program) i mbrojtjes/ruajtjes së ekranit 

kompjuterik, i regjistruar ose i shkarkueshëm; aplikacione të programeve (software) 

kompjuterike, të shkarkueshme; platformat e programeve kompjuterike, të regjistruara ose 

të shkarkueshme; program kompjuterik, i regjistruar; kompjutera; kondensatorë 

[kondensatorë]; përçues, elektrikë; rrathë/byzylyk të lidhur [instrumente matëse]; lidhje për 

linjat elektrike; lidhës [elektriciteti]; lentet/ thjerrëza e kontaktit; kontakte/lidhëse, elektrike; 

mbajtës për lentet/thjerrëzat e kontaktit; mbajtës për pllaka mikroskopi; panelet e kontrollit 

[energjia elektrike]; konvertuesit, elektrikë; tel bakri, i izoluar; telefona pa tela; lentet 

korrigjuese [optika]; instrumente kozmografike; mekanizmat për aparatet kundër-operimit; 

detektorë të monedhave të falsifikuara; matës/metër; kabllo/pajisje me dy kyçje [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kyçës, elektrikë / lidhje, elektrike; mbulesa për priza elektrike; 

mbulesa për asistentët dixhitalë personalë [PDA]; mbulesa për telefona të mençur 

(smartphones); mbulesa për kompjutera tabletë (tableta); kukulla për testim të aksidenteve; 

terminalet e kartave të kreditit; kryqëzime [laborator] / kupa [laborator]; ndreqës/korrektues 

të rrymës; cyclotrons/ciklotron (një aparat në të cilin grimcat atomike dhe nënatomike të 

ngarkuara përshpejtohen nga një fushë elektrike alternative, ndërsa ndjekin një rrugë të 

jashtme spirale ose rrethore në një fushë magnetike); llambat e dhomës së errët (për 

zhvillim të fotografive) [fotografia]; dhoma të errëta (për zhvillim të fotografive) 

[fotografia]; dorëza e të të dhënave (pajisje e veshur si një dorëzë, e cila lejon manipulimin 

manual të imazheve në realitetin virtual); aparate për përpunimin e të dhënave; dhomat e 

dekompresionit; magnet dekorativ; aparate demagnetizuese për shirita magnetikë; 

densimetër (aparat për majten e densitetit, sidomos në lëngje); densitometër (aparat për 

majten e densitetit, sidomos në materiale); detektorë; detektorë metali për qëllime 

industriale ose ushtarake; aparate diagnostikuese, jo për qëllime mjekësore; diafragma 

[akustikë]; diafragma [fotografia]; diafragma për aparatet shkencore; makina diktuese; 

aparate difraksioni [mikroskopi]; korniza fotografike dixhitale; shenjat dixhitale; matësit 
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dixhitalë të motit; asistentë dixhitalë personalë [PDA]; busulla drejtuese; tubat e shkarkimit, 

elektrikë, përveç për tubat e ndriçimit; disqe për kompjuterë; disqe magnetike; aparate për 

matjen e distancës; aparate regjistrimi në distancë / aparate për regjistrimin e distancës; 

aparate distilimi për qëllime shkencore; bordet/pllakat e shpërndarjes (orman) [energjia 

elektrike]; kutitë (orman) e shpërndarjes [energjia elektrike]; konzollat/panelat mbështetëse 

të shpërndarjes [elektriciteti]; maskat e zhytësve (për zhytje); kostume zhytjeje; çipa të 

ADN-së; bilbilat/pipat për trajnimin e qenjëve; zilet elektrike të dyerve; shpërndarës të 

dozës / dozimetër; çelësat kriptografikë të shkarkueshëm për marrjen dhe shpenzimin e 

kripto monedhave (cryptocurrency); kuletat elektronike (e-wallet) të shkarkueshme; 

emotikona të shkarkueshme për telefonat mobil; grafikë të shkarkueshme për telefonat 

mobil; skedarët/fajllat e figurave/fotove të shkarkueshme; skedarë/fajlla muzikorë që mund 

të shkarkohen; zile për telefona celularë që mund të shkarkohen; kulluesit për përdorim në 

fotografi / rafte për kullimin e fotografive; masat e rrobaqepësve; pikatore për matje, përveç 

për qëllime mjekësore ose shtëpiake; aparate tharjeje për printime fotografike; raftet e 

tharjes [fotografia]; kanalet/gypa (për shpërndarjen e kabllove/energjisë elektrike) 

[elektriciteti]; DVD players; dinamometër; mbështjellës (sfungjeri) veshi për kufje; mbyllës 

veshi për zhytës; pajisje që vendosen në vesh për komunikim në distancë; aparate për 

redaktimin e filmit kinematografik; matës kohe me rërë dhe xham / orë me rërë dhe xham; 

vezë ndriquese nga qiriri (llampa ndriqyese në formë veze); përçues të energjisë elektrike; 

materiale për rrjetin e energjisë elektrike [telat, kabllot]; gardhe (tela) të elektrizuar; 

binarë/korniza të elektrizuar për montimin e dritave; aparate elektro-dinamike për 

telekomandën e pikave hekurudhore; aparate elektro-dinamike për telekomandën e 

sinjaleve; elektroliza; mbështjellës elektromagnetikë; njësi elektrike dhe elektronike të 

efekteve për instrumentet muzikore; sistemet e kontrollit elektronik të hyrjes për dyert e që 

mbyllen nga brenda (interlocing doors); agjendat elektronike; lexuesit e librave elektronikë; 

jakë elektronike për të trajnuar kafshët; tabela e bardha elektronike interaktive (që mund të 

shkruhet në to); çelësa elektronik si aparate telekomandues; tabela elektronike njoftimesh; 

pajisje me ekran shfaqës të numave elektronik; stilolapsa elektronikë [pajisje të ekranit 

vizual]; përkthyes elektronik xhepi; botime elektronike, të shkarkueshme; partitura 

elektronike, të shkarkueshme; etiketa elektronike për mallrat; rrathë/byzylyk identifikimi të 

koduar, magnetikë; kartela të koduara për kyçje; kartatelat magnetike të koduara; aparate 

zmadhimi [fotografi]; epidiaskop (projektor optik që jep/prodhon imazhe si të objekteve të 

errëta ashtu edhe atyre transparente; equilazer (pajisje për menaxhimin/rregullimin e 

zërimit të muzikës/zëri) [aparatet audio]; ergometër (aparat që mat punën ose energjinë e 

shpenzuar gjatë një periudhe të ushtrimeve fizike); njehsorët e ekspozimit [matës të dritës]; 

eyepieces/sytha (lentet/thjerrëza ose grupi i thjerrëzave që është më afër syrit në mikroskop, 

teleskop ose instrument tjetër optik); instrumente që përmbajnë eyepieces/sytha; pajisje për 

sy (syze dhe thjerrëza); makina faksimile; aparate për fermentim [aparate laboratorike]; 

kabllot e fibrave optike / kabllot me fibër optike; aparate për prerje filmi; filma, të 

ekspozuar; filtra për maska të frymëmarrjes/respiratorë; filtra për rrezet ultravjollcë, për 

fotografim; filtra për përdorim në fotografi; matës gishti (matës për unaza); alarmet e 

zjarrit; pajisje për fikjen e zjarrit (me rrahje); batanije zjarri; varka zjarri (për shuarjen e 

zjarrit); makinë zjarrfikëse; shkallë të zjarrit; bombol gazi për fikjen/shurajen e zjarrit; 

aparatura për shuarjen e zjarrit; tub/zorrë për shuarjen e zjarreve; sqep/çelës i zorrës për 

shuarje të zjarrit; pompa zjarri; llamba shkrepëse (blic) [fotografi]; dritat ndezëse [sinjalet 

ndriçuese]; dritat ndriquese [fotografia]; disqe; matës i ujit (instrument për matjen e 
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shkallës së rrjedhës së një lëngu, veçanërisht përmes një tubi); ekranet fluoreshente 

(ndriquese); sinjalet e mjegullës, jo eksplozive; aparate për analizën e ushqimit; korniza për 

transparencat fotografike; matës frekuencash; furrat për përdorim laboratorik / soba 

(shporet) për përdorim laboratorik; mobilje të bëra posaçërisht për laboratorë; teli 

siguresave; siguresat; kristale galena [detektorë]; bateri galvanike; qelizat galvanike; 

galvanometër; instrumente të testimit të gazit; gazometra [instrumente matëse]; 

matës/njehësor (instrument ose pajisje për matjen e madhësisë, sasisë ose përmbajtjes së 

diçkaje, zakonisht me një paraqitje vizuale të një informacioni të tillë); aparate lustrimi për 

printime fotografike; aparate të Sistemit Global të Pozicionimit [GPS]; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje nga aksidentet; dorëza për mbrojtje nga rrezet X për qëllime 

industriale; syze për sporte; rrjeta për bateri; kukulla (koka kukullash) për trajnime në 

floktari (sallone ondulimi) [aparatet mësimore]; fjalorë elektronikë që mbahen në dorë; 

pajisje për përdorim të telefonit pa duar/pa e mbajtur (mbajtëse telefoni); pajisje (sfungjeri) 

për pastrimin e kokës (së lexuesit të CD-ve) [regjistrimi/inqizimi]; mbrojtës koke për sport; 

kapelë mbrojtëse (hemletë); kufje (dëgjuese); aparate për rregullimin/matjen e nxehtësisë; 

instrumente për matjen e lartësisë; aparate heliografike; shënuesit hemline (lapsa 

përpërdoim në rrobaqepësi); aparate me frekuencë të lartë; mbajtëse për mbështjellje 

elektrike; holograme (një imazh tre-dimensionale i formuar nga ndërhyrja e rrezeve të 

dritës nga një lazer ose një burim tjetër koherent i dritës); zmadhues (në formë koni/birir) 

për altoparlantë; robotë humanoidë me inteligjencë artificiale; hidrometrat; hygrometër 

(instrument për matjen e lagështirës së ajrit ose gazit); mbështjellës identifikimi (nga 

ngjyra) për tela elektrikë; mbëshjellës nga penjët (me gjyra) për identifikimim të telave 

elektrikë; kartat e identitetit, magnetike; aparate ndezëse, elektrike, për ndezjen në distancë; 

inkubatorë për kultivimin e baktereve; treguesit automatikë të presionit të ulët në gomat e 

automjeteve; induktorët [elektriciteti]; detektorë infra të kuq (infrared); ngjyrë për toner, të 

zbrazët, për printera dhe fotokopjues; kartela të qarkut të integruar [kartela të mençura] / 

kartelat të mençura [kartelat e qarkut të integruar]; qarqe të integruara; terminalet 

interaktive të ekranit me prekje (touch-screen); aparate interkomunikuese; ndërlidhëse 

(interface) për kompjuterë; invertorët [energjia elektrike]; makinat e faturimit; aparate 

jonizimi jo për trajtimin e ajrit ose ujit;  jigs (pajisje për matje) [instrumet për matje]; dorëz 

(joystick) për përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; makina me zhetona 

(jukeboxes) për kompjuterë; makina (jukeboxes) muzikore me zhetona / makina të 

automatizuar me zhetona për muzikë [jukeboxes]; kuti kryqëzimi [elektriciteti]; tuba/zorrë 

kryqëzimi për kabllot elektrike; mbrojtëse për gjunjë për punëtorët; centrifugat 

laboratorike; pipeta laboratorike; robotë laboratorikë; tabaka laboratorike; laktodensimetri 

(një formë e hidrometrit për matjen e densitetit të qumështit, për zbulim nëse është përzier 

me ujë apo i është hequr ajka); laktometër (një instrument për matjen e densitetit të 

qumështit); kompjutera laptopë; lazer, jo për qëllime mjekësore; kapakë për lente/thjerrëze; 

lente/thjerrëza për astrofotografi; peshore me shifra/shkronja; instrumente të nivelimit; 

matës i nivelimit [instrumentet e anketimit/survejimit] / shufrat [instrumentet e 

anketimit/survejimit]; nivelet [instrumentet për përcaktim horizontal]; brez shpëtimi (me 

ajër); gomë shpëtimi (me ajër); jelek shpëtimi (me ajër); aparate dhe pajisje për shpëtimin e 

jetës; kapsula për shpëtimin e jetës për katastrofat natyrore; barka për të shpëtuar jetën; 

barka shpëtimi; rregullues të dritës, elektrike / rregullatorë elektrikë të dritës; dioda që 

lëshojnë dritë [LED]; tregues elektronikë që lëshojnë dritë në një pikë të caktuar/tregues me 

dirtë; rrufepritës; kufizuesit/dry [energjia elektrike]; bravë/ndërprerës, elektrike; 
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treguesit/indikatorët e humbjes elektrike; altoparlantë; fenerë magjikë; media magnetike e 

të dhënave; koduesit magnetikë; aparatet [MRI] të rezonancës magnetike, jo për qëllime 

mjekësore; njësi kasetë magnetike për kompjuterë; shirita magnetikë; telat magnetikë; 

magnet; syze zmadhuese [optikë]; busulla detare; gjetësit e thellësisë detare; shënujes (të 

ankoruar që shërbejnë si një shenjë lundrimi, për të treguar shkëmbinj nënujorë ose rreziqe 

të tjera, ose për ankorimin); dyrek për antena pa tela; instrumente matematikore; 

masat/njësitë matëse; aparate për matjen e trashësisë së lëkurave; aparate matëse; pajisje 

matëse, elektrike; enë matëse; instrumente matëse; lugë matëse; megafonët; kartat e 

kujtesës (memorycards) për makinat e videolojërave; nivelet (matëse) e merkurit; balona 

meteorologjike; instrumente meteorologjike; metronom (pajisje e përdorur nga muzikantët 

që shënon kohën me një ritëm të zgjedhur duke dhënë një njoftim/tick të rregullt); vida 

(burme) mikrometrash për instrumente optike; matës të mikrometrave / mikrometër; 

mikrofona; mikroprocesor; mikroskopë; mikrotom (instrument për prerjen e pjesëve shumë 

të holla të materialit për ekzaminim nën një mikroskop); regjistruesit e miljeve për 

automjete / regjistrues kilometrash për automjete; pasqyra [optika]; pasqyra për punën 

inspektuese; telefonat mobil / telefonat celularë / celularët; modema; makineritë e 

numërimit dhe të klasifikimit të parave; aparate monitorimi, përveç për qëllime mjekësore; 

monitor/ekran [pajisje kompjuterike]; monitor/ekran [programet kompjuterike]; miu/mouse 

[pajisje kompjuterike]; jastëkët e miut (pjesë/sipërfaqe ku vendoset dhe lëviz mouse i 

kompjuterit); mbrojtëse të gojës dhe dhëmbëve për sporte; analizues të madhësisë 

nanopartikulare / analizues të madhësisë së nanopartikulave; aparate dhe instrumente 

detare; aparate sinjalizimi detar; aparate lundrimi për automjetet e lundrimit [kompjuterë në 

bord të automjetit lundrues]; instrumente lundrimi; gjilpëra për CD player; gjipëra për 

busulla; shenja neoni; rrjeta për mbrojtje nga aksidentet; kapëse/mbyllëse hundësh për 

zhytës dhe notarë; kompjutera notebook; objektivat [lentet/thjerrëza] [optika]; instrumente 

vëzhgimi; oktant; ohmmetër (pajisje për matjen e rezistencës të energjisë elektrike); aparate 

dhe instrumente optike; lexuesit optik të karaktereve; kondensatorë optikë; media optike e 

të dhënave; disqe optike; fijet optike [filamentet përçues të dritës]; xhami optik; fenerë 

optikë / llampa optike; lentet/thjerrëza optike; dioda organike që lëshojnë dritë [OLED]; 

osilografë (pajisje për regjistrimin e lëkundjeve, veçanërisht ato të rrymës elektrike); 

aparate për transmetimin e oksigjenit; ozonizues [ozonators]; dollapë, elektronikë; 

kohëmatës parkimi; sensorë parkimi për automjete; nxituesit/reaktorë të grimcave; 

pedometër/hapamatës (instrument për matjen e distancës së udhëtuar në këmbë duke 

regjistruar numrin e hapave); shufra/cilindra [lente zmadhuese] për dyer; periskop; enër 

petri (enë laboratorike); matës i derivateve (për automjete); regjistrime fonografike / disqe 

regjistrimi tingujsh/muzike; fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik]; fotometër 

(instrument për matjen e intensitetit të dritës); aparate foto-teleografie; qelizat fotovoltaike; 

aparate dhe instrumente për fizikë; sensorë piezoelektrikë; syze pa varëse në vesh (pa bishta 

/ pince-nez); tuba/gypa pitot (tub me kënd të drejtë të hapur që tregon rrjedhën e një lëngu 

dhe përdoret për të matur presionin); tabelat e aeroplanit [instrumentet të mbikqyrjes]; 

planimetër (instrument për matjen mekanike të sipërfaqes së një figure të aeroplani); pllaka 

për bateri; plotter (pajisje kompjuterike që ngjane shumë si një printer që përdoret për 

shtypjen e grafikëve vektoriale); prizat elektrike; plumb bobs (pajisje në formë koni nga 

plumbi ose një material tjetër i rëndë që formon peshën e një linje plumbi që përdoret për 

përcaktimin e drejtësisë vertikale); plumb lines (pajisje me një hidraulik të bashkangjitur 

me të, e përdorur për të gjetur thellësinë e ujit ose për të përcaktuar vertikalen në një 
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sipërfaqe të drejtë); kalkulatorët e xhepit; polarimetër (instrument për matjen e polarizimit 

të dritës, dhe veçanërisht (në analizën kimike) për përcaktimin e efektit të një substance në 

rrotullimin e rrafshit të polarizimit të dritës); media player portativ (me porta); peshore 

precize (të peshave të vogla); aparate matëse precize; matës presioni / manometër; prizat e 

treguesit të presionit për valvula; treguesit (matësit) e presionit; aparate për matjen e 

presionit; tabela për qark, të shtypura/printuara; qarqet e shtypura/printuara; printera për 

përdorim me kompjuterë; prizmi [optika]; sondat për qëllime shkencore; 

përpunuesit/procesorë [njësitë qendrore të përpunimit] / njësitë qendrore të përpunimit 

[përpunuesit/procesorët]; pajisje për projektimin e tastierave virtuale; aparate projektimi; 

ekranet për projektorë; pajisje mbrojtëse kundër rrezeve X, jo për qëllime mjekësore; 

pajisjet mbrojtëse për përdorim personal nga aksidentet; pllaka mbrojtëse të përshtatur për 

ekranet e kompjuterit; pllaka mbrojtëse të përshtatur për telefonat të mençur (smartphone); 

helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; maska mbrojtëse; kostume mbrojtëse për 

aviatorët; këndmatës [instrumentet matëse]; makina shtypi për zyre; pulla/susta (që 

shtypen) për zile; pirometër (instrument për matjen e temperaturave të larta, veçanërisht në 

furra); treguesit e sasisë; diodë kuantike që lëshojnë dritën kuantike [QLED]; aparate 

radari; radio pejxher (pajisje elektronike, që merr mesazhe dhe sinjalizon përdoruesin duke 

folur ose duke vibruar); aparate radiologjike për qëllime industriale; ekranet e radiologjisë 

për qëllime industriale; radio; set i pajisjeve radiotelegrafike; set i pajisjeve radiotelefonike; 

pajisje sigurie në trafikun hekurudhor; largësimatësit / telemetrat (instrument për matjen e 

distancës së një objekti, veçanërisht për përdorim me kamerë ose armë); lexuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; kamerat e pasme për automjetet; lexues i inqizimeve/CD-ve 

(record players); veshje reflektues, për parandalimin e aksidenteve; jelekë reflektues të 

sigurisë; refraktometrat (instrument për matjen e një indeksi refraktiv); refractors 

(lentë/thjerrëz ose një objekt tjetër që shkakton thyerje); aparate rregulluese, elektrike; 

siguresa (automatike), elektrike; instalimet elektrike për kontrollin në distancë të 

operacioneve industriale; aparate të telekomandës; ndezës/fishekzjarrë ndriques me flakë 

për shpëtim, jo eksplozive dhe jo-piroteknike; lazer sinjalizues të shpëtimit; rezistencat, 

elektrike; respiratorë për filtrimin e ajrit; maska të frymëmarrjes, tjetër nga frymëmarrja 

artificiale; kukulla për trajnimin e shpëtimit [aparatet mësimore]; simuluesit e trajnimit të 

shpëtimit; retorts (pajisje që përdoret për distilimin ose distilimin e thatë të substancave); 

mbjtës për retorts; revolution counters/matës i rrotullimeve (pajisje për të numëruar ose 

regjistruar numrin e rrotullimeve të bëra nga një bosht rrotullues i një motori); rheostats 

(instrument elektrik që përdoret për të kontrolluar një rrymë duke ndryshuar rezistencën); 

helmeta për kalërim; matës unazash; shenja rrugore, me shkëlqim ose mekanike; shufra për 

hulumtimin/zbulimin e ujit; vizore [instrumet matës]; metër [instrument matës]; 

sakarometër (hidrometër për matjen e përmbajtjes së sheqerit në një lëndë); rrjeta sigurie; 

lidhëse/shirita sigurie, përveçse për ulëset e automjeteve dhe pajisjet sportive; tenda/çadra 

mbrojtëse/sigurie; salinometër (instrument për matjen e kripës së ujit); njehsorët e gjetjes së 

sateliteve; aparate lundrimi satelitore; satelitët për qëllime shkencore; peshore; peshore me 

analizues / peshore të masës trupore me analizues të masës trupore; skanuesit [pajisjet e 

përpunimit të të dhënave]; ekranet [fotografia]; ekranet për fotografimin (gravim të 

fotografive/gravurave); matësit e vidave (burmeve); robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; 

token i sigurisë [pajisjet e kriptimit]; lente/thjerrëza për selfie; shkopinj selfie (selfie stick) 

[monopodë që mbahen me dorë]; gjysëmpërçuesit; këndmatës (instrument me një hark në 

shkallë prej 60 grad dhe një mekanizëm shikimi, i përdorur për matjen e distancave këndore 
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midis objekteve dhe veçanërisht për marrjen e lartësive në lundrim); mbështjellës për kabllo 

elektrike; këpucë për mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri; shutter releases (mbyllës 

së kamerës) [fotografi]; kapakë (të kamerës) [fotografi]; dylbi shikimi për armët e zjarrit; 

këmbanat e zileve; fenerë sinjalesh/sinjalizues; sinjalizues të ankoruar në ujë (sinjalizues 

lundrimi); panelet sinjalizuese, ndriçuese ose mekanike; bilbilat/pipat sinjalizues; sinjale, 

ndriçuese ose mekanike; shenjat/sinjalizues mekanikë; shenja/sinjalizues me shkëlqim; 

simulatorë për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve; sirena; çanta/këllëf për llaptop; 

matës rrethor; slide projektuesish / aparatet transparente për projektorë; vizore rrëshqitëse 

(matës me një shirit qendror rrëshqitës, të shënuar me peshore logaritmike dhe të përdorura 

për të bërë llogaritjet e shpejta, veçanërisht shumëzimit dhe ndarjes); treguesit e pjerrtësisë / 

klinometrat e pjerrësisë / indikatorët e pjerrtësisë / inklometrat e pjerrtësisë; unaza të 

mençura (smart rings); syze të mençura (smartglasses); telefona të mençur (smartphones); 

orë të mençura (smartwatches); detektorë tymi; tub për frymëmarrje nën ujë; prizat 

elektrike; bateri diellore/solare; panele diellore/solare për prodhimin e energjisë elektrike; 

helmeta për saldues; valvulat solenoid [çelsat elektromagnetik]; hidrolokator (sistem për 

zbulimin e objekteve nën ujë dhe për matjen e thellësisë së ujit duke lëshuar pulsione të 

zërit dhe zbulimin ose matjen e kthimit të tyre pasi të reflektohet); instrumente lokalizuese 

të zërit; aparate për regjistrimin/inqizimin e zërit; bartës të regjistrimit/inqizimit të zërit; 

shirita regjistrimi/inqizimi të zërit; aparate për riprodhimin e zërit; aparate transmetuese të 

zërit; aparate dhe makina tingulluese; përçues të zërit; linja për përçimin e zërit; mbrojtës 

nga shkëndijat e zjarrit; tuba/gypa për përçimin e zërit/për komunikim; kuti/fatrollë për 

zyre; zingjirë (varëse) për syze; penjë/lidhëse për mbajtjen e syzeve; korniza për syze; 

lente/thjerrëza për syze; syze; aparate spektrografike; spektroskop; aparate për kontrollimin 

e shpejtësisë për automjete; treguesit e shpejtësisë; aparate për matjen e shpejtësisë 

[fotografia]; rregullatorët e shpejtësisë për rekord players; sferometër (instrument për 

matjen e saktë të rrezes së lakimit të një sfere ose të një sipërfaqe të lakuar); nivelizues 

(instrument që tregon nëse një sipërfaqe është horizontale ose vertikale); makare rrethore 

(për mbëshjelljen e filimit) [fotografi]; bilbila/pipa sportivë; sisteme spërkatëse për mbrojtje 

nga zjarri; matës katror për matje; matës këndor për matje; rregullatorët e ndriçimit për 

skena; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për llaptop; mbajtëse (e ngritur) e përshtatur për 

aparate fotografike; kabllot për ndezje për motorë (kabllo vazhduese); aparate drejtuese, 

automatike, për automjete; transformatorë (trafo); radio/sterio personale; stereoskop (pajisje 

me të cilën dy fotografi të të njëjtit objekt, të marra në kënde paksa të ndryshme, shikohen 

së bashku, duke krijuar një përshtypje të thellësisë); aparate stereoskopike; salla për 

eksperimente laboratorike; stroboskopet (instrument për të studiuar lëvizjen periodike ose 

për të përcaktuar shpejtësinë e rrotullimit duke ndriçuar një dritë të ndritshme momentale 

në intervale në mënyrë që një objekt lëvizës të shfaqet i palëvizshëm); subwoofers 

(altoparlant - një pjes përbërëse e altoparlantit i projektuar për të riprodhuar frekuenca 

shumë të ulëta të basit); syze dielli; aparate dhe instrumente mbiqkyrje/kontrollimi; 

zinxhirët vëzhgues; instrumentet e mbikqyrjes/kontrollimit; nivelues (instrument i përdorur 

për të matur lartësinë e pikave të largëta në lidhje me një pikë referimi); mbulesa mbrojtëse; 

switchboards (instalim/instrument për kontrollin manual të lidhjeve telefonike në një zyrë, 

hotel apo ndërtesë tjetër të madhe); switchboxes (kutitë e shpërndarjes) [energji elektrike]; 

çelsat, elektrikë; tavolina për matje (instrument teknik vizatimi i përdorur nga 

projektuesit/arkitektët kryesisht si udhëzues për vizatimin e linjave horizontale); 

kompjutera tabletë: tahometër; regjistruesit/inqizuesit e kasetave; taksimetra; aparate 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1213 

 

mësimore; robotë mësimdhënës; mbrojtës të dhëmbëve; tela telegrafi; telegrafët [aparatet]; 

aparate telefonike; marrësit/pranuesit (e sinjaleve) të telefonit; transmetuesit (e sinjaleve) të 

telefonit; telat e telefonit; robotët e telepresencës; teleprinters / teletypewriters (pajisje 

elektromekanike që mund të përdoret për të dërguar dhe marrë mesazhe të shtypura përmes 

kanaleve të ndryshme të komunikimit); teleprompter (një pajisje e përdorur për të 

projektuar skenarin e një folësi në një panel transparent para një lente kamerash televizive 

në atë mënyrë që teksti të mbetet i fshehur nga kamera); telerupteur (siguresë e rrymës); 

teleskopët; pamjet teleskopike për artilerinë; aparate televizive; etiketat e treguesit të 

temperaturës, jo për qëllime mjekësore; treguesit e temperaturës; terminalet [energjia 

elektrike]; epruveta; instrumentet dhe makinat e testimit të materialit; aparate testimi jo për 

qëllime mjekësore; instalimet e parandalimit të vjedhjes, elektrike; teodolit (instrument 

vëzhgimi me një teleskop rrotullues për matjen e këndeve horizontale dhe vertikale); 

kamerat e imazhit termik; valvulat termonike / tubat termonikë; termo-higrometra 

(instrument për majten e lagështisë); termometra, jo për qëllime mjekësore; termostat; 

termostate për automjete; kopjutera të hollë për klientë; thread counters (njehës i fijeve – 

instrument në industrinë për majten/vlerësimin e thurrjes së tekstilit/pëlhurës); 

shpërndarësit e biletave; printera biletash; matësit e kohës [pajisjet e regjistrimit të kohës]; 

aparate për regjistrimin/matjen e kohës; çelsat/ndërruesit/ndërprësit automatikë sipas kohës;  

tonearms për rekord players (shufra/krahu ku është e vendosur pajisja për leximin e 

inqizimeve, CD-ve); toner, të zbrazët, për printera dhe fotokopjues; aparat regjistrues 

bastesh; top për mi/mause [pajisje kompjuterësh]; kona për trafik; aparatet e semaforit 

[pajisjet sinjalizuese]; transformatorët [elektriciteti]; transistorët [elektronikë]; 

transmetuesit [telekomunikacionit]; transmetuesit e sinjaleve elektronike; set i pajisjeve 

transmetuese [telekomunikacioni]; transparencat [fotografia] / slajde [fotografia]; 

transponder (pajisje për të marrë një sinjal radio dhe që automatikisht transmeton një sinjal 

të ndryshëm); trioda; trekëmbësh për kamera; USB disqe me dritë; matës vakumi; 

tubat/gypat me vakum [radio]; trekëndëshat paralajmërues të prishjes së automjeteve; radiot 

e automjeteve; monitorues/vëzhgues me video/pamje për bebe/foshnja; videokaseta; kaseta 

për video lojëra; videoprojektorët; regjistruesit/inqizuesit e videove; ekranet e videos; 

telefonat video (me pamje); shirit videokasete; pamjet, fotografike; kufje të realitetit virtual; 

viskozimetër; syze për helmeta; rregullatorët e tensionit për automjete; mbrojtës të 

tensionit; voltmetër; makineritë e votimit; pllaka për qarqe të integruara; pedale wah-wah; 

radio dore marrëse-dhënëse (uoki-toki); tabaka për larje [fotografi]; treguesit e nivelit të 

ujit; matës valësh (wavemeters); gjurmues/matës të aktivitetit që veshen/vnohen; wearable 

computers (kompjuter që mund të vnohen p.sh. si orë); monitorët me ekran me video (që 

mund të vnohen p.sh. si orë); peshore në formë ure/pllake (për pesha të rënda); aparate dhe 

instrumente peshimi; makina peshimi; rripa peshe për zhytësit; pesha; alarmet me 

fishkëllima; pëlhura (rrethore në formë koni) të erës për tregimin e drejtimit të erës; 

lidhëse/mbëshjellëse/mbrojtëse telash elektrikë për automobila; lidhës teli [elektriciteti]; 

tela, elektrikë; mbrojtëse për fytyrë për punëtorë; mbrojtëse të kyçeve të dorës nga puna në 

kompjuter; aparatet me rreze X jo për qëllime mjekësore; filmat me rreze X, të ekspozuara; 

fotografi me rreze X, përveçse për qëllime mjekësore; tuba me rreze X, jo për qëllime 

mjekësore; aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime mjekësore.    

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe gëzofet e kafshëve; bagazhe dhe çanta 

transportuese; çadra shiu dhe çadra dielli/kopshti; shkopinjë për ecje në këmbë/bastun; 

kamxhik, parzmore dhe takëme; jakë, veshje për kafshët; lëkurat e kafshëve/gëzof; valixhe 
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të vogla lëkure; çanta [zarfe, arka] prej lëkure, për paketim; çanta për kampe; çanta për 

alpinistë; çanta për sport; çanta; çanta plazhi; mbrojtëse gjoksi për kafshë [prazmore]; 

mbrojtës për sy (për kuaj, copë të vogla lëkure të bashkangjitura në lidhëset e një kali për të 

mos lejuar të sheh anash dhe pas) [prazmore]; kuti prej lëkure ose tabelë/tabëll lëkure; kuti 

me fibër vullkanizuese; lidhëset [parzmore] (lidhëset e kalit, të vendosura rreth kokës së një 

kali dhe përdoret për të përmbajtur ose drejtuar atë gjatë ecjes/kalërimit); frenat (që 

përdoren për drejtimin/frenimin e kuajve gjatë kalërimit); valixhe e vogël; kuti për 

kartëvizita; kuti për karta [shënime]; fatrollë lëkure; arkë (përpunimi i lëkurës), prej lëkure, 

/ copëza lëkure; kamzhik me shumë fije; lëkurat e bagëtive; çanta me rrjetë zinxhir; lëkurë 

e butë, përveçse për qëllime pastrimi; rripa prej lëkure (që lidhen me frenat e kuajve gjatë 

kalërimit); veshje për kafshë shtëpiake; jakë për kafshë; kube/kuti kompresimi (pa ajër) të 

përshtatura për bagazhe; dosjet/foldera për konferenca/takime / portofole për 

konferenca/takime; mbulesa për kafshët; mbulesa për shalët e kuajve; kuti për kartela të 

kreditit [kuletat]; lëkurat e kuruara/pastruara/trajtuara; lidhëse për shalët e kuajve; korniza 

për çadra shiu ose çadra dielli/kopshti; lëkurë me lesh/më gëzof (fur); mbulesa mobiljesh 

prej lëkure; çanta loje [pajisje gjuetie]; çanta veshjesh për udhëtime; lidhëse lëkure; lëkurë 

e hollë (e punuar nga membrana e zorrëve); lidhëse/dorëz për mbajtjen e qeseve të blerjeve; 

lidhëse për kokë (që u vendosen kuajve gjatë kalërimit); kornizat me dorëz të çantave të 

dorës; çantë dore; pajisje lidhëse; parzmore (mbrojtëse gjoksi) për kafshë; rripa / shirita të 

parzmoreve (mbrojtëseve të gjoksit); kuti (në formë kapeleje) prej lëkure; çantë shpine; 

shkopinj për hiking / shkopinj udhëtimi; mbulesë për kuaj; jakë për kuaj; nalle kuajsh; 

lëkurë e imituar/imitim i lëkurës; kuti/fatrollë për çelësa; lëkurë kid (lëkura e veshkave 

është një lloj lëkure e butë dhe e hollë që përdoret tradicionalisht për dorëza, përdoret 

gjerësisht për qëllime të tjera të modës si këpucë dhe veshje); mbrojtëse për gjunjë për kuaj; 

etiketa prej lëkure; kordon/lidhës lëkure; rrypa lëkure; lidhësa lëkure; lëkurë, e papunuar 

ose gjysmë e punuar; tabelë lëkure (pjesë e fortë); leckë/copë/pjesë lëkure; etiketat e 

bagazheve / etiketat e valixheve; moleskine (një pëlhurë e trashë dhe e fortë pambuku) 

[imitim i lëkurës]; valixhet e motorizuara; shkopinj alpinizmi / alpenstocks; kuti (për bartje) 

të pajisjeve muzikore; mbrojtëse (që i vendoset qenit ose kalit në gojë dhe hundë); çanta 

rrjetë për blerje; qese/çanta hunde (për ushqimin e kafshëve) [qese/çanta ushqimi]; jastekë 

për shalët e kalit; çadra dielli/kopshti; kuletat e xhepit; mbajtëse për foshnjës gjatë ecjes (që 

lidhet për trupi); kuletë dore (çantë dore); fre (për kuaj); mbajtëse të lidhura për fëmijë gjatë 

ecjes; shalë kalërimi; çantë/thes shpine; shalë druri; torbë/çantë (dy palëshe, secila nga palët 

vendosen në njërën anë të shalës në një kalë, biçikletë ose motor); mbrojtëse nga tekstili ose 

pëlhura (që vendosen në shpinë të kuajve, nën shalë); takëme kuajsh; çanta shkolle; çanta 

për blerje/shopingu; rripat prej lëkure (që vendosen në bel dhe në krahrorë); çanta me rrypa 

për mbajtjen e foshnjave; lidhëse nga pëlhura për mbajtjen e foshnjave; artikuj prej lëkure; 

yzengji (çampare – lidhëse metali për rripa të lëkurës); shirita/lidhëse për patina; rripa për 

pajisjet e ushtarëve; mbajtëse për dorë në valixhe; valixhet; valixhet me rrota; Tefillin 

[phylacteries] (grup kutish të vogla prej lëkure të zeza që përmbajnë rrotulla prej pergameni 

të gdhendura me vargje nga Tevrati, që përdoret nga hebrenjtë e moshuar të rritur gjatë 

lutjeve të mëngjesit të ditës); çanta pajisjesh/veglash; traces (lidhëse të karrocës) 

[parzmore] (rripa, litarë ose zinxhirë me të cilët një karrocë, tërhiqet nga një kalë ose një 

kafshë tjetër); çanta udhëtimi; set udhëtimi [artikuj prej lëkure]; kuti udhëtimi; prerje lëkure 

për mobilje; mbulesa çadrash; dorëza për mbajtjen e çadrave; mbajtës për çadra shiu ose 

çadra dielli/kopshti; shkopinjë për çadra; çadra; çantë udhëtimi (me material të fortë); 
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valvulat prej lëkure; çanta për kozmetikë; dorëza për shkopinjë për ecje/bastun; ulëse të 

bashkagjitura me shkopinjë për ecje/bastun; shkopinj për në këmbë (bastun); çanta me rrota 

për blerje; frushkull/kamzhik.    

35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës; 

administrimi i programeve të besnikërisë së konsumatorit/klientit; administrimi i 

programeve të shpeshta të fletushkave të reklamave; ndihmë administrative për t’iu 

përgjigjur thirrjeve/kërkesave për oferta / ndihmë administrative për t’iu përgjigjur 

kërkesave për propozime [RFP]; përpunimi administrativ i porosive të blerjes; shërbime 

administrative për referime mjekësore; shërbime administrative për zhvendosjen (ndërrimin 

e lokacionit) e bizneseve; reklamimi / publiciteti; shërbime të agjencisë së reklamimit / 

shërbime të agjencisë së publicitetit; reklamimi me porosi me postë; prodhimi i filmave 

reklamues; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me qira e kohës së reklamimit në 

media të komunikimit; shërbime të rikujtimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shërbimet e 

caktimit të takimeve [funksionet e zyrës]; shitja në ankande; vendosja/postimi i posterave; 

marrja me qira e billbordeve [tabelave e reklamimit]; mbajtja e librave / kontabiliteti; 

shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; vlerësimet e biznesit; auditimi i biznesit; 

shërbime të ekspertëve të efikasitetit të biznesit; kërkimet e biznesit; shërbime ndërmjetëse 

(ndërmjetësuese) të biznesit që lidhen me takimin/përputhjen e investitorëve privatë 

potencial me sipërmarrësit që kanë nevojë për financimi; kërkime e biznesit; menaxhimi i 

biznesit dhe konsulencë e organizatave; ndihmë/asistencë për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimi i biznesit për ofruesit e shërbimeve të 

pavarura; menaxhimi i biznesit të hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve 

interpretues/performues; menaxhimi i biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët; 

menaxhimin e biznesit të sporteve/sportistëve; konsulencë e organizatave 

afariste/biznesore; shërbime të menaxhimit të projekteve të biznesit për projektet e 

ndërtimit; hulumtim biznesi; konsulencë profesionale të biznesit; sigurimi/ofrimi i 

informacionit të biznesit; sigurimi/ofrimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në 

internet (webfaqe); administrimi komercial/afatist i licencimit të mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të agjencisë së informacionit tregtar/afarist; shërbime të 

ndërmjetësimit tregtar/afarist; shërbime të lobimit tregtar/afarist; asistencë për menaxhimin 

tregtar/afarist ose industrial; sigurimi/ofrimi i informacionit për kontaktet tregtare dhe 

afariste; sigurimi/ofrimi i informacionit dhe këshillave tregtare për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbime të inteligjencës konkurruese; përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; përpilimi i 

indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamimi; menaxhimi i skedarëve 

(fajllave) të kompjuterizuar; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; 

konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet me publikun; profilizimi 

i konsumatorit për qëllime komerciale/tregtare ose marketing (reklama); shërbime të 

komunikimit të korporatave; analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët 

(fajllat) e kompjuterave për të tjerët; demonstrimi i mallrave; zhvillimi i koncepteve të 

reklamimit; reklamimi i drejtpërdrejtë nëpërmjet postës; shpërndarja e përmbatjeve të 

reklamimit/reklamuese; shpërndarja e mostrave; përpilimi i pasqyrave të llogarive; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e agjencisë së punësimit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamimi; organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; auditimi financiar; shërbime të regjistrit të dhuratave; shërbime të agjencisë 

import-eksport; menaxhimin e afarizmit të përkohshëm; faturimi; shërbimet e paraqitjes për 
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qëllime reklamimi; shërbimet e inteligjencës së tregut; studimet e tregut; marketing; 

marketing në kuadrin e botimit të softuerëve (programeve kompjuterike); hulumtimi i 

marketingut; shërbime të marrëdhënieve mediatike; modelimi për reklamim ose promovim 

të shitjeve; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; negocimi i 

kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të klipit (pjesëve të prera) të lajmeve; 

rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; makina për zyre dhe pajisje me qira; marrja 

me qira e pajisjeve të zyrës në ambientet e bashkëpunimit; reklamimi në internet (online) në 

një rrjet kompjuterik; shërbime të shitjes me pakicë në internet për muzikë dhe filma të 

shkarkueshëm dhe të regjistruar paraprakisht; shërbime të shitjes me pakicë në internet për 

muzikë dixhitale që mund të shkarkohet; shërbime të shitjes me pakicë në internet për zile 

telefonike që mund të shkarkohen; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; sondazh i opinioneve/mendimeve; reklamimi në natyrë (jashtë); 

menaxhimi administrativ i jashtëm për kompanitë; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; 

paguaj për klikim reklamimi; përgatitja e pagave; konsulencë për menaxhimin e personelit; 

rekrutimi i personelit; shërbimet e fotokopjimit; marrja me qira e makinave fotokopjuese; 

prezantimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime 

për krahasimin e çmimeve; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për bizneset e tjera]; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes 

sponsorizimit të ngjarjeve sportive; testime psikologjike për zgjedhjen e personelit; 

marrëdheniet me publikun; botimi i teksteve të publicitetit/reklamimit; qiramarrja e 

materialeve për reklamim; reklamimi në radio; regjistrimi i komunikimeve dhe të dhënave 

të shkruara; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe 

sanitare dhe furnizimet mjekësore; shërbime të shitjes me pakicë për vepra arti të ofruara 

nga galeritë e artit; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e furrës; marrja me 

qira e stendave/rafteve të shitjes; promovimi i shitjeve për të tjerët; skenarizimi për qëllime 

reklamimi; optimizimi i motorëve të kërkimit (webfaqeve për kërkim) për promovimin e 

shitjeve; shërbimet e sekretarisë; ndreqja e dritareve të dyqaneve (me qëllim reklamimi); 

stenografi; kërkimi i sponsorizimit; aranzhimi i abonimeve në shërbimet e 

telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; marketing i shënjaur/targetuar; shërbimet e deklarimit të taksave; përgatitja e 

taksave (deklaratave tatimore); shërbimet e telemarketingut; përgjigjja telefonike për 

abonuesit e padisponueshëm/paqasshëm; shërbime të ndërprerësve/komutatorëve 

telefonikë; prodhimi i programeve për teleshop; reklamimi televiziv; organizimi i panaireve 

tregtare; transkriptimi i komunikimeve [funksionet e zyrës]; daktilografim; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi/përditësimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; azhurnimi/përditësimi i 

materialit reklamues; sigurimi i renditjes së përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; sigurimi i rishikimeve/vlerësimeve të përdoruesve për qëllime komerciale ose 

reklamimi; marrja me qira e makinave shitëse; indeksimi në internet për qëllime komerciale 

ose reklamimi; optimizimi i trafikut në internet; shërbime të shitjes me shumicë për 

përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; përpunim teksti; 

shkrimi i curriculum vitae (cv) për të tjerët; shkrimi i teksteve të publicitetit.    

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza 

industriale, kërkime industriale dhe shërbime të dizajnit industrial; kontrollin e cilësisë dhe 

shërbimet e vërtetimit; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë; 

analiza për shfrytëzimin e fushës së naftës; konsulencë arkitekturore; shërbime 
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arkitekturore; autentifikimi/vërtetimi i veprave të artit; hulumtim bakteriologjik; hulumtime 

biologjike; dizajnimi i biznes kartave (kartvizitave); kalibrimi [matja]; shërbimet e 

hartografisë; analiza kimike; hulumtime kimike; shërbimet e kimisë; provat klinike; cloud 

computing (ruajtja e të dhënave kompkuterike në could/“re”); cloud seeding (krijim i reve 

artificaile); programimi kompjuterik; qiramarrja dhe qiradhënia e kompjuterëve; 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; hartimi i 

programeve kompjuterike; analiza e sistemit kompjuterik; modelimi i sistemit kompjuterik; 

konsulencë për teknologjinë kompjuterike; shërbime të mbrojtjes së viruseve kompjuterik; 

qiramarrja dhe qiradhënia e programeve kompjuterike; hartimin e ndërtimeve; konsulencë 

në hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; konsulencë në fushën e kursimit të 

energjisë; shndërrimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit fizik; 

shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në elektronike; hulumtim për 

kozmetikë; krijimin dhe hartimin e indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe, për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit]; krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 

internetit për të tjerët; shërbimet e kriptimit të të dhënave; konsulencë për sigurinë e të 

dhënave; dizajnimi i dekorit të brendshëm; dizajn i brendshëm; zhvillimi i platformave 

kompjuterike; dixhitalizimi i dokumenteve [skanimi]; modelimi/dizajnimi i veshjeve; 

dublikimi i programeve kompjuterike; ruajtja e të dhënave elektronike; monitorimi 

elektronik i veprimtarisë së kartave të kreditit për të zbuluar mashtrimet përmes internetit; 

monitorimi elektronik i informacionit për identifikimin personal për të zbuluar vjedhjet e 

identitetit përmes internetit; auditimi i energjisë; inxhinieri; shërbime të eksplorimit në 

fushën e industrisë së naftës, gazit dhe xehetarisë; kërkimet gjeologjike; hulumtime 

gjeologjike; vëzhgime gjeologjike; modelimi/dizajnimi i arteve grafike; dizajn grafik i 

materialeve promovuese; analiza e shkrimit të dorës [grafologji]; hositimi i faqeve të 

kompjuterëve [faqet e internetit]; dizajn industrial; konsulencë për teknologjinë e 

informacionit [IT]; shërbime të teknologjisë së informacionit të ofruara si ofrues i jashtën 

(outsource); sigurimi i informacionit në lidhje me teknologjinë kompjuterike dhe 

programimin përmes një faqe në internet; konsulencë për sigurinë e internetit; 

vëzhigimi/hulumtimi i tokës; mirëmbajtja e programeve kompjuterike; hulumtime 

mekanike; kërkime mjekësore; informacione meteorologjike; qiramrrja/qiradhënia e 

njehsorëve për regjistrimin e konsumit të energjisë; monitorimi i sistemeve kompjuterike 

nga qasja në distancë; monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të dhënave; monitorimi i sistemeve kompjuterike për të zbuluar 

prishjet; rezervimi/mbështetja e të dhënave jashtë faqes (website); kërkimi i naftës; 

vëzhgimet në fushat e naftës; testimi i puseve të vajit; modelimi/dizajnimi i paketimeve; 

platformë si një shërbim [PaaS]; kontrolli i cilësisë; kontrolli i cilësisë së lëndës drusore që 

qëndron e ngritur; kontrolli i cilësisë së leshit; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; 

hulumtimi dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët; hulumtime në fushën e ndërtimit 

të ndërtesave; hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; hulumtime në fushën e fizikës; 

hulumtim në fushën e teknologjisë telekomunikuese; hulumtime në fushën e saldimit; 

sigurimin e informacionit shkencor, këshilla dhe konsulencë në lidhje me kompensimin e 

karbonit; kërkime shkencore dhe teknologjike në fushën e fatkeqësive natyrore; hulumtime 

shkencore dhe teknologjike në lidhje me hartën e patentave; shërbime laboratorike 

shkencore; kërkimi shkencor; sigurimi/ofrimi i platformave të kërkimit për internet; hostimi 

i serverëve; softuer si një shërbim [SaaS]; zhvillimi i programeve kompjuterike në kuadrin 

e publikimit të programeve; stilimi [modelim/dizajni industrial]; anketimit; kryerja e 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1218 

 

studimeve të projekteve teknike; shkrimi teknik; konsulencë teknologjike; hulumtim 

teknologjik; konsulencë e teknologjisë telekomunikuese; testimi i materialit; testimi i 

tekstilit; eksplorimi nënujor; zhbllokimin e telefonave celularë; azhurnimi/përditësimi i 

programeve kompjuterike; planifikim urban; shërbime të vërtetimit/autetifikimit të 

përdoruesit duke përdorur një teknologji të vetme të hyrjes/kyçjes për aplikacione 

softuerësh në internet; shërbime të vërtetimit/autentifikimit të përdoruesve që përdorin 

teknologji për transaksionet e tregtisë elektronike; testimi i aftësisë rrugore të automjeteve; 

analiza e ujit; parashikimi i motit; qiramarrja/qiradhënja e serverave në internet; konsulencë 

për krijimin/dizajnimin e faqeve në internet (website).  
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(511) 35   Reklamimi, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave 

dhe panaireve tregtare për reklamim komercial, dizajnimi i reklamimit, sigurim i një tregu 

në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; funksionet e zyres, 

shërbimet e sekretarisë, rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët, përpilimi i 

statistikave, marrja me qira e makinave të zyres; sistemimi i informacionit në bazën e të 

dhënave kompjuterike, pergjigjet telefonike për abonentët e padisponueshëm, menaxhimin 

e biznesit, administrimin e biznesit dhe këshillimim për biznes; kontabiliteti; shërbime të 

konsulencës tregtare; rekrutimi i personelit, klasifikimi i personelit, agjencitë e punësimit, 

agjencitë e import-eksportit; agjencitë e vendosjes së përkohshme të personelit, vendosja e 

ankandit; mbledhja e përbashkët, për përfitimet e të të tjerëve, e shumëllojshmërisë së 

mallrave, përkatësisht, kemikateve të përdorura në industri, shkenca, fotografi, bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari, plehërimi dhe toka, rrëshira artificiale të papërpunuara dhe plastika 

të papërpunuara, lëndë për shuarjen e zjarrit, ngjitës jo për qëllime mjekësore, gjëra 

shtëpiake dhe artikuj për shkrim, ngjyra, llustër, llaqe, konservues kundër ndryshkut, 

konservues kundër prishjes së drurit, tretës dhe masë për lidhje për bojëra, pigmente, ruajtës 

për metale, ngjyra këpucësh, ngjyra dhe bojë për shtypje, tonerë (përfshirë kaseta të 

mbushura me toner), ngjyrues për ushqim, farmaceutikë dhe pije, rrëshirë natyrale e të 

papërpunuara, metale në fletë metalike dhe formë pluhuri për piktorët, dekoruesit, printera 
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dhe artistë, preparate për zbardhim dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga përdorimi në 

operacionet prodhuese dhe për qëllime mjekësore, zbardhues për larjen e rrobave, zbutës të 

pëlhurave për përdorim në lavanderi, heqës të njollave, pastrues të enëlarëseve, parfumeri, 

kozmetikë jo medicinale, aromat, deodorantët për përdorim personal dhe kafshët, sapunët, 

preparate për kujdesin e dhëmbëve; pastat e dhëmbëve, lustrime dentale, preparate për 

zbardhjen e dhëmbëve, larje të gojës, jo për qëllime mjekësore, preparate gërryese, leckë 

gërryese, letër gërryese, gur shtufi, pasta gërryese, preparate për lustrim të lëkurës, pllastikë 

sintetike, metal dhe dru, kremra dhe lustrime për lëkurë,  plastikë sintetike, metal dhe dru, 

dyll për lustrim, vajra industrial dhe yndyrat, lëngjet për prerje, thithëse të pluhurit, 

përbërës për lidhje dhe lagështi, karburantet e ngurta, qymyrin, drurin për zjarr, lëndë 

djegëse të lëngshme dhe të gazit, benzinë, naftë, gaz të lëngshëm, gaz natyral, vaj 

karburanti dhe aditivët e tyre jo-kimikë, qirinjtë, fijet, dyll gjysëm të gatshëm, dylli dhe 

parafina për qëllime ndriçimi, energji elektrike, preparate farmaceutike dhe veterinare për 

qëllime mjekësore, preparate kimike për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagensë kimikë 

për qëllime farmaceutike dhe veterinare, kozmetikë medicinale, shtesa dietike për qëllime 

farmaceutike dhe veterinare, shtesa dietike, shtesa ushqimore, përgatitje mjekësore për 

qëllime të humbjes së peshës, ushqim për bebe, barishte dhe pije nga bimët të përshtatura 

për qëllime medicinale, preparate dhe artikuj dentarë; materiale për mbushjen e dhëmbëve, 

materiale për përshtypjen e dhëmbëve, ngjitëse dhëmbësh dhe materiale për riparimin e 

dhëmbëve, preparate sanitare për përdorim mjekësor, vatë higjenike, tampona higjenike, 

fllastera, materiale për veshje, pelena bërë prej letre dhe tekstili për bebe, të rritur dhe 

kafshë shtëpiake, preparate për shkatërrimin e parazitëve, herbicide, fungicidet, preparate 

për shkatërrimin e brejtësve, deodorantëve, përveç për qeniet njerëzore ose për kafshët, 

preparate për pastrimin e ajrit, preparate për aromatizimin e ajrit, antiseptikët, pastrues për 

qëllime mjekësore, sapunë të mjekuar, sapunë dezinfektuese, losione antibakteriale për 

duar, minerale prej metali jo të çmuar, metale të zakonshme dhe lidhjet e tyre dhe produkte 

gjysëm të gatshme të bëra nga këto materiale, hekur për ndërtim, dyshekë dhe shkurre të 

metaleve të zakonshëm për ndërtesa, metale të zakonshme në formën e pllakave, shufër 

metalike, shkopit, profilin, fletëve dhe fletëzave, mallra dhe materialeve prej metali të 

zakonshëm që përdoren për ruajtje, mbështjellje, paketime për qëllime strehimi, të 

kontejnerëve prej metali (ruajtje, transport), ndërtesa prej metali, kornizave prej metali për 

ndërtesa, shufra prej metali për ndërtim, kuti metalike, kontejnerë paketimi prej metali, fletë 

alumini, gardhe prej metali, pengesa mbrojtëse prej metali, tuba metalikë, magazinim 

ruajtëse prej metali, kontejnerë metalikë për transportin e mallrave, shkallë metalike, mallra 

prej metali të zakonshëm për qëllime të filtrimit dhe pastrimit, dyer, dritare, grila, grilë 

dritaresh dhe kutitë e tyre dhe pajisjet e tyre prej metali, kabllot jo elektrike dhe telat prej 

metali, hekurishte, pajisje të vogla prej metali, vida metalike, thumba, bulona prej metali, 

kundërvidhë prej metali, kunja prej metali, thekse metali, pitona prej metali, zinxhirë 

metalikë, rrota për mobilje prej metali, pajisje prej metali për mobilje, rrota metalike 

industriale, dorëza prej metali për dyer, dorëza prej metali për dritare, mënteshë metali, 

unaza metalike, bravë metali, çelës metali për bravë, rrethë metali, makara metali, gyp 

ventilimi, ventilime, kapak ventilimi, gypa, kapakë oxhakësh, kapakët e pusetave, grila te 

metalit për ventilim, nxemje, kanalizim, telefona, elektricitet nëntokësor dhe installim të 

ventilimit, panel apo pllaka metali, (jo-ndriçuese dhe jo mekanike) për të përdorur për 

sinjalizim, tregues rruge, qëllime publiciteti, tabelë për shënim prej metali, kolona për 

reklamim të metalit, metalet sinjalizuese të panelit, shenja trafiku jo mekanike të metaleve, 
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gypa metali për transportimin e gasit të lëngshëm, gypa për ship prej metali dhe pjesët e 

tyre metalike, valvula prej metali, bashkimet e metaleve për gypat, kthesa prej metali për 

gypa, kapëse prej metali, lidhëse prej metali për gypa, sefa (kutia të forta) prej metali, pjesë 

hekurudhore prej metali, shina metalike, lidhëse për shina metalike, ndrrues të shinave, 

pllaka prej metali, doke lundruese prej metali, vozë ankorimi prej metali, spirancë, forma 

metalike për hedhje, pjesë tjera përveç për makineri, punimet artistike të bëra nga metali 

ose lidhjeve të tija, trofetë nga metal i rëndomtë, mbyllëse metali, kapak për shishe prej 

metali, shufra metalike, shtylla metalike, skela prej metali, kunja metalikë, kulla metalike, 

paleta metalike dhe litar metali për ngritje, qëllim ngarkimi dhe transportimi, hangar nga 

metali, lidhëse, shiritë, shirita dhe litar për ngritje ngarkesash dhe bartje ngarkesash, karrige 

me rrota të bëra kryesisht nga metali, thjerrëza të profileve metalike per automjete per 

qellime dekorimi, makineri, vegla makinerie dhe robotë industrial për perpunim dhe 

formësimin e drunjëve, metale, qelq, pllastika dhe minerale, printera 3d, makina ndertimi 

dhe mekanizma robotikë (makineri) për shfrytëzim në ndërtim; bulldozer, gërmues 

(makineri), eskavator, ndërtim i rrugëve dhe makineritë për shtrimin e rrugëve, makineritë 

për shpimin e gurëve, makineri për pastrimin e rrugëve, ngritje, makineritë e ngarkimit dhe 

transmetimit dhe mekanizmave robotikë (makineritë) për ngritje,  për qëllime ngarkimi dhe 

transmetimi, ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vinça, makineritë dhe mekanizmat robotikë 

(makineritë) për përdorim në bujqësi dhe mbarështimin e kafshëve, makineritë dhe 

mekanizmat robotikë (makineritë) për përpunimin e drithërave, frutave, perimeve dhe 

ushqimeve; makina për përgatitjen dhe përpunimin e pijeve, motori dhe motorët, përveçse 

për automjetet tokësore, pjesët dhe pajisjet e tyre: kontrolle hidraulike dhe pneumatike për 

motorë dhe motorë, frena të ndryshëm nga automjetet, rreshta frenash për motorë, shufra 

fiksuese, kuti ingranazhesh, përveç për automjete tokësore, kuti ingranazhesh, cilindra për 

motorë, pistona për motorë, turbina, jo për automjete tokësore, filtra për motore dhe 

motorë, filtra të naftës, ajrit dhe karburantit për motorët e automjeteve tokësore, zbrazje për 

motorët e automjeteve tokësore, zbrazjet e shkarkimit për motorët e automjeteve tokësore, 

cilindrat e motorit për automjetet tokësore, kokat e cilindrave të motorëve për automjetet 

tokësore, pistonët për motorët e automjeteve tokësore, karburatorët për automjetet tokësore, 

aparatet e konvertimit të karburantit për motorët e automjeteve tokësore, injektorët për 

motorët e automjeteve tokësore, ekonomizuesit e karburantit për motorët e automjeteve 

tokësore, pompat për motorët e automjeteve tokësore, valvula për motorët e automjeteve 

tokësore, startues për motorët e automjeteve tokësore, dinamot për motorët e automjeteve 

tokësore, prizat ndezëse për motorët e automjeteve tokësore, kushineta apo kushineta topi 

(pjesë të makinerive), makina për montim dhe shkëputje të gomave, alternatorë, gjeneratorë 

elektrik të operuar me energji diellore, makina ngjyrosje, sprej automatike me llak për 

ngjyrosje, makina dhe pistoleta për shpim hidraulik dhe pneumatik, shpërndarës elektrik 

për shirita ngjitës (makina), pistoleta elektrike për makina të gazit të kompresuar ose 

spërkatje të lëngshme, shpuese elektrike me dore, sharra elektrike të dorës, makina 

elektrike me bashkim pjesësh, makina spirale, makina ajri të kompresuar, kompresorë 

(makina), instalime për larëse automjetesh, mekanizma robotikë (makineritë) me funksionet 

e lartpërmendura, Aparatet e saldimit me elektrik dhe me veprim gazi, aparatet e saldimit 

me hark elektrik, aparatet ngjitëse elektrike, aparatet për prerjen e harkut elektrik, 

elektrodat për makinat e saldimit, robotët industrial (makineritë) me funksionet e 

lartpërmendura, makineritë e shtypjes, makineri për paketim, makina mbushëse, bashkimi 

dhe mbyllje, etiketues (makina), makina klasifikimi, robotë industrial (makina) me 
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funksionet e lartpërmendura, makineritë elektrike të paketimit për mbylljen dhe vulosjen e 

plastikës, Makineritë për përpunimin e tekstilit, makinat e qepjes, robotët industrial 

(makineritë) me funksionet e lartpërmendura, Pompa të ndryshme nga pjesë makinerish ose 

motorësh, pompa për shpërndarjen e karburantit për stacionet e shërbimit, pompat e vetë-

rregullimit të karburantit, makinat elektrike të kuzhinës për copëtimin, bluarjen, shtypjen, 

përzierjen dhe ngrirjen e ushqimeve, makina larëse, makina larëse për  tesha, pjatalarëse, 

tharëse me rrotullim (jo me nxemje), makina elektrike për pastrim dysheme, qilima apo 

dysheme, pastrues me vakum dhe pjesë të tyre, makina shitëse automatike, makina 

galvanizuese dhe elektroduese, hapës dhe mbyllës të dyerve elektrike, rrethë gome për 

motorët dhe motora, pirunët, lugët, thikat dhe preset jo elektrik, makinë për rriska, makinë 

për heqje lëvozhgash, përfshirë ato të bëra prej metale të çmuara, krahë anësor dhe tehe 

(armë), Vegla dhe aparate për përdorimin e kujdesit për bukurinë personale; mjete dhe 

aparate për rruajtje, epilimin, manikyrin dhe pedikyrin, pajisje elektrike për dore për flokë 

të rregulluar dhe kaçurrela, gërshërë, mjete dore [jo-elektrike] për riparimin e makinerive, 

aparate dhe mjete për përdorim në ndërtim, bujqësi, kopshtari dhe pylltaria, asnjë prej tyre 

mjete të rrymës, hekur elektrike ose jo elektrike; hekur me avull, Doreza për punë mevegla 

dore, aparate dhe pajisje matëse përfshirë ato për qëllime shkencore, nautike, topografike, 

meteorologjike, industriale dhe laboratorike, termometra, jo për qëllime mjekësore, 

barometra, amper metër, voltmetër, higrometër, aparate testimi jo për qëllime mjekësore, 

teleskopë, periskopë, busulla të drejtimit, tregues të shpejtësisë, aparate laboratorike, 

mikroskopë, xham zmadhues, fotografi, dylbi, furra dhe furra për eksperimente 

laboratorike, aparate për regjistrimin, transmetimi ose riprodhimin e tingujve ose imazheve, 

kamerave, kamerave fotografike, aparate televizionit, video regjistrues, aparate dhe 

regjistrues për CD dhe DVD, MP3 aparate, kompjutera, kompjutera desktop, kompjutera 

tablet, pajisje teknologjike të lëvizshme (orë inteligjente, rrethëdore, pajisje montuese me 

kokë) mikrofona, altoparlantë, kufje, aparate telekomunikuese, aparate për riprodhim të 

tingullit ose imazheve, pajisjeve periferike të kompjuterit, celular, mbrojtëse për telefona 

celularë, aparate telefonikë, printerë kompjuterësh, skanues [pajisje për përpunimin e të 

dhënave], fotokopjues, bartës të të dhënave magnetike dhe optike dhe programe 

kompjuterike dhe programe të regjistruara në to, botime elektronike të shkarkueshme dhe të 

regjistrueshme, karta magnetike dhe optike të koduara, filma, seriale TV dhe video klipe 

muzikore të regjistruara në media magnetike, media optike dhe elektronike, antenat, antenat 

satelitore, zmadhues për antenat, pjesët e mallrave të lartpërmendura, shpërndarësit e 

biletave, makinat automatike të parave (atm), përbërësit elektronikë të përdorur në pjesët 

elektronike të makinerive dhe aparateve, gjysëm- përcjellës, qarqe elektronike, qarqe të 

integruara, patate të skuqura [qarqe të integruara], dioda, transistorë [elektronike], koka 

magnetike për aparate elektronike, bravë elektronike, fotoqeliza, aparate të telekomandës 

për hapjen dhe mbylljen e dyerve, sensorët optikë, sportelet dhe treguesit e sasisë për 

matjen e sasinë së konsumit, çelsat automatike të kohës, veshje për mbrojtje nga aksidentet, 

rrezatimi dhe zjarri, jelekët e sigurisë dhe aparatet dhe pajisjet për shpëtimin e jetës, syzet, 

syzet e diellit, thjerrëzat optike dhe kornizat, kontejnerët, pjesët dhe përbërësit e tyre, 

aparatet dhe instrumentet për kryerjen, transformimin, grumbullimin ose kontrollimin e 

energjisë elektrike, prizat elektrike, kutitë e kryqëzimit [elektricitet], ndërprerës elektrik, 

ndërprerësit, siguresat, çakmakët e ndriçimit, kabllot për dhezjen e baterisë, tabelat e qarkut 

elektrik, rezistencat elektrike, prizë elektrike, transformatorët [energjia elektrike], adaptues 

elektrik, karikuesit e baterive, këmbanat elektrike të dyerve, kabllot elektrike dhe 
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elektronike, bateritë, akumulatorët elektrik, panelet diellore për prodhimin e energjisë 

elektrike, alarmet dhe alarmet kundër vjedhjes, përveç për automjetet, zile elektrike, 

aparatet dhe instrumentet sinjalizuese, shenjat ndriçuese ose mekanike për përdorimin e 

trafikut, aparatet për shuarjen e zjarrit, motorët për zjarr, tub gome për zjarr dhe gryka për 

tubë gome për zjarr, aparate radarësh, sonarë, aparate dhe instrumente për shikim gjatë 

natës, magnet dekorativ, metronomë, aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, 

dentare dhe veterinare, mobilje të bëra posaçërisht për qëllime mjekësore, gjymtyrë 

artificiale dhe proteza, artikuj ortopedikë mjekësorë: korsete për qëllime mjekësore, këpucë 

ortopedike, fashë elastike dhe fashë mbështetëse, mbeshtjellës kirurgjik dhe çarçafë steril 

kirurgjik, mjete ndihmëse seksuale për të rritur, prezervativë, shishe për bebe, pacifues për 

bebe, thithëse, mbajtës për bebe, rrathë dhe unaza për qëllime mjeksore, rrathë anti 

reumatikë, unaza anti-reumatizmi, instalime ndriçimi, drita për automjete dhe hapësira të 

jashtme, instalime të ngrohjes duke përdorur karburantet e ngurta, të lëngshme ose të gazit 

ose energjia elektrike, kaldaja për ngrohje qendrore, kaldaja për instalimet e ngrohjes, 

radiatorët [ngrohje], këmbyes të nxehtësisë, jo pjesë të makinave, furrë, furra të kuzhinës, 

kolektorët termik diellor [ngrohje], avull, gaz dhe gjeneratorë për mjegull, kaldaja me avull, 

përveç pjesëve të makinave, gjeneratorëve të acetilenit, gjeneratorëve të oksigjenit, 

gjeneratorëve të azotit, instalimeve për ajër të kondicionuar dhe instalime ventilimi, 

instalime për ftohje dhe ngrirje, pajisje elektrike dhe gaz me energji elektrike, instalime dhe 

aparate për gatimin, tharjen dhe zierjen: furrat, enët elektrike të gatimit, ngrohje elektrike të 

ujit, skarës, makina tharëse për tesha, tharëse për flokët, aparatet e tharjes së duarve, 

instalimet sanitare, çezmat [rubinetat], instalimet e dushit, tualetet [dollapët e ujit], kabinat 

e dushit dhe banjat, vaskat e banjës, vendet e tualetit, lavamanët, legenat për larje të duarve 

[pjesë të instalimeve sanitare], larëse për çezmat e ujit, mbushjet (valvulat e çezmës), 

aparate për zbutjen e ujit, aparate për pastrimin e ujit, instalime për pastrimin e ujit, 

instalime për pastrimin e ujërave të zeza, ngrohje elektrike për shtretër dhe batanije 

elektrike, jo për përdorim mjekësor, jastëk me ngrohje elektrike, këmbësorët elektrik ose jo 

elektrik, shishet për ujë të nxehtë, çorapët me ngrohje elektrike, filtrat për akuariumet dhe 

aparatet e filtrimit të akuariumit, instalimet e tipit industrial për qëllime gatimi, tharje dhe 

ftohjeje, pasterizuesit dhe sterilizuesit, automjetet tokësore, motoçikletat, biçikleta me 

motorë, motorë dhe motorët për automjete tokësore, kthetrat për automjetet tokësore, 

transmisionet, rripat e transmisionit dhe zinxhirët e transmisionit për automjetet tokësore, 

ingranazhet për automjete tokësore, frenat, disqet e frenave dhe rreshtat e frenave për 

automjetet tokësore, shasitë e automjeteve, shportat e automjeteve, shina rrethore të 

automjeteve, amortizuesit për automobila, kuti ingranazhesh për automjete tokësore, timon 

drejtuese për automjete, fellne për rrota të automjeteve, biçikleta dhe trupat e tyre, shufra 

për shina dhe për biçikleta, trupa të automjeteve, trupa tërheqës për kamionë, rimorkio për 

traktorë, trupa frigorifikë për automjete tokësore, goditje rimorkio për automjete, ulëse 

automjetesh, mbështetëse koke për ulëset e automjeteve, ulëse sigurie për fëmijë, për 

automjete, mbulesat e ulëseve për automjete, mbulesat e automjeteve (në formë), blindët e 

diellit të përshtatur për automjete, sinjalet e drejtimit dhe krahët për sinjalet e drejtimit për 

automjete, fshirësit e xhamit të xhamit dhe krahët e fshirësit për automjete, gomat e 

brendshme dhe të jashtme për rrotat e automjeteve, gomat pa tub, grupe për fiksimin e 

gomave të përbërë nga arna gome dhe valvola gomash për automjete, dritare për automjete, 

dritare sigurie për automjete, pasqyra retrovizor dhe pasqyra të krahut për automjete, 

zinxhirë kundër rrëshqitjes për automjete, transportues bagazhesh për automjete, 
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transportues për biçikleta dhe skive për makina, shalë për biçikleta ose motoçikleta, pompa 

ajri për automjete, për goma të fryra, alarme anti-vjedhje për automjete, bori për automjete,  

rripa sigurie për vendet e automjeteve, thesë ajri (pajisje sigurie për automobila), karroca 

për fëmijë, karrige me rrota, karroca, karroca për shtyrje, karroca dore, të vetme ose karroca 

me shumë rrota, karrocat e blerjeve, karrocat ushqimore, karrocat e trajtimit, automjetet 

hekurudhore: lokomotiva, trenat, tramvajet, vagonat, makinat kabllore, karriget, karriget 

për transportin nga uji dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të tyre, automjete 

për lokomotivë nga ajri dhe pjesët e tyre, përveç motorëve dhe motorëve të tyre, armëve të 

zjarrit, pistoletave të ajrit (armët), armëve të zjarrit me ngarkesë për sustë, raste të 

adaptuara dhe shiritave të shpatullave të tyre, armë të rënda, mortaja dhe raketa, 

fishekzjarre, llak për qëllime të mbrojtjes personale, stoli, stoli imitimi, ari, gurë të çmuar 

dhe stoli të bëra prej tyre, mansheta, kunjat për lidhje, statuja dhe figurina prej metali të 

çmuar, orë, orë dhe instrumente kronometrike, kronometër dhe pjesë të tyre, shirita për 

shikim, trofe prej metali të çmuar, rosarie, instrumente muzikorë dhe korniza për 

instrumente muzikore, letër dhe karton, letër dhe karton për qëllime paketimi dhe 

mbështjelljeje, kuti kartoni, peshqirë letre, letre tualeti, peceta letre, materiale plastike për 

qëllime paketimi dhe ambalazhi, blloqe shtypi dhe llojet etyre, materiale librash, botime të 

shtypura, materiale të shtypura, libra, revista, gazeta, libra të faturave, shënime të shtypura 

të dërgimit, kuponat e shtypura, kalendarët, posterat, fotografi [të shtypura], piktura, 

ngjitëse [shkrimi], pulla postare, artikuj shkrimi, artikuj shkrimi për zyre, materiale 

mësimore dhe udhëzimesh [përveç mobiljeve dhe aparateve], pajisje shkrimi dhe vizatimi, 

materiale artistësh, produkte letre për qëllime shkrimi, ngjitësa për qëllime shkrimi, 

stilolapsa, lapsa, gomë, kaseta ngjitëse për qëllime shkrimi, kartona [materialet e artistëve], 

letër shkrimi, letër për kopjim, rrotulla letre për kasat e parave, materialet për vizatim, 

dërrasat, lapsat me ngjyra, bojëra uji [ piktura], gjëra të nevojshme për zyra, rollers dhe 

furça për ngjyrosje, gomë, material gutta-percha, gomë, asbest, mikë dhe produkte sintetike 

gjysëm të gatshme të bëra nga këto materiale në formë pluhuri, shufra, panele dhe fletë 

metalike, materiale izoluese dhe ndaluese: bojëra izoluese, pëlhura izoluese, shirit izolues 

dhe shirit, izolues për makineritë industriale, përbërës për bashkimin e komponimeve për 

bashkim, gaskets, unaza-o për qëllime nënshkrimi (përveç se rondelë për motorë, cilindra 

dhe për çezmat e ujit), tuba fleksibile të bëra nga goma dhe plastika, gypa të bëra prej 

plastike dhe gome, përfshirë dhe ato të cilat përdoren për automjete, nyje për tubacione prej 

plastike dhe gome, veshje e tubave prej plastike dhe gome, getë nga materiali prej tekstili, 

nyje lidhëse për gypa, jo prej metali, veshje tubi, jo prej metali, gypa lidhës për radiatorët e 

automjeteve, rrjeta teli e profileve të bëra nga materiale sintetike për automjetet për qëllime 

të dekorimit, lëkurat e papërpunuara ose gjysmë të punuar prej lëkure kafshësh, imitime të 

lëkurës, lëkurë e fortë, lëkure e përdorur për veshje, mallra prej lëkure, imitime prej lëkure 

ose materiale të tjera, të dizajnuara për mbajtjen e sendeve, çanta, kuleta, kuti dhe mbathje 

prej lëkure ose lëkure të forta, xhepë për çelësa bagazhi [bagazhë], valixhe, çadra, ombrella, 

çadra dielli, shkopinj në këmbë, kamxhik, parzmore, shalë, rripa, rripa prej lëkure (shalle), 

rërë, zhavorr, gur i grimcuar, asfalt, bitum, çimento, gips, suva, beton, blloqe mermeri për 

ndërtim, materiale ndërtimi (si produkte të gatshme) të bëra prej betoni, gips, argjilë, vazo 

argjili, guri, mermeri, druri, plastikë dhe materiali sintetik për ndërtim, qëllime për ndërtim 

rrugësh, ndërtesa jo-metalike, materiale ndërtimi jo metalike, shufra jo nga metali për linjat 

e energjisë, pengesat jo prej metali, veshjet natyrale dhe sintetike në formën e paneleve dhe 

fletave, duke qenë materiale ndërtimi, veshje bitumi për panele për çati, shtresa bitumi për 
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çati, dyert dhe dritaret prej druri dhe materialeve sintetike, shenjat e trafikut jo prej metali, 

jo-ndriçuese dhe jo mekanike, për rrugë, monumente dhe statuja prej guri, betoni dhe 

mermeri, qelq për ndërtim, pishina të parafabrikuara noti jo nga (struktura) metali, rërë 

akuariumi, mobilje, të bëra nga çdo lloj materiali, dyshekë, jastëk, dyshekë ajri dhe jastekë, 

jo për qëllime mjekësore, shtretër uji, pasqyra, koshere bletësh, koshere artificiale dhe pjesë 

të drurit për koshere, karrige lëvizëëse për bebe, rrethore për lojë për foshnje, djep, rrethore 

për foshnje, tabela për shikim, korniza për fotografi dhe piktura, targa identifikimi, etiketa 

identifikimi, pllaka emrash, etiketa identifikimi të bëra prej druri ose materiale sintetike, 

enë paketimi prej druri ose plastike, shporta për t’u përdorur për transport ose ruajtje, fuçi, 

depozitash, tanke, kuti, kontejnerë për ruajtje, kontejnerë transporti, sandëk, paletë për 

ngarkim dhe mbyllje për mallrat e lartpërmendura, prej druri ose plastike, mallra të vegjël 

pajisjesh prej druri ose materialesh sintetike, pajisje orendi, prej druri ose materiale 

sintetike, hapje dhe mekanizmat e mbylljes së drurit ose materialeve sintetike, zbukurime 

dhe mallrave dekorative të drurit, tapë, kallamishte, kallam, thurrjeve, brirë, kocka, 

fildishit, asht balenave, guaskë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë, dyll bletësh, plastike ose 

figurina nga plasteri, zbukurime për festat e mureve, skulptura, trofe, shporta, shporta 

peshkimi, stroful për qenë, kuti fole dhe shtretër për kafshë shtëpiake, shkallë të lëvizshme 

dhe shkallët për ngjitje të lëvizshme të drurit ose materialeve sintetike, perdeve nga bambu, 

perde të brendshme shtëpie [për brenda], grilla të brendshme, perde udhëtimi, perde shtrati 

për dekorim, kapëse perdesh, unaza për perde, lidhëse për perde, shufra perdesh, kapakë 

rrotash jo metalikë, instrumente dhe pajisje jo elektrik të operuar me dorë, furça, përveç 

furçave për ngjyrosje, çipa çeliku për pastrim, sfungjerët për pastrim, leshi i çelikut për 

pastrim, leckat e tekstilit për pastrim, dorezat për larje enësh, makineritë lustruese jo 

elektrike për qëllime shtëpiake, fshesat për qilima, leckë, furça dhëmbësh, furça elektrike 

dhëmbësh, fije dhëmbësh, furça për rrojë, furça flokësh, krehër, pajisje shtëpiake jo 

elektrike ose enë kuzhine, [përveç pirunëve, thikave, lugëve], shërbime [enëve], enë dhe 

tigan, hapëse për shishe, enë lulesh, pipa për pirje, enë gatimi jo elektrike, dërrasat për 

hekurosje dhe kapakët e formuar për to, raftet për tharje, varëse për tharjen e rrobave, 

kafazet për kafshët shtëpiake, akuariumet e shtëpisë, peshkore dhe vazo për dhe shtëpie për 

kafshët dhe kultivimin e bimëve, zbukurimet dhe mallrat dekorative prej qelqi, porcelani, 

enë prej balte ose argjile, përkatësisht statuja, figurina, vazo, dhe trofe, kurthe miu, kurthe 

insektesh, pajisje elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e mizave dhe insekteve, kapakët e 

mizave, shtypëse për miza, pipëz për parfum, spërkatës parfumesh, avullues parfumesh, 

pajisje elektrike dhe jo elektrike për heqjen makijazheve, sfungjer pluhuri, kuti tualeti, tub 

gome spërkatëse, tub gome për spërkatje kanaçe, pajisje për ujitje, kanaçe për ujitje të 

kopshtit, xhama të papërpunuara ose gjysëm të punuara, përveç qelqit për ndërtim, mozaikë 

prej qelqi dhe pluhur qelqi për dekorim, përveç ndërtesës, lesh qelqi përveç izolimit ose 

përdorimit të tekstilit, litarë, tela, shkallët nga litari, çekan, rrjeta peshkimi, tenda, çadra, 

letër katramat, vela, mbulesa të automjeteve, jo të vendosura, çanta tekstili për paketim, 

mbushje dhe materiale mbushëse, përveç gomës dhe plastikës, përfshirë ato prej leshi dhe 

pambuku, fibra tekstili, fibra të papërpunuara të rrotulluara, fije qelqi për përdorim tekstili, 

fill dhe fije për përdorim tekstili, fije dhe fill për qepje, qëndisje dhe thurje, fije, fije elastike 

dhe fill për përdorim tekstili, pëlhura tekstile të endura ose jo të endura, produkte tekstili 

për përdorim shtëpiak, perde, mbulesa shtrati, çarçafë (tekstile), jastëkë, batanije, jorgan, 

peshqir, flamuj, stilolapsa, etiketa të tekstilit, batanije të mbështjellura, çanta për gjumë për 

kampe, veshmbathje, përfshirë mbathje dhe veshje të jashtme, përveç rrobave mbrojtëse për 
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qëllime të veçanta, çorape, shall, rripa, shirita, rripa, rrypa, këpucë, pantofla, sandale, 

veshje koke, kapelë, kapelë me tela, rripa, kapele [veshje], kapele kafkash, pantofla, 

sandale, kapelë, kapele, kapele me tela, bereta, kapele [veshje], kapele kafkash, gajtan dhe 

qëndisje, tentena, thurrje festive, shirita (tuba shiritësh), shirita dhe bishtalec, shirita fiksues 

për veshje, litarë për veshje, letra dhe numra për shenjëzimin e lirë, emblemat e qëndisura, 

emblema për veshje, jo prej metali të çmuar, jastekët për veshje, butonat për veshje, kopsa 

për veshje, susta për veshje, zinxhirë, kopset për këpucë dhe rripa, susta, rripa për këpucë 

dhe rrypa, kunja, përveç bizhuteri, arna ngjitëse për dekorimin e artikujve të tekstilit, 

dantellat, gjilpërat, gjilpërat qepëse, hala për makinat qepëse, gjilpërat për thurje dhe 

qëndisje, kuti për gjilpëra, jastekë gjilpërash, lule artificiale, fruta artificiale, kunjat e 

flokëve, kapset e flokëve, shiritat e flokëve, artikujt dekorativ për flokët, jo të bëra prej 

metali të çmuar, parukë, zgjatje flokësh, dredgues për flokë elektrik ose jo elektrik, përveç 

pajisjeve për duar, tepihë, qilima, dyshekë, çilima lutjeje, linoleum, terren artificial, 

linoleum për mbulimin e dyshemesë, mbulesë gjimnastësh, letër-muri, perdet e mureve jo 

prej tekstili, lojëra dhe lodra, makina për lojëra arcade, aparate lojrash dhe makina për 

përdorim me një ekran dhe monitor të ekranit të jashtëm, përfshirë ato që funksionojnë me 

monedhë, lodra për kafshë, lodra për kënde lojërash në natyrë, parqe dhe parqe lojrash, 

artikuj gjimnastikor dhe sportiv,  mashtrues peshkimi, karrem artificiale peshkimi, karrem 

për gjueti dhe peshkim, pemë të krishtlindjeve i materialit artificial, zbukurime për pemët e 

krishtlindjeve, dëbora artificiale për pemët e krishtlindjeve, barot për ushtimë (gjëra për të 

lozë), risitë për ahengje, vallet (ndejat), kapele letre për festa, mishi, peshku, shpendët dhe 

produktet shpendore, produktet e mishit të përpunuar, pulset e thara, supat , supë pluhur, 

ullinj të përpunuar, pastë ulliri, qumësht me origjinë shtazore, qumësht me origjinë bimore, 

produkte qumështi, gjalpi, vajra ushqimore, të thata, të ruajtura, të ngrira, të gatuara, të 

tymosura ose të kripura, fruta dhe perime, paste domate, arra të përpunuara dhe fruta të 

thata si ushqim i shpejtë, krem lajthisë për lyerje dhe gjalpë kikiriku, tahini (pastë nga fara 

susami), vezë dhe vezë pluhur, patate të skuqura, kafe, kakao, pije me bazë kafeje ose 

kakao, pije me bazë çokollate, makarona, brumë të mbushur, petë, pasta dhe produkte 

brumi të bazuara në miell, ëmbëlsira të bazuara në miell dhe çokollatë, bukë, simit [bagel 

turk në formë unaze të mbuluar me fara susami], pogaça [bagel turk], pita, sanduiçe, katmer 

[pasta turke], pite, torta, baklava [ëmbëlsirë turke e bazuar në brumë të veshur me shurup], 

kadaif [ëmbëlsirë turke bazuar në brumë], ëmbëlsira të bazuara në brumë të veshur me 

shurup, pudinga, kustard, kazandibi [pudding turk], puding nga orizi, keskul [pudding turk], 

mjaltë, zam bletësh për konsum njerëzor, propolisi për qëllime ushqimore, kremra për 

ushqime, vanilje (aromatizues), erëza, salca (kremëra), salcë domatesh, maja, pluhur pjekje, 

miell, bullgur, niseshte për ushqim, sheqer, sheqer kub, sheqer pluhur, çaj, çaj I ftoftë, 

ëmbëlsira, çokollatë, biskotat, biskota të thata, biskota çokolate, çamçakëz, akullore, akuj 

ushqimore, kripë, ushqim me rostiçeri me bazë drithëra, kokoshka, tërshëra të grira, patate 

të skuqura misri, drithëra të mëngjesit, grurë të përpunuar për konsum njerëzor, elb të 

grimcuar për konsum njerëzor, tërshëra të përpunuara për konsum njerëzor, thekër të 

përpunuar për konsum njerëzor, oriz, melasa për ushqim, produkt bujqësor dhe kopshtarie, 

farëra, produkte pyjore, kafshë të gjalla, vezë të fekonduara, bimë, bimë të thata për 

dekorim, barishte të freskëta kopshtesh, bimë të thata kopshtesh për dekorim, produkte 

ushqimore për kafshë, malt jo për konsum njerëzor, nënshtresa për kafshë shtëpiake, shtrojë 

kashte për mace, birra, përgatitjet për të bërë birrë, ujë mineral, ujë të tryezës së ujit të 

burimit, ujë sode, lëngje frutash dhe perimesh, fruta dhe koncentratet e perimeve dhe 
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ekstraktet për të bërë pije, pije të lehta joalkoolike, pije energjetike, pije sportive të pasura 

me proteina, pije alkoolike (përveç birrave), verëra, raki [pije alkoolike tradicionale turke], 

uiski, liker, kokteje alkoolike, duhan, duhan për përtypje, cigare, duhan, artikuj të 

duhanpirësit, përfshirë ato të metaleve të çmuara: tuba, cigarellëk goje për cigare dhe 

duhan, taketuke, kuti duhanit, aparatë xhepi për të mbëhtjellë cigare, letër cigare, llullë të 

duhanit, shkrepëse, çakmakë për duhanpirës, cigare elektronike dhe fishekët e tyre, 

shkrepësat, duke u dhënë mundësi klientëve që të shikojnë dhe blejnë me lehtësi ato mallra, 

shërbime të tilla mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, dyqanet me shumicë, me anë të 

mediave elektronike ose përmes katalogjeve të porosive me postë.   

38   Shërbime të transmetimit të radios dhe televizionit;shërbime telekomunikuese;sigurimi 

i aksesit në internet;agjencitë e lajmeve   

42   Analiza shkencore dhe industriale dhe shërbime kërkimore; inxhinieri; shërbime 

inxhinierike dhe arkitektonike; shërbime të testimit për çertifikimin e cilësisë dhe 

standardet; shërbimet kompjuterike, përkatësisht programimi kompjuterik, shërbimet e 

mbrojtjes së virusit kompjuterik, dizenjimi i sistemit kompjuterik, krijimi, mirëmbajtja dhe 

azhurnimi i faqeve të internetit për të tjerët, hartimi i programeve kompjuterike, azhurnimi 

dhe marrja me qira e programeve kompjuterike, ofrimi I kërkimeve për internet, mbajtja e 

faqeve të internetit, këshillime lidhur me harduerin kompjuterik , dhenja me qera e 

harduerit kompjuterik; sherbimet e dizajnit industrial, përpos dizajnit nxhinjerik, 

kompjuterik dhe arqitektonik; dizajnimi grafik; autentifikimi i veprave artistike.   

 

 

 

(111)  27211 

(151)  04/03/2021 

(181)  18/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1426 

(591)  E zezë dhe e Kuqe 

(732)  LINA-KS SHPK Rr. “Antenes”, 

Harilac, Fushe Kosove; Republika e 

Kosovës, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiali ndërtimor (jo metalik); prodhimi i produkteve plastike, primare dhe 

sekondare, pllakeza, fletëza, tubave dhe profileve plastike; prodhimi i produkteve prej 

betoni per ndërtim, prodhimi i betonit te përzier, prodhimi i produkteve te furrës se kokësit, 

prodhimi i dyerve dhe dritareve prej metali, druri, artikujve nga tapa, kashta dhe 

materialeve thurese. Prodhimi i paneleve te bazuara ne dru.    

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre, shitje me shumice 

dhe pakicë e materialeve të ndërtimit. Tregtia me pakice ne dyqane jo te specializuara, me 
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shumice e pjesëve elektronike, pajisjeve hidraulike, te ngrohjes, pjesëve te furnizimit. 

Tregetia me shumice e pajisjeve dhe makinerive.   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi, ndërtimi i objekteve banesore dhe 

jo banesore   

39   Transporti, transporti rrugor i mallrave, trajtimi i transportit Cargo; ambalazhimi dhe 

deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

40   Trajtimi i materialeve, nxjerrja e qymyrit te forte, sharrimi i drurit dhe zdrukthëtaria. 

Punime dhe montimi i drurit dhe materialeve te tjera   

 

 

 

(111)  27212 

(151)  04/03/2021 

(181)  18/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1427 

(732)  HAACKE SHPK Rr. “Antenes”, 

Harilac, Fushe Kosove; Republika e 

Kosovës, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike, tulla qeramike, stiropor, granulat, fuga, ngjitës, 

tiplla dhe prodhimi tjetër i materialeve ndërtimore te tjera përcjellës dhe prodhim tjetër pa 

certifikim i materiale ndertimore   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre, shitje me shumice 

dhe pakicë e materialeve të ndërtimit   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi, ndërtimi i objekteve banesore dhe 

jo banesore.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  27825 

(151)  01/06/2021 

(181)  19/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1431 

(732)  SAMSUNG ELECTRONICS CO., 

(540)  Air pulse 
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LTD. 129, SAMSUNG-RO, YEONGTONG-

GU, SUWON-SI,  GYEONGGI-DO, 

REPUBLIC OF KOREA, KR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

 

(511) 7   Thithëse (pastruese) elektrike me ajër; Thithëse me ajër robotike; Instalime për 

thithjen e pluhurit për qëllime pastrimi; Filtra dhe thasë të  pluhurit për thithëset elektrike; 

thasë për thithëse elektrike;    

 

 

 

(111)  27864 

(151)  02/06/2021 

(181)  19/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1433 

(300)  UK0003470512  27/02/2020  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 251 Little Falls Drive Suite 100  

Wilmington DE 19808-1674, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  LUCKY STRIKE CHANGE 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i pa përpunuar ose përpunuar; duhan për mbështjellje; duhan për 

çibuk (llullë); produkte të duhanit; zëvendësues të duhanit (të cilët nuk jan për përdorim 

medicinal); puro, cigarilos (puro të holla); çakmak; çibrit; produkte për duhanpirës; letër 

për cigare; tuba për cigare; filter për cigare; makina xhepi për mbështjelljen e cigareve; 

makinë dore për mbushjen e tubave të letrës me duhan; cigare elektronike; lëng për cigaret 

elektronike; produkte të duhanit të cilat ngrohën   

 

 

 

(111)  28299 

(151)  02/07/2021 

(181)  20/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1434 

(591)  E kaltër, e bardhë 

(732)  PRISHTINA038 L.L.C. Rr. Garibaldi, 

obj.17,H-1, nr.5, 10000 Prishtinë, RKS, KS 

(740)  Valon Zymeri Rr. Garibaldi, obj.17,H-

1, nr.5, 10000 Prishtinë, RKS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, sheqer, oriz, miell dhe produkte të bëra nga drithërat, bukë, brumëra, 
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akuj, mjaltë, kripë, mustardë, uthull, salca, produkte brumi,  ëmbëlsira; produkte pastiçerie; 

torta, pasta, biskota të ëmbla, biskota të kripura, vafer, çokollatë   

32   Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; pije prej perimeve dhe lëngjeve të 

perimeve; shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ekstrakte frutash jo- 

alkoolike; preparate për bërjen e pijeve të gazuara; ujë mineral dhe i gazuar, ujë me 

aromatizues frutash.     

35   Shërbimet e biznesit të kontabilitetit të certifikuara; konsulentë menaxhimi; auditimit, 

kontabilitetit, kontabilitet; përgatitja e llogarive; menaxhimi i llogarive të biznesit; këshillat 

e biznesit në lidhje me kontabilitetin; përgatitjen dhe mirëmbajtjen e kontabilitetit 

kompjuterik; kontabiliteti i menaxhimit; përgatitjet e pasqyrave të llogarive; dhënia e 

informacioneve në lidhje me llogaritë; sigurimi i raporteve në lidhje me informacionin e 

kontabilitetit; shërbimet e kontabilitetit të tarifave shkollore dhe shërbimet e kontabilitetit të 

shpenzimeve të shkollës; përpilimin dhe sigurimin e informacioneve dhe këshillave tregtare 

dhe të biznesit; këshilla tatimore dhe vlerësime; përgatitjen e vlerësimeve tatimore; këshilla 

tatimore, planifikim dhe konsulentë; libër-mbajtjes; shërbimet e falimentimit të biznesit; 

shërbimet këshillimore për menaxhimin e biznesit; kërkimet dhe shërbimet e informacionit 

lidhur me kontabilitetin; këshilla profesionale lidhur me auditimin, kontabilitetin, TVSH-

në, tatime personale dhe të korporatave dhe financat e korporatave dhe rikuperimin e 

korporatave; konsulentë menaxhimi që lidhet me biznesin; përgatitjen e raporteve në lidhje 

me të gjitha shërbimet e lartpërmendura; shërbimet e sekretarisë; ofrimin e shërbimeve 

sekretare të shoqërisë fillestare për formimin e shoqërisë; shërbimet e këshillimit për pagat; 

shërbimet e sekretarisë së kompanisë; shërbimet e përpunimit të pagave; shërbimet e 

rekrutimit të personelit; shërbimet e rekrutimit dhe burimeve njerëzore; konsulentë 

strategjike të biznesit; ofrimin e drejtorëve të ndërmarrjeve të nominuara; ofrimin e 

drejtorëve të kompanive jo-ekzekutive; kontabiliteti mjeko-ligjor; shërbimet e konsulencës 

profesionale në lidhje me administrimin dhe likuidimin.   

36   Shërbimet e sigurimit; shërbimet financiare; çështjet e pasurive të patundshme; 

bankare; dhënia me qira e banesave; menaxhimin e pasurive të paluajtshme; menaxhimi i 

banesave; menaxhimi financiar; analiza financiare; konsulentë sigurimi; konsulentë 

financiare; informacione financiare; rregullimin e dhënies me qira të pasurive të 

paluajtshme; financimin e blerjes së qirasë; qiraja e zyrave [pasurive të paluajtshme];    

37   Shërbime të ndërtimtarisë; shërbimet e instalimit dhe riparimit; ndërtim i banesave dhe 

shtëpive si dhe objekteve banesore dhe jo banesore, shërbime ndihmëse dhe tjera në lidhje 

më ndërtimin e objekteve banesore dhe objekteve jo banesore, plane ndërtimi, shërbime që 

konsistojnë në marrjen e mjeteve ose material të ndërtimit; shërbime të ndryshme riparimi 

në ndërtimtari; pastrimi i ndërtesave [brendshme]; ofrim i informacioneve për ndërtimtari; 

ndërtimi i fabrikave; instalimi dhe riparimi i pajisjeve të ngrohjes; instalimi dhe riparimi i 

aparateve të kondicionimit; instalimi i dyerve dhe dritareve; instalimi i pajisjeve të 

kuzhinës; ndërtimin dhe riparimin e depove  

39   Transport; paketim  dhe magazinimin e mallrave; aranzhimet e udhëtimit; Aranzhim të 

shërbimeve të transportit të udhëtarëve; Shërbimet të cilat i ofrojnë agjencionet turistike; 

udhëtime turistike dhe ekskursione; Transport i udhëtareve me autobus; transport rrugor  

urban dhe ndër urban i udhëtareve; Transport ajror; Transport me makina; Transport 

hekurudhor; Shërbime të transportit për turne turistike; Magazinim të mallrave; Deponim; 

Magazinim; Transport me traget; Shërbim transporti; Dhënie me qira të automjeteve; 

Transport; Transporti me anije; Aranzhim të transportit për turne udhëtimi; Transport të 
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pasagjerëve; Prenotim të vendeve për udhëtim; Transport me taksi; Transport rrugor; 

Transport të udhëtarëve; Ndërmjetësim të transportit; Rezervim të transportit; Rezervim të 

udhëtimit; Dhënie me qira të automjeteve motorike; Logjistikë të transportit; Aranzhim të 

shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerë përmes aplikacionit në internet   

41   Arsimimi dhe dhënia e trajnimeve-shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore; instruksione 

gjimnastike; Edukim fizik; shërbimet e diskotekave, shërbimet argëtuese, shërbimet e 

klubeve të natës [argëtuese], planifikim dhe organizimi i të ahengjeve, mbrëmjeve 

muzikore [zbavitje].    

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbim 

hotelerie; rezervim akomodim (të përkohshëm); rezervime hoteli; shërbimet e shtëpisë së 

turizmit; shërbime restoranti, katering ( ushqime, pije), sherbime kateringu, restorant me 

vetëshërbim. shërbime të ushqimit të shpejtë; shërbime të ushqimit me porosi; shërbime 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.    

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen fizike të pasurisë së prekshme dhe 

individëve; shërbime personale dhe sociale të bëra nga të tjerët për të përmbushur nevojat e 

individëve; shërbime ligjore të avokatisë; shërbime për përgatitje e dokumenteve ligjore; 

shërbime juridike në lidhje me negocimin e kontratave për të tjerët; këshilla ligjore për  tu 

përgjigjur ne shpalljet e tenderëve  / këshilla juridike në përgjigjen e kërkesave për 

propozime;  shërbime juridike në fushën e imigracionit; shërbime gjyqësore; konsulentë e 

sigurisë fizike.   

 

 

 

(111)  27782 

(151)  27/05/2021 

(181)  20/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1436 

(732)  SPX Flow Technology London 

Limited  2 City Place, Beehive Ring Road, 

Gatwick, West Sussex, RH6 0PA, United 

Kingdom, UK 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

 
 

(540)  APV 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Gypa, tubacione, t-lidhje, lidhëse, fuqi, këthesa dhe forma të derdhura (castings), 

materiale metalike te imta, pjesë dhe shtesa; çelik i derdhur, shtërnguese metalike.   

7    Makina të cilat shfrytëzohen në industrinë e shtypit (printing), industrinë e bylmetit 

(prodhimeve të qumështit), pijeve freskuese, industrinë  e bukëpjekësve (furrtarisë), 

industrinë e ëmbëlsirave, industrinë e prodhimtarisë së ëmbëlsirave (konditorëve), 

grickimeve, ushqime dhe përpunimi i ushqimeve, industrinë farmaceutike, industrinë 

kimike, industrinë e tekstilit, industrinë e letrës, hekurit dhe çelikut, mbeturinave, 

kanalizimit dhe higjenës, sisteme mekanike fluide, klimatizim, inxhinjringut industrial, 

anije ndertimtaria dhe xehtaria; pompa dhe kushineta, të cilët përfshihen në klasën 7; 
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makineri për perdorim në bujqësi dhe hortikulturë; makina për manipulim  mekanik me 

produkte dhe mallra; krane; konvejer dhe lifta (ashensorë), si makina; makina dhe vegla 

makinash; shkallë lëvizëse; reaktorë; kondenzatorë; makina për zbërthim (imtësim); 

instalime (impiante) ujësjellsi; pjesë dhe paisje, të cilat i takojnë klasës 7, për të gjitha 

produktet e përmendura.   

9   Aparate dhe instrumente, shkencore, për peshim, matje, kontrollë (inspektim), 

mbikqyrje, matje në kontinuitet, optike dhe fotografike; kondenzatorë, sisteme për ndezje, 

aparate për fermentim, matësa, kompjuterë dhe programe kompjuterike; pjesë dhe paisje 

për të gjitha produktet e përmendura më sipër.   

11   Instalime dhe aparate të përfshira në klasën 11, të gjithë për zierje, ngrohje, tharje dhe 

ftohje;instalime dhe aparate, të gjithë për klimatizim, ftohje dhe avullim;paisje dhe 

instalime për pastrim;paisje për fryrjen (ardhjen) edhe ngadalsimin e fryrjes së 

brumit;instalime dhe paisje për saldim, ndarje  dhe temperim;pjesë dhe pasije për të gjitha 

produktet e përmendura më sipër   

 

 

 

(111)  27132 

(151)  11/01/2021 

(181)  21/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1437 

(591)  E   zezë 

(732)  “LENTI & ARMKOS GROUP” 

sh.p.k; Person Juridik;  Prizren, rr. “De 

Rada” p.n; , KS 

(740)  Laurent Sopa; Sallagrazhdë, Suharekë, 

p.n;  

 
 

(540)  AREX 

 
 

     

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  27769 

(151)  26/05/2021 

(181)  21/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1438 

(591)  E zezë   

(732)  SHENZHEN RENQING 

EXCELLENT TECHNOLOGY CO.,LTD. 

104, No.15, Longfu Industrial Zone, 

Huarong Road, Tongsheng Community, 

Dalang Street, Longhua District, Shenzhen, 

China, BZ 

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Prerëse (makinë) për përdorim industrial, makinë përzierëse, prerëse frutash, 

elektrike, për qëllime shtëpiake; instalime për shterjen (thithjen) e pluhurit për qëllime 

pastrimi; Printerë 3D; ndihmës kompjuter për gdhendje; makina kompjuterike për 

gdhendjeje; makineritë dhe aparatet për pastrim, elektrike; instalime përlarjen e 

automjeteve; fshesa elektrike; pjesë te fshesave elektrike për shpërndarjen e parfumeve dhe 

dezinfektuesve; aparate për pastrim; fshesë me korrent; makina për prerje te gomës; makina 

prerëse; prerëse [makina]; pajisje për prerje (pjesë makine); robotë industrialë; thika, 

elektrike; Makinat për prerjen e qelqit   

 

 

 

(111)  27770 

(151)  26/05/2021 

(181)  21/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1439 

(591)  E portokalltë    

(732)  COPACOL COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL CONSOLATA Rua 

Desembargador Munhoz de Mello, 176 - 

Centro 85415-000 - Cafelândia - PR, Brazil 

, BR 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29   Mishi.   

35   Tregtimin e mishit   

 

 

 

(111)  27772 

(151)  26/05/2021 

(181)  21/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1440 

(591)  E kuqe dhe e verdh 

(732)  COPACOL COOPERATIVA 

AGROINDUSTRIAL CONSOLATA Rua 

Desembargador Munhoz de Mello, 176 - 

Centro 85415-000 - Cafelândia - PR, Brazil 

, BZ 

(740)  Arben AVDIU “ANA” sh.p.k. 

Lagja e Spitalit rr: “Malush Kosova”, 10000 

Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi.   

35   Tregtimin e mishit.   

 

 

 

(111)  27597 

(151)  05/05/2021 

(181)  21/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1443 

(591)  e kuqe, e zezë 

(732)  Agan Shkurtaku B.I. Rruga Ibrahim 

Lutfiu, nr.23, Prizren, RKS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e tjera nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat e tjera; lëkura e kafshëve, Çanta; çanta dore; çanta udhëtimi ; valixhe e 

vogël; valixhe të vogla prej lëkure; kuleta; artikuj prej lëkure për këllëfë të çelësave; çanta 

të vogla për gjëra personale; bagazh; valixhe; çanta kozmetike të zbrazëta për shitje; çanta 

sportive; çanta krahu; çanta prej lëkure për blerje; çanta shkolle; çanta shpine; komplet i 

çantave të udhëtimit prej lëkure; çanta udhëtimi për veshje; çanta udhëtimi për mbathje; 

çanta plazhi; çanta duffel (çanta krahu në formë cilindrike); çanta malore alpiniste si çanta 
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për qëllime bartëse; çanta vanity(çanta kozmetike), pa pajisje; lëkurë kafshësh; kuti për 

ruajtje dhe këllëf të bëra prej lëkure; ombrella; çadra; shirita prej lëkure.   

25   Veshje; mbathje; mbulesa për kokë; këpucë; këpucë lëkure; këpucë me take; këpucë 

sportive; këpucë me take; këpucë futbolli; këpucë për gjimnastike; këpucë plazhi; këpucë 

alpiniste; këpucë vrapimi; këpucë për ski; këpucë për dëborë; këpucë për shi; atlete; 

pantofla; pantofla të banjës; sandale; sandale të banjës; take; take për çizme dhe këpucë; 

thembra të brendshme; këllëfë për këpucë; shputa për këpucë; pjesa e sipërme e këpucëve; 

çizme; gjysmë-çizme; çizme dantelle; çizme për shi; çizme për ski; çizme për dëborë.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbimet e shitjes 

me shumicë dhe pakicë të ,veshje, mbathjeve, kapelave, këpucëve, çantave, valixheve; 

shërbimet online të shitjes me pakicë të veshjeve dhe mbathjeve. 

 

   

 

 

 

(111)  27568 

(151)  27/04/2021 

(181)  24/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1444 

(732)  Basilea Pharmaceutica International 

AG Grenzacherstrasse 487 4058 Basel 

Switzerland, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  CRESEMBA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe substanca, përkatësisht antifungale (kundër 

kërpudhave).   

 

 

 

(111)  27575 

(151)  27/04/2021 

(181)  24/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1445 

(591)  E verdhë, portokalli, vjollcë dhe 

jeshile 

(732)  Basilea Pharmaceutica International 

AG Grenzacherstrasse 487 4058 Basel 

Switzerland, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   
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(511) 5   Preparate farmaceutike dhe substanca, përkatësisht antifungale (kundër 

kërpudhave).   

 

 

 

(111)  28296 

(151)  02/07/2021 

(181)  25/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1449 

(591)  e kaltër, e verdh, e kuqe, e bardh dhe 

ngjyre hiri 

(732)  Shaqir Palushi Frutex Sh.p.k 

 Therande Brigada 123 p.nr , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në 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 rrezitje lëkurësh të kafshëve dhe fsheh; ngjitëse për t’u përdorur në 

industri;stuko dhe mbushës të tjerë paste; plehrash, pleh organik, plehra; përgatitjet 

biologjike për përdorim në industri dhe shkencë.   

2   Bojra, llaqe, llaqe ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; ngjyrues, 

ngjyra; bojëra për shtypje, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të papërpunuara; metale 

në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art, printer dhe 

fotokopjues.   

3   Kozmetikë pa medikamente dhe përgatitje tualeti; dentifrikë pa mjekime; parfumeri, 

vajra esencialë; preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim lavanderi; 

përgatitje për pastrim, lustrim, pastrim dhe gërryes.   

4   Vajrat dhe yndyrat industriale, dylli; lubrifikantë; kompozime thithëse, lagështuese dhe 

lidhëse të pluhurit; karburantet dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitilat për ndriçim.   

5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare, përgatitjet sanitare për qëllime 

mjekësore, ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët, materiale për veshjet, 

material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese.   

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 pajisjeve metalike; kontejnerë metalikë për ruajtje ose 

transport; safes.   

7   Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji; motorë dhe motorë, 

përveç automjeteve tokësore; bashkues makinerish dhe përbërës transmetimi, përveç 

automjeteve tokësore; pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura me dorë; inkubatorë 

për vezë; makina shitëse automatike.   
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8   Vegla dhe mjete dore, të përdorura me dorë;takëm; armët anësore, përveç armëve të 

zjarrit; makina rroje.   

9   Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i 

jetës dhe aparatet dhe instrumentet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, 

ndërrimin, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, 

riprodhimin ose përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave;media të regjistruara dhe 

të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të 

regjistrimit dhe ruajtjes;mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave 

të gatshme, pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume 

zhytjeje, maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, 

doreza për zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike; aparate dhe instrumente mjekësore; aparate dhe 

instrumente dentare; aparate dhe instrumente veterinare; gjymtyrë artificiale; sy artificial; 

dhëmbë artificial; artikuj ortopedik; materiale për qepje të plagëve; pajisje për terapi 

fizikale; pajisje për mbrojtjen e dëgjimit; mjetë ndihmëse për ushqim dhe biberona; mjete 

ndihmëse për seks; mobilje dhe shtretër mjekësor, pajisje për lëvizjen e pacientëve; veshje 

mjekësore; implante prostetike dhe artificiale; materiale ndihmëse ortopedike dhe të 

lëvizshmërisë.   

11   Aparate për ndriçim; aparate për ngrohje; aparate për gjenerimin e avullit; aparate për 

gatim; aparate për ftohje; aparate për tharje; aparate për ventilim; aparate për furnizim me 

ujë; aparate për qëllime sanitare;qynga dhe instalime për bartjen e gazrave të shkarkimit; 

pajisje për rrezitje në diell; instalime sanitare, pajisje për furnizim me ujë dhe kanalizime; 

djegës, bojlerë dhe ngrohës; ndriçime dhe reflektorë ndriçimi; pajisje për trajtimin dhe 

zierjen, ngrohjen, dhe ftohjen e ushqimit dhe pijeve; vatër oxhaku; filtra për përdorim në 

industri dhe shtëpi; instalime trajtimi industrial; pajisje për ngrohje dhe tharje personale; 

instalime për tharje; pajisje për ftohje dhe ngrirje; aksesorë rregullues dhe sigurues për 

instalime të ujit dhe gazit; instalime nukleare; pajisje (ambient) për ngrohje, ventilim, si dhe 

kondicionim dhe pastrim të ajrit; ndezës.   

12   Automjete dhe mjete transporti; aparate për lëvizje në tokë; aparatë për lëvizje në ajër; 

aparate për lëvizje në ujë; pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në ajë dhe 

automjete që lëvizin në hapësirë; pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në ujë; 

pjesë dhe pjesë shtesë për automjete që lëvizin në tokë.   

13   Armë zjarri; municione dhe projektila; eksplozivë; fishekzjarr; substanca dhe pajisje 

eksplozive, përpos armëve.   

14   Metale të çmuara; aliazhe nga metalet e çmuara; stoli të çmuara; gurë të çmuar; 

instrumente orëmatëse; instrumente kronometrike; gru i çmuar, rruza dhe metale të çmuara, 

dhe imitime të tyre; instrumente të matjes së kohës; kuti të stolive dhe kuti për orë dore; 

vepra arti nga metalet e çmuara; varëse për qelsa [xhingla ose medaliona.   

15   Instrumente muzikore; aksesorë muzikor.   

16   Letër; karton; materiale të printuara; materiale për lidhjen e librave; fotografi; materiale 

furnizimi për zyrë; ngjitës për zyrë apo qëllime shtëpiake; materiale për artistë; brusha për 

artistë; brusha pikturimi për dekoratorë; makina shkrimi; pajisje për zyrë [përpos 

mobiljeve]; materiale për instruksione dhe mësimdhënie [përpos aparateve]; materiale 

plastike për paketim; shtypës për printer; klishe; vepra arti dhe figurina nga letra dhe 
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kartoni, dhe modele arkitekti; materiale dhe media dekorative dhe arti; materiale filtruese 

nga letra; qanta dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje nga letra, kartoni apo 

plastika; mbajtës të të hollave; produkte letre për një përdorim; publikime të printuara; 

kartela; posterë; kalendarë; flamuj letre; letra ngjitëse [rekuizitë zyre]; etiketa, jo nga 

tekstili.   

17   Kauçuk i papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; gutaperkë e papërpunuar dhe 

gjysëmpërpunuar; gomë e papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; azbest i papërpunuar dhe 

gjysëmpërpunuar; mikë e papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; zëvendësues të kauçukut të 

papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; zëvendësues të gutaperkës të papërpunuar dhe 

gjysëmpërpunuar; zëvendësues të gomës të papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; 

zëvendësues të azbestit të papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; zëvendësues të mikës së 

papërpunuar dhe gjysëmpërpunuar; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në 

prodhimtari; materiale paketuese; materiale për mbushje; materiale izoluese; gypa fleksibil, 

jo nga metali; gypa, tuba dhe zorrë fleksibile, dhe pjesë për to, duke përfshirë valvula, jo 

metalike; mbyllës, ngjitës dhe mbushës; artikuj dhe materiale izoluese dhe barrierë; 

materiale për restorimin dhe riparimin e gomave; materiale absorbuese të goditjes dhe 

paketimi, zbutës të vibrimit; membrane dhe materiale filtruese sintetike gjysëm të 

përpunuara; shirita, rripa, fasha dhe filma ngjitës; veshje për fraksion dhe frena.   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë, gëzof nga kafshët; valixhe dhe çanta për udhëtim; 

ombrella dhe ombrella për mbrojtje nga dielli; bastun për ecje;kamzhikë; mallëra për 

shalëbërës dhe saraç; çanta, kuleta udhëtimi dhe bartës tjerë; çanta dore; kuleta gjepi;çantë 

dore; çanta për dokumenta; çanta për shkollë.   

19   Materiale ndërtimore (jo nga metali); tuba të ngurtë (jo nga metali) për ndërtimtari; 

asfalt, katran dhe bitum; ndërtesa të transportueshme jo nga metali; monumente jo nga 

metali; materiale dhe elemente ndërtimi jo nga metali; dyer, porta, dritare dhe mbulesa 

dritaresh; struktura dhe ndërtesa të transportueshme jo nga metali; katran, zift, bitum dhe 

asfalt; gurë, shëmbinj, argjilë dhe minerale; dru dhe dru artificial; statuja dhe vepra të artit 

të bëra nga materialet si guri, betoni dhe mermeri, të përfshira në këtë klasë.   

20   Mobilje dhe orendi; pasqyra; korniza për piktura; kocka të papërpunuara ose 

gjysëmpërpunuara; bri i papërpunuar ose gjysëmpërpunuar; fildish i papërpunuar ose 

gjysëmpërpunuar; lapa të balenave të papërpunuara ose gjysëmpërpunuar; sedef i 

papërpunuar ose gjysëmpërpunuar; guaca; argjile e bardhë; qelibar i verdhë; bova të 

ankorimit, jo metalike; dry dhe qelsa, jo nga metali; pjesë përshtatëse për dyer, porta dhe 

dritare, jo nga metali; valvula jo nga metali; shtrëngues jo nga metali; statuja, figurina, 

vepra arti dhe ornamente si dhe dekorime, të bëra nga materialet si druri, dylli, allçia apo 

plastika, të përfshira në këtë klasë; shtëpiza dhe shtretër për kafshë; enë dhe mbyllës e 

mbajtës për to, jo nga metali;shkallë dhe hapa të lëvizshëm, jo nga metali;ekrane, shtande 

dhe shenja, jo nga metali.   

21   Vegël për shtëpi ose kuzhinë; enë për shtëpi ose kuzhinë; krehër; shpuza; brusha 

[përpos brushave për pikturim]; material për krijimin e brushave; artikujt për pastrim; lesh 

xhami; xham i papërpunuar ose gjysëmpërpunuar [përpos xhamit që përdoret në ndërtim]; 

artikuj qelqi; porcelani; enë prej argjile; statuja, figurina, pllaka dhe vepra arti të bëra nga 

materialet si porcelani, terra-kota apo xhami të përfshirë në këtë klasë; artikuj tavoline, 

artikuj për gatim dhe enë; artikuj për pastrim; mjete kozmetike dhe tualeti dhe artikuj 

banjoje; akuarium dhe vivarium; mjete për kontrollimin e insektëve dhe parazitëve të 

dëmshëm; vazo për lule; enë pije; mbajtës qeskash izoluese për kanaçe të pijeve; ftohës të 
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pijeve [enë]; tabela të shenjave nga porcelani apo xhami; slita, jo nga letra dhe përpos çar 

çafëve të tavolinës; mbajtës të kartelave të mënyve.”   

22   Litarë dhe spango; materiale për mbushje [përpos nga letra, kartoni, goma apo 

plastika]; materiale tekstili të papërunuar me fije; tenda; streha; pëlhurë e gomuar; rrjeta; 

vela; thasë; fije të tekstilit të papërpunuar dhe zëvëndësuesit; hobe dhe shirita; çanta dhe 

thasë për paketim, ruajtje dhe transport.   

23   Penjë për përdorim në tekstil, lyerje dhe qepje, përfshirë ato prej metali; 

-spun mëndafshi, pëlhurë pambuku, leshi.   

24   Tekstil dhe zëvëndësues të tekstilit; mbulesa tavolinash; mbulesa për shtretër; pëlhurë; 

mallra nga tekstili, dhe zëvëndëusues të mallrave të tekstilit; materiale filtruese nga tekstili.   

26   Lidhëse; qëndisje; fjongo; gërsheta; kopsa; mbërthyese dhe vrima; karfice; gjilpëra; 

lule artificiale; aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj të tekstilit dekorativ; 

ornamente për flokë, rul për flokë, artikuj për shtrëngimin e flokëve, dhe flokë artificiale; 

perime artificiale; fruta artificial.”   

27   Qilima, tepiha, dyshekë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar dyshemetë 

ekzistuese; varëse muri, jo prej tekstili.   

28   Lojëra, lodra dhe lojëra; aparate për lojëra video; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; 

dekorime për pemët, maska për karnaval, kapele për festa letre.   

29   Mish; peshk, ushqim deti dhe mollusqe; shpezë; kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta të 

konzervuara; perime të konzervuara; fruta të ngrira; perime të ngrira; fruta të thara; perime 

të thara; fruta të ziera; perime të ziera; xhelatinë; reçele; komposto; vezë; qumësht; 

produkte qumështi; vajra dhe yndyra të ngrënshme; produkte të qumështit dhe zëvëndësues 

të produkteve të qumështit; vezë zogu dhe produkte të vezëve; fruta, këpurdha dhe perime 

të përpunuara (duke përfshirë arra dhe bishtaja); supa; shujta të gatshme të bëra nga shpezët 

[kryesisht nga shpezët]; shujta të gatshme që kryesisht përbëhen nga ushqimi i detit; shujta 

të gatshme të bëra nga mishi [kryesisht mishi]; ëmbëlsira frutash; ëmbëlsira qumështi; 

ushqim i gatshëm frutash; ushqim i thatë patatesh.   

30   Kafe, çajra dhe kakao si dhe zëvëndësues të tyre; kafe artificiale; oriz; tapiokë; sago; 

miell;  prodhime drithërash; bukë; brumë ëmbëlsirash; artikuj të gatuar, ëmbëlsira, çokolata 

dhe ëmbëlsira; akuj tëngrënshëm; sheqer, ëmbëlsues natural, shtresa dhe mbushje 

ëmbëlsuese, produkte të bletëve; mjaltë; melasë; tharmë; pluhur gatimi; kripë e ngrënshme; 

erëza; piper; aromatizues ushqimi; mustardë; uthull; salca; erëza; akull; pica; pite; 

kokoshka; sanduiqa; pasta; aromatizues; akullore; sherbete; kokrra të përpunuara, niseshte, 

dhe artikuj tërë bërë nga to, përgatitje dhe tharme për gatim; pije me bazë çokolate; pije me 

bazë të kafesë; pije me bazë të çajit; çaj i ftoftë; karamele; praline; çamçakeza; ushqime të 

shpejta më bazë drithërash.   

31   Produkte bujqësore; prodhime bujqësore dhe akuakulture, hortikulturore dhe të 

pylltarisë; kafshë të gjalla, organizma për mbarështim; fruta të freskëta; perime të freskëta; 

bimë natyrore; lule natyrore; ushqime për kafshë; tharm i birrës; drithra rrok dhe të 

papërpunuara; fara rrok dhe të papërpunuara; ushqime dhe sanë për kafshë; shtroja dhe 

mbushje kashte për kafshë.   

34   Duhan dhe produkte duhani (duke përfshirë zëvëndësuesit); artikuj për duhanpirës; 

shkrepsa; aromatizues për duhan; taketuke; enë duhani dhe enë duhani me lagështi; ndezës 

për duhanpirës; vaporizator personal dhe cigare electronike si dhe aromatizues dhe zgjidhje 

për to.   

35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing; 
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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.   

37   Ndërtime të ndërtesave; shërbime të demolimit; dhënie me qira të veglave, uzinave dhe 

pajisjeve për ndërtim dhe demolim; nxjerrje të burimeve natyrore; instalime, mirëmbajtje 

dhe riparim të alarmeve, drynave dhe kasafortave; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

harduerit kompjuterik dhe aparateve të telekomunikimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

të HVAC (ngrohje, ventilim dhe kondicionim të ajrit); mirëmbajtje dhe riparim të 

ndërtesave; shërbime të riparimit, mirëmbajtjes dhe rimbushjeve me karburantë të 

automjeteve; lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamit, dritareve dhe grilave të 

dritareve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim të sistemit hidraulik; instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim të liftave; asgjësim, dezinfektim dhe kontrollim të kafshëve dhe insekteve të 

dëmshme.   

38   Shërbime të telekomunikimit; shërbime të transmetimit; shërbime të komunikimit 

kompjuterik dhe qasjes në internet; ofrime dhe dhënië me qira të hapësirave dhe pajisjeve të 

telekomunikimit; shërbime striming (rrjedhje) të të dhënave; transmetim të videove sipas 

kërkesës; shërbime të buletineve elektronike [shërbime telekomunikimi].”   

39   Shërbime të transportit; aranzhime të udhëtimeve; paketim dhe magazinim të mallrave; 

shpërndarje përmes transportimit me tubacione dhe kabllo; shërbime orientimi; transportim 

dhe dërgesa të mallrave; dhënie më qira të mënyracve të transportit; transportim dhe 

udhëtim udhëtarëve; shpëtim, gjetje, tërheqje dhe sanim; parkim dhe magazinim, ankorim 

të automjeteve.   

40   Shërbime të prodhimit me porosi dhe montimit; prodhim të energjisë; trajtim të 

tekstilit, lëkurës dhe gëzofit; reciklim dhe menaxhim të mbeturinave; shtypje dhe zhvillim 

fotografik dhe kinematografik; duplifikim të incizimeve audio dhe video; kondicionim dhe 

pastrim të ajrit dhe ujit; therje të kafshëve; trajtim të ushqimit dhe pijeve.   

41   Edukim; ofrim trajnimesh; argëtim, duke përfshirë edhe performancat muzikore dhe 

shërbimet argëtuese të radios dhe televizionit; aktivitetet sportive dhe kulturore, duke 

përfshirë edhe organizimin e garave sportive, organizimi i panaireve tregtare dhe 

ekspozitave për qëllime kulturore, sportive dhe edukative sigurimi i shërbimeve karioke; 

shërbime që kanë qëllimin themelor të argëtimit, zbavitjes ose rekreacionit të njerëzve;-

përfaqësimi i veprave të artit vizual ose të literaturës për publikun për qëllime kulturore ose 

arsimore, prezantimi i shfaqjeve të cirkut, organizimi i garave [edukimi ose argëtimi], 

organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore.   

42   Shërbime shkencore dhe dizajnim lidhur me to; shërbime teknologjike dhe dizajnim 
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lidhur me to; hulumtime shkencore; hulumtime teknologjike; shërbime të analizave 

industriale; shërbime të hulumtimeve industriale; dizajnim dhe zhvillim të harduerit 

kompjuterik; dizajnim dhe zhvillim të softuerit kompjuterik; shërbime të TI-së; shërbime të 

hulumtimit mjekësor dhe farmakologjik; shërbime të inxhinieringut; studime dhe 

eksplorim; shërbime planifikime arkitekturale dhe urbane; shërbime të shkencave natyrore; 

testim, autentifikim dhe kontroll cilësire; shërbime dizajnimi.   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë shërbime të pijetores, 

kafenes, kafeterive, mensave, bar-rosticerive, restoranteve, restorantet vetëshërbyese; 

furnizim me ushqim dhe pije; akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet 

(shtëpi) familjare, kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim 

të përkohshëm; akomodimi i kafshëve; dhënia me qira e ndërtesave të transportueshme, të 

bareve dhe tendave; dhënia me qira e karrigeve, tavolinave, mbulesave të tavolinave, 

gastarinave dhe pajisjeve të barit.   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjienik dhe të bukurisë për njerëz; 

kujdes higjienik dhe të bukurisë për kafshë; shërbime bujqësore, të akuakulturës, 

hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime akuakulturës; shërbime  të kujdesit shëndetësor për 

kafshë;shërbime të zakonit të kujdesit për kafshë; shërbime të kujdesit shëndetësor për 

kafshë; stomatologji; shërbime farmaceutike; shërbime të okulistëve; shërbime të shëndetit 

mendor; higjienë dhe kujdes të bukurisë për njerëz; art trupi.   

45   Shërbime ligjore; shërbime siguruese për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

të sigurisë, shpëtimit, sigurimit dhe përforcimit; shërbime astrologjike dhe shpirtërore; 

dhënie me qira të rrobave; shërbime të dekektivëve; shërbime të shoqërimit; shërbime 

funerale; shërbime fetare; shërbime sociale on-line të ndërtimit të rrjeteve shoqërore; 

shërbime të lobimit politik.”   
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(540)  LIVAZO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; Preparate për trajtimin e gjendjeve dhe sëmundjeve të 

sistemit kardiovaskular dhe preparate farmaceutike për trajtimin e gjendjeve të gjakut dhe 

gjendjeve metabolike   
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(511) 5   Preparate farmaceutike; Preparate për trajtimin e gjendjeve dhe sëmundjeve të 

sistemit kardiovaskular dhe preparate farmaceutike për trajtimin e gjendjeve të gjakut dhe 

gjendjeve metabolike   
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(511) 1   Kimikate që përdoren në bujqësi.   

5   Shtojca ushqimore për kafshë.   

31   Ushqime për kafshë.   

 

 

 

(111)  28233 

(151)  25/06/2021 

(181)  28/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1464 

(591)  Verdhë, Kaltërt, Kuqe, Gjelbërt, 

Bardhë, Zezë, Blu 

(732)  “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 

 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1242 

 

 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe 

përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm, 

maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore   

32   Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe 

lëngje  frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije   

33   Pijet alkoholike përveç birrës.   
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Consulting,,  Prishtinë 
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(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatetpër 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe.   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe përqëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat 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 
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zyrës (përveç mobileve);materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike   

 

 

 

(111)  27574 

(151)  27/04/2021 

(181)  31/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1466 

(732)  Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 

Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  Tresiba 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e diabetit   

 

 

 

(111)  27572 

(151)  27/04/2021 

(181)  31/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1467 

(732)  Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 

Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  Victoza 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate anti-diabetike    

 

 

 

(111)  27567 

(151)  27/04/2021 

(181)  31/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1468 

(732)  Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 

Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  NovoRapid 
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(511) 5   Preparate anti-diabetike    

 

 

 

(111)  27576 

(151)  27/04/2021 

(181)  31/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1469 

(732)  Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 

Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  NovoMix 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate anti-diabetike    

 

 

 

(111)  27569 

(151)  27/04/2021 

(181)  31/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1470 

(732)  Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 

Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  Levemir 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate anti-diabetike    

 

 

 

(111)  27587 

(151)  05/05/2021 

(181)  31/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1471 

(732)  Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 

Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  Ryzodeg 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e diabetit   
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(111)  27570 

(151)  27/04/2021 

(181)  31/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1472 

(732)  Novo Nordisk A/S Novo Allé 2880 

Bagsvaerd, DK 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  GlucaGen 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për treguesit diagnostifikues dhe terapeutikë   

 

 

 

(111)  27905 

(151)  07/06/2021 

(181)  31/08/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1473 

(300)  35179  12/08/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Bateri për cigare elektronike; bateri për pajisjet elektronike për përdorim të 

ngrohjes së duhanit, karikues për pajisjet elektronike për përdorim të ngrohjes së duhanit; 

karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues makine 

për cigare elektronike; karikues makine për pajisjet që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

karikues baterish për cigare elektronike   

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurë kafshë e terur (hides) dhe lëkura  (skins) ; çanta 

prej lëkure për shumë qëllime ose prej lëkurave imituese, çanta të vogla dore , kasaforta, 

kuleta xhepi, kuleta për kartëmonedha (billfolds), qese foli, çantë e vogël dore , çanta dore, 

çantë e çelësave , çantë e kartave, këllëf i etiketave, çanta dore; port bagazh, valixhe, çanta 

udhëtimi, çanta rrobash për udhëtim, çanta shpine me rripa, çanta shpine, çanta kozmetike; 

ombrellë, çadra për mbrojtje nga dielli  dhe bastun për ecje në këmbë   

34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për 

pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 
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buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve; kutia mbrojtëse, mbulesa dekorative dhe 

kutia mbajtëse për cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike 

për pirje  të duhanit; mbajtës për në automjete dhe mbajtëse e cigareve elektronike për në 

automjete, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike për pirje të duhanit; 

kontejnerë për hedhjen  e shkopinjve(cigareve) të përdorur  të ndezur me duhan; pastrues, 

preparate pastrimi, enë pastrimi dhe furça pastrimi për cigare elektronike, pajisje për 

ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike për pirje të duhanit.   

35   Shërbime e shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me pakicë online (në internet) në 

lidhje me produktet e ngrohjes së duhanit, cigaren elektronike, pajisjet elektronike të pirjes 

së duhanit, pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së cigareve ose 

duhanit, pajisjet vaporizuese (avulluese) orale, vaporizues (avullues)  për cigare elektronike 

dhe pajisjet e pirjes së duhanit, kutit elektronike për rimbushje të cigareve, karikues dhe 

pajisjet karikuese për mallrat e lartpërmendura, pajisje për fikjen e cigareve të ndezur dhe 

shkopinjve të ndezur të duhanit, pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura, solucione  

të lëngshme të nikotinës për përdorim në cigare elektronike, zëvendësues të duhanit (jo për 

qëllime mjekësore), artikuj për duhanpirësit, këllëf mbrojtës, mbulesa dekorative dhe kutia 

mbajtëse për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për pirje të duhanit, enë pastrimi, 

mallra shtëpiake; hulumtim i marketingut, studimet e tregut, shërbime e inteligjente në 

dyqane, sondazhet e opinioneve; menaxhim i marrëdhënieve me konsumatorë; menaxhimi i 

shërbimit ndaj konsumatorit; shërbime lojalitetit për konsumator; ofrim i të gjitha  këtyre  

shërbimeve që kanë të bëjnë ekskluzivisht me cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e 

duhanit, pajisje elektronike të pirjes së duhanit dhe bateri dhe karikuesit e  baterive për 

cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike të pirjes së 

duhanit.   

37   Mirëmbajtja dhe riparimi i cigareve elektronike, pajisjeve për ngrohje të duhanit dhe 

pajisjeve elektronike të pirjes së duhanit; mirëmbajtja dhe riparimi i baterive dhe 

karikuesve të baterive për cigare elektronike, pajisjeve për ngrohje të duhanit dhe pajisjeve 

elektronike të pirjes së duhanit; ofrim i të gjitha  këtyre  shërbimeve që kanë të bëjnë 

ekskluzivisht me cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit, pajisje elektronike të 

pirjes së duhanit dhe baterive dhe karikusve të baterive për cigare elektronike, pajisje për 

ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike të pirjes së duhanit   

41   Shërbime argëtimi; aranzhimi i ngjarjeve për qëllime kulturore dhe argëtuese; 

organizimin e aktiviteteve kulturore   
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(111)  28197 

(151)  24/06/2021 

(181)  01/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1474 

(591)  Ngjyrë roze, ngjyrë roze e mbyllur, 

ngjyrë vjollce, ngjyrë vjollce e çelët, e 

bardhë, e kaltër, e verdhë, ngjyrë krem, e 

zezë. 

(732)  N.T.P. Butterfly rr. Driton Islami pn, 

Ferizaj, KS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte higjienike për femëra, siç janë vata menstruale dhe mjete mbrojtëse 

sanitare, tamponët, vata për përditshmëri, brekë mbrojtëse menstruale të mbështjella dhe 

tamponë, vata interlabiale (ndërlidhëse), vata për mosmbajtje (inkontinencë), vata dhe 

pelena absurbuese, brekë absorbuese, pelena për mosmbajtje (inkontinencë), vata dhe brekë 

për mosmbajtje (inkontinence).   

 

 

 

(111)  28198 

(151)  24/06/2021 

(181)  01/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1475 

(591)  Ngjyrë vjollce, ngjyrë e gjelbër, ngjyrë 

e gjelbër e çelët, ngjyrë roze, ngjyrë roze e 

mbyllur, e bardhë, e kaltër, e verdhë, e zezë. 

(732)  N.T.P. Butterfly rr. Driton Islami pn, 

Ferizaj, KS 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr.8,  10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte higjienike për femëra, siç janë vata menstruale dhe mjete mbrojtëse 

sanitare, tamponët, vata për përditshmëri, brekë mbrojtëse menstruale të mbështjella dhe 

tamponë, vata interlabiale (ndërlidhëse), vata për mosmbajtje (inkontinencë), vata dhe 

pelena absurbuese, brekë absorbuese, pelena për mosmbajtje (inkontinencë), vata dhe brekë 

për mosmbajtje (inkontinence).   
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(111)  27637 

(151)  12/05/2021 

(181)  01/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1476 

(732)  “BASIT” Sh.p.k Rr. Ndue Përlleshi, 

17, Matiqan, Prishtinë 10000, KS 

(740)  Fisnik Sogojeva  Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)  CHAPO 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit; pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; prodhime patatesh; brume patatesh; 

patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te 

djegës, me mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, 

baharatly, me djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, 

brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, 

mustarda, uthulla, salcat (melmesat); erëzat.   

32   Birra;ujë mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe lëngje 

frutash;shurupe dhe përbëres të tjerë për përgatitjen e pijeve, nektar, nektar frutash, pije me 

nektar frutash, lëngje perimesh, pije perimesh dhe lëngje perimesh (pije), shurupe dhe 

preparatje të tjera për prodhim pijesh, pije energjike, limonada, smothies (pije), pije me 

bazë uji, lëngje kokosi, ujë kokosi, lëngje domatesh, koncentrate nga lëngje frutash, 

kokteje, pije izotenike, pije jo-alkoolike me aromatizues frutash, shurup për pije, shurup 

frutash dhe përgatitje tjera frutash jo alkoolike për përbërjen e pijeve jo alkoolike, birrë dhe 

lloje të birrave, ujë mineral dhe të gazuar, shurup dhe preparate për prodhimin e pijeve.   

 

 

 

(111)  27632 

(151)  12/05/2021 

(181)  01/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1477 

(591)  E Kuqe, E Bardhë, E Zezë   

(732)  “BASIT” Sh.p.k Rr. Ndue Përlleshi, 

17, Matiqan, Prishtinë 10000, KS 

(740)  Fisnik Sogojeva  Rr."Rexhep Luci" 

Hyrja 20, Kati III-të, Nr.11, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)  
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(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit; pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; prodhime patatesh; brume patatesh; 

patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara me erëza dhe/ose shtojca të tjera 

ushqimore, siç janë chips, snacks me shije kikirik, keçapi, oregano, klasik (vetëm me krip), 

djathi, krem kosi dhe qepë, kripë dhe uthull, pule, speci, speci djegës, mish skare 

(barbecue), pice, me bazë misri dhe patateje; kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me 

shtojca ose të kripur; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi dhe produktet e tij; 

vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

30   Kafeja, çaji, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sagu, kafeja artificiale; mielli dhe 

produktet e drithërave, produkte nga misri, ne veçanti, me shije keçapi, pice, me spec te 

djegës, me mish skare, dino, shkopinj me keçap, pop corn, tortilla me spec te djegës, 

baharatly, me djath, produket nga mielli me shije pule, hot dog, djath, keçap, buka, 

brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhur per pjekje, kripa, 

mustarda, uthulla, salcat (melmesat); erëzat   

32   Birra; ujë mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe përbëres të tjerë për përgatitjen e pijeve, nektar, nektar frutash, pije me 

nektar frutash, lëngje perimesh, pije perimesh dhe lëngje perimesh (pije), shurupe dhe 

preparatje të tjera për prodhim pijesh, pije energjike, limonada, smothies (pije), pije me 

bazë uji, lëngje kokosi, ujë kokosi, lëngje domatesh, koncentrate nga lëngje frutash, 

kokteje, pije izotenike, pije jo-alkoolike me aromatizues frutash, shurup për pije, shurup 

frutash dhe përgatitje tjera frutash jo alkoolike për përbërjen e pijeve jo alkoolike, birrë dhe 

lloje të birrave, ujë mineral dhe të gazuar, shurup dhe preparate për prodhimin e pijeve. 

    

 

 

(111)  27564 

(151)  27/04/2021 

(181)  01/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1480 

(732)  TOBOGAN N.V. Landhuis Groot 

Kwartier, Groot Kwartierweg 12, Willemstad 

(CW), NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  COSMOPOLITAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare dhe puro; cigare elektronike dhe 

tymues oralë për duhanpirësit; artikuj për duhanpirësit; shkrepse. 

   

 

 

 

(111)  27561 

(151)  27/04/2021 

(181)  01/09/2030 

(540)  BELLAGIO 
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(210)  KS/M/ 2020/1481 

(732)  TOBOGAN N.V. Landhuis Groot 

Kwartier, Groot Kwartierweg 12, Willemstad 

(CW), NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare dhe puro; cigare elektronike dhe 

tymues oralë për duhanpirësit; artikuj për duhanpirësit; shkrepse.   

 

 

 

(111)  27563 

(151)  27/04/2021 

(181)  01/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1482 

(732)  TOBOGAN N.V. Landhuis Groot 

Kwartier, Groot Kwartierweg 12, Willemstad 

(CW), NL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  DONATELLA 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare dhe puro; cigare elektronike dhe 

tymues oralë për duhanpirësit; artikuj për duhanpirësit; shkrepse.   

 

 

 

(111)  28317 

(151)  07/07/2021 

(181)  02/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1489 

(591)  Kaltert, Pembe, Vjollce, Verdhe, 

Kuqe, Kreme( Nude ). 

(732)  Burim Borovci SHPK Baron 

Njesia 1>Lidhja e Prizrenit NN 60000 

Gjilan, Njesia 2>Livoc i ulet, KS 

(740)  Arjetë Rexhepi Evlia Clebia NN 

60000 Gjilan 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Lodrat dhe gjesendet per loje: artikujt per gjimnastike dhe spotre qe nuk jane 

perfshier ne klasat tjera: dekoreimet per pemen e Krishtlindjeve   

29   Mish, Peshk, shpezet dhe kafshet e gjahut: ekstraktet e mishit, pemet dhe perimet e 
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konservuara, te ngrira, te thata dhe te ziera: xhelatinat, recelet, kompostot: veset, qumshti 

dhe produktet e tji: vajrat dhe yndyrat per ushqim.   

41   Arsimim: ofrim trajnimesh: aktivitete sportive: dhe kulturore   

43   Sherbimet per sigurimin e ushqimit dhe pijeve: akomodimi I perkohshem.   

 

 

 

(111)  28318 

(151)  07/07/2021 

(181)  02/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1490 

(591)  Kaltert, Pembe, Vjollce, Verdhe, 

Kuqe, Kreme( Nude ). 

(732)  Burim Borovci SHPK Baron 

Njesia 1>Lidhja e Prizrenit NN 60000 

Gjilan, Njesia 2>Livoc i ulet, KS 

(740)  Arjetë Rexhepi Evlia Clebia NN 

60000 Gjilan 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Lodrat dhe gjesendet per loje: artikujt per gjimnastike dhe spotre qe nuk jane 

perfshier ne klasat tjera: dekoreimet per pemen e Krishtlindjeve   

29   Mish, Peshk, shpezet dhe kafshet e gjahut: ekstraktet e mishit, pemet dhe perimet e 

konservuara, te ngrira, te thata dhe te ziera: xhelatinat, recelet, kompostot: veset, qumshti 

dhe produktet e tji: vajrat dhe yndyrat per ushqim.   

41   Arsimim: ofrim trajnimesh: aktivitete sportive: dhe kulturore.   

43   Sherbimet per sigurimin e ushqimit dhe pijeve: akomodimi I perkohshem.   

 

 

 

(111)  27631 

(151)  12/05/2021 

(181)  02/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1498 

(591)    R107, G125, B135 

    R142, G146, B134 

   R161, G186, B92 

  R126, G133, B95 

  R136, G127, B63 

(732)  LIRIMI GROUP  SH.P.K. 

 Imer  Krasniqi  p.n Mirushë  Malishevë  , 

KS 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo 

elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe 
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tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

xehet   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat 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 mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike   

19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti, 

katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo 

metalike   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.   

 

 

 

(111)  27906 

(151)  07/06/2021 

(181)  03/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1505 

(300)  40-2020-0037310  05/03/2020  KR 

(732)  CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike për trajtimin e kancerit; antitrupa për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  27851 

(151)  02/06/2021 

(181)  03/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1506 

(300)  04-2020-0037311  05/03/2020  KR 

(732)  CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

(540)   
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(511) 5   Preparatet farmaceutike për trajtimin e kancerit; antitrupa për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  27902 

(151)  07/06/2021 

(181)  03/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1507 

(591)  kaltërt, gjelbërt dhe e kuqe rubin 

(300)  40-2020-0085914  25/05/2020  KR 

(732)  CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve autoimune   

 

 

 

(111)  27643 

(151)  12/05/2021 

(181)  04/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1511 

(732)  NOVARTIS AG,  4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LEQVIO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  28202 

(151)  24/06/2021 

(181)  09/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1515 

(732)  Vanguard Trademark Holdings USA 

LLC St. Louis, Missouri 63105  

United States of America, US 

(540)   
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(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Shërbimet e marrjes me qira dhe dhenies me qira të automjeteve dhe shërbime 

rezervimi për marrjen me qira dhe dhënien me qira të automjeteve.   

 

 

 

(111)  28204 

(151)  24/06/2021 

(181)  09/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1516 

(732)  Vanguard Trademark Holdings USA 

LLC St. Louis, Missouri 63105  

United States of America, US 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Shërbimet e marrjes me qira dhe dhenies me qira të automjeteve dhe shërbime 

rezervimi për marrjen me qira dhe dhënien me qira të automjeteve.   

 

 

 

(111)  27972 

(151)  09/06/2021 

(181)  09/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1517 

(732)  PULLA SH.P.K. Rr. Ali Vitia Nr.258 

Kalabri-Prishtinë, KS 

(740)  Luan Rama Balloc, Podujevë 

 
 

(540)  PULLA 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre.   

38   Telekomunikacione.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të 

bëjë me to; analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe 

krijimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterikë. 
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(111)  27856 

(151)  02/06/2021 

(181)  09/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1518 

(591)  kuqe dhe verdhë 

(732)  CURTI S.r.l. Via Stazione, 113 

27020 Valle Lomellina (Pavia) – Italy, IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Oriz; Rizoto (oriz italian); Oriz i zier; Oriz integral; Oriz i qëruar; Oriz i 

aromatizuar;  Oriz i pasuruar; Oriz i menjëhershëm; Oriz i përgatitur; Oriz ngjitës; Oriz në 

avull; Oriz i përgatitur i ngrirë; Oriz i gatuar i tharë; Oriz i pasuruar [i papërgaditur]; 

Ushqim i përgatitur nga orizi; Oriz i përgatitur i ngrirë me erëza dhe perime; Oriz natyral [i 

përpunuar] për konsum njerëzor; Produkte ushqimore të përpunuara nga orizit; Grimtësira 

me bazë orizi; Ushqime të përgaditura me bazë orizi; Miell nga orizi; Fjolla orizi natyrale; 

Ushqim në bazë orizi; Zakuska – vakte të vogla me bazë orizi; Grimtësira me bazë orizi; 

Oriz i fryer; Oriz i skuqur (pjekur); Sallatë orizi; Puding kinez oriz me tetë lloje të frutave 

të thata; Sushi (ushqim kinez).   

 

 

 

(111)  28217 

(151)  24/06/2021 

(181)  09/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1519 

(732)  JOY FRAGRANCES S.R.L. VIA 

GAVINANA 14 BUSTO ARSIZIO 

(VARESE) - ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate për aromatizimin e ajrit; deodorant për automobila; preparate me 

deodorant për përdorim shtëpiak, komercial ose industrial   

 

 

 

(111)  28203 

(151)  24/06/2021 

(540)   
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(181)  09/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1520 

(732)  JOY FRAGRANCES S.R.L. VIA 

GAVINANA 14 BUSTO ARSIZIO 

(VARESE) - ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate për aromatizimin e ajrit; deodorant për automobila; preparate me 

deodorant për përdorim shtëpiak, komercial ose industrial”.   

 

 

 

(111)  28006 

(151)  14/06/2021 

(181)  14/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1542 

(732)  Dow AgroSciences LLC 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, United States of America, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  TADESTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pesticidet, përgatitjet (preparatet) për shkatërrimin e parazitëve, fungicidet, 

herbicidet dhe insekticidet.   

 

 

 

(111)  28005 

(151)  14/06/2021 

(181)  14/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1543 

(732)  Dow AgroSciences LLC 9330 

Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 

46268, United States of America, US 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  LORTAMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pesticidet, përgatitjet (preparatet) për shkatërrimin e parazitëve, fungicidet, 

herbicidet dhe insekticidet   
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(111)  28004 

(151)  14/06/2021 

(181)  15/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1544 

(732)  Vanguard Trademark Holdings USA 

LLC 600 Corporate Park Drive  

St. Louis, Missouri 63105  

United States of America, US 

(740)  Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32 

20000 Prizren 
 

 
 

(540)  EMERALD CLUB 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes me qira dhe 

dhenies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira dhe dhënien 

me qira të automjeteve.   

 

 

 

(111)  28003 

(151)  14/06/2021 

(181)  15/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1545 

(732)  Vanguard Trademark Holdings USA 

LLC 600 Corporate Park Drive  

St. Louis, Missouri 63105  

United States of America, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  DRIVE HAPPY 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes me qira dhe 

dhenies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira dhe dhënien 

me qira të automjeteve.   

 

 

 

(111)  27761 

(151)  26/05/2021 

(181)  15/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1549 

(300)  34906  09/04/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

(540)   
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(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve. 

  

 

 

 

(111)  27760 

(151)  26/05/2021 

(181)  15/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1550 

(300)  35242  28/08/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 9   Bateri për cigare elektronike; bateri për pajisjet elektronike për përdorim të 

ngrohjes së duhanit, karikues për pajisjet elektronike për përdorim të ngrohjes së duhanit; 

karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues makine 

për cigare elektronike; karikues makine për pajisjet që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

karikues baterish për cigare elektronike   

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurë kafshë e terur (hides) dhe lëkura  (skins) ; çanta 

prej lëkure për shumë qëllime ose prej lëkurave imituese, çanta të vogla dore , kasaforta, 

kuleta xhepi, kuleta për kartëmonedha (billfolds), qese foli, çantë e vogël dore , çanta dore, 

çantë e çelësave , çantë e kartave, këllëf i etiketave, çanta dore; port bagazh, valixhe, çanta 

udhëtimi, çanta rrobash për udhëtim, çanta shpine me rripa, çanta shpine, çanta kozmetike; 

ombrellë, çadra për mbrojtje nga dielli  dhe bastun për ecje në këmbë   

34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për 

pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse;  

cigare elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje 

elektronike për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   

me përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj 

duhani për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në 

klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe 

shkopinjve të duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve; kutia mbrojtëse, 

mbulesa dekorative dhe kutia mbajtëse për cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e 

duhanit dhe pajisje elektronike për pirje  të duhanit; mbajtës për në automjete dhe mbajtëse 

e cigareve elektronike për në automjete, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe pajisje 

elektronike për pirje të duhanit; kontejnerë për hedhjen  e shkopinjve(cigareve) të përdorur  

të ndezur me duhan; pastrues, preparate pastrimi, enë pastrimi dhe furça pastrimi për cigare 

elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike për pirje të duhanit.   

35   Shërbime e shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me pakicë online (në internet) në 

lidhje me produktet e ngrohjes së duhanit, cigaren elektronike, pajisjet elektronike të pirjes 

së duhanit, pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së cigareve ose 

duhanit, pajisjet vaporizuese (avulluese) orale, vaporizues (avullues)  për cigare elektronike 

dhe pajisjet e pirjes së duhanit, kutit elektronike për rimbushje të cigareve, karikues dhe 

pajisjet karikuese për mallrat e lartpërmendura, pajisje për fikjen e cigareve të ndezur dhe 

shkopinjve të ndezur të duhanit, pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura, solucione  

të lëngshme të nikotinës për përdorim në cigare elektronike, zëvendësues të duhanit (jo për 

qëllime mjekësore), artikuj për duhanpirësit, këllëf mbrojtës, mbulesa dekorative dhe kutia 

mbajtëse për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për pirje të duhanit, enë pastrimi, 
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mallra shtëpiake; hulumtim i marketingut, studimet e tregut, shërbime e inteligjente në 

dyqane, sondazhet e opinioneve; menaxhim i marrëdhënieve me konsumatorë; menaxhimi i 

shërbimit ndaj konsumatorit; shërbime lojalitetit për konsumator; ofrim i të gjitha  këtyre  

shërbimeve që kanë të bëjnë ekskluzivisht me cigare  

elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit, pajisje elektronike të pirjes së duhanit dhe bateri 

dhe karikuesit e  baterive për cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe pajisje 

elektronike të pirjes së duhanit.   

37   Mirëmbajtja dhe riparimi i cigareve elektronike, pajisjeve për ngrohje të duhanit dhe 

pajisjeve elektronike të pirjes së duhanit; mirëmbajtja dhe riparimi i baterive dhe 

karikuesve të baterive për cigare elektronike, pajisjeve për ngrohje të duhanit dhe pajisjeve 

elektronike të pirjes së duhanit; ofrim i të gjitha  këtyre  shërbimeve që kanë të bëjnë 

ekskluzivisht me cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit, pajisje elektronike të 

pirjes së duhanit dhe baterive dhe karikusve të baterive për cigare elektronike, pajisje për 

ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike të pirjes së duhanit   

41   Shërbime argëtimi; aranzhimi i ngjarjeve për qëllime kulturore dhe argëtuese; 

organizimin e aktiviteteve kulturore   

 

 

 

(111)  27759 

(151)  26/05/2021 

(181)  15/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1551 

(300)  34915  14/04/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 
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gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.   

 

 

 

(111)  27758 

(151)  25/05/2021 

(181)  15/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1552 

(300)  34913  14/04/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.   

 

 

 

(111)  27757 

(151)  25/05/2021 

(181)  15/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1553 

(540)  
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(300)  35243  28/08/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
      

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.   

 

 

 

(111)  27756 

(151)  25/05/2021 

(181)  15/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1554 

(300)  34916  14/04/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve. 

   

 

 

 

(111)  27755 

(151)  25/05/2021 

(181)  15/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1555 

(300)  34917  14/04/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 
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përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve. 

   

 

 

 

(111)  27754 

(151)  25/05/2021 

(181)  15/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1556 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  VEEV 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.   

 

 

 

(111)  28292 

(151)  02/07/2021 

(181)  16/09/2030 

(540)  GLOBUS 
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(210)  KS/M/ 2020/1562 

(732)  GLOBUS Konzervipari Zártköruen 

Muködo Részvénytársaság  Monostorpályi út 

92 DEBRECEN, 4030 HUNGARY , HU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të ngrira thellë, të thata dhe të 

gatuara; mish; peshk; shpezë shtepiake dhe të egra; ekstrakte mishi; perime të gatshme për 

gatim; ushqime të përgatitura dhe/ose të gatuara të bazuara në mish dhe/ose peshk dhe / ose 

shpendë dhe / ose gjah dhe / ose perime; copëza me mish dhe / ose perime; mish dhe / ose 

gjyveç perimesh; sallata me bazë perimesh; përzierjet e perimeve dhe drithërave, me 

mbizotërimin e perimeve; perime të shprëndara; supa dhe përgatitje për të bërë supa; 

koncentrat supe, supa; kastraveca të vegjel turshi; xhelatinë, reçel, komposto; fruta të 

perziera; marmelatë; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna të 

ngrënshme; Yndyrna të ngrënshme; Gjalpë; Mish të kripur; Krustace, jo të gjalla; Mish i 

konservuar; Peshk, i konservuar [i konservuar (Am.)]; Djathë; Pije qumështi, pije ku 

mbizotëron qumështi; Pije me aromë qumështi; Fruta të akullta; koncentrat i perimeve për 

ushqim; Tul frutash; Lëngje frutash për gatim; Ëmbëlsira frutash; Sallata frutash; qipse 

frutash; Ushqime të shpejta me bazë frutash; Kos me aromë frutash; Ushqime të shpejta me 

bazë perimesh; Perime të përpunuara; Produkte deti; Kërmij (jo të gjallë); Karroceri; 

xhelatinë frutash; xhelatinë perimesh; Krem [produkte qumështi]; Perime të konservuara në 

avull, sallata perimesh, perime të gatuara; Rezervat e bëra nga perimet, Rezervat e bëra nga 

frutat; Perime të përziera të konservuara, fruta të përziera të konservuara; Përzierje të ngrira 

të frutave dhe perimeve; Perime të gatuara të ngrira; Pure perimesh ose pure perime bazuar 

ne perime; Pure me fruta ose fruta; Supa me perime; supa frutash; përgatitjet dhe vaktet e 

përgatitura dhe / ose të gatuara, të freskëta, të konservuara ose të ngrira, të bazuara në 

perime dhe / ose fruta; Sallata perimesh, sallata të bazuara në perime, fruta, mish, peshk, 

karroceri, djathë, mish vegjetarian ose perimesh dhe / ose biftek; Sallata të bazuara në 

perime të papërpunuara; Mish vegjetarian dhe perime dhe biftekë; bimë të ruajtura; fruta të 

thata; mëlçi; puding i zi ; pektina dhe derivatet e tjera të frutave dhe perimeve.   

30   “Drithërat; kokrra drithërash të përpunuara; drithëra pluhur; drithëra të gatshëm për të 

ngrënë; erëza për sallatë; Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; Miell 

dhe përgatitje të bëra nga drithëra, makarona, bukë, torte dhe ëmbëlsira, akullore; Mjaltë, 

melasë; tharmë, pluhur për pjekje; Ushqime të përgatitura dhe/ose të gatuara bazuar në oriz 

dhe/ose makarona; Pite të bazuar në mish dhe / ose perime; Kripë, piper, mustardë; Uthull, 

salca (erëza); Erëza; Aromatizues dhe përgatitje aromatike për ushqim; erëza; aroma; Akuj 

të ngrënshëm; Sorbet [akuj uji]; Cokollate; Piccalilli(perzierje turshi); Përzierjet e 

drithërave dhe perimeve, me mbizotërimin e drithërave; Preparatet e bëra nga drithërat; 

Ushqime të shpejta me bazë drithërash; Biskota të kripura; Akull; Akullore; jogurt i ngrirë; 

Bimë (të ruajtura); vinaigrettte (perzierje uthulle); bukë e fortë; ëmbëlsira; Tarte; Pite; Pica; 

Pije të bazuara në çaj, çokollatë, kafe dhe kakao; bukë; Ushqime të shpejta bazuar në oriz, 

makarona dhe kuinoa; pjatat me drithëra; Ushqime të përgatitura me petë; Kuskus 

[bollgur]; Tabbouleh(sallate vegjetariane); Sallata, ushqime, vakte dhe përgatitje të bazuara 

në grurë, oriz, makarona, misër, bollgur dhe kuinoa; Biskota për përdorim si meze; artikuj 
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të bazuar në bukë për t'u përdorur si meze; bimët e pregatitura; Bimë aromatike të ngrira; ; 

Makarona të thata, makarona të vitaminizuara”.   

31   Fruta dhe perime të freskëta; produktet bujqësore, hortikulturore dhe pyjore (as të 

përgatitura, as të përpunuara); Kafshë të gjalla; Farërat; Bimë dhe lule natyrore; Bimë 

kopshtesh, të freskëta; Lëndë ushqimore për kafshë, tharm i birrës; bar natyral; Krustace, të 

gjalla; Karrem peshkimi, të gjalla; Farat e drithërave, të papërpunuara; Shkurre; Bimët; 

Fidanë; Pemë; Fruta agrumesh, të freskëta; Lëndë drunore e papërpunuar; Bimë, të thata, 

për zbukurim; Foragjere; kokrra drithërash të papërpunuara; drithërat e patrajtuar”.   

 

 

 

(111)  27951 

(151)  09/06/2021 

(181)  16/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1563 

(732)  Goodyear Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway,  

 Birmingham Business Park, Birmingham 

B37 7YN, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  TRAILMAX RAID 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Produkte dhe shërbime:  “Goma.”   

 

 

 

(111)  28253 

(151)  28/06/2021 

(181)  17/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1566 

(732)  MOL Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

1117 Budapest, Október huszonharmadika 

utca 18, Hungary , HU 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  PROMOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Materiale dhe preparate kimike, kimikate të derivuara nga vajguri (petroleumi), 

përgatitje kimike të derivuara nga vajguri, kimikate të përdorura në prodhimin e 

poliuretanit, olefinat lineare sintetike   
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(111)  27978 

(151)  09/06/2021 

(181)  17/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1567 

(732)  MOL Magyar Olaj- és Gázipari 

Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 

1117 Budapest, Október huszonharmadika 

utca 18, Hungary , HU 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  POLYMOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Materiale dhe preparate kimike, kimikate të derivuara nga vajguri (petroleumi), 

përgatitje kimike të derivuara nga vajguri, kimikate të përdorura në prodhimin e 

poliuretanit, olefinat lineare sintetike   

 

 

 

(111)  27886 

(151)  03/06/2021 

(181)  17/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1568 

(732)  I.CA.F. Industria Caffè Frusinate S.r.l. 

Via Armando Vona, 42- 03100 

FROSINONE– ITALY, IT 

(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; Kafe (e papjekur); Kafe në kokrra; Kafe e bluar; Kafe e çastit kafe pa 

kafeinë; Kafe e aromatizuar; Kafe e çastit (Instant) ; Koncentrat për kafe; Pije me bazë 

kafeje; patrona dhe kapsolla kafeje.   

 

 

 

(111)  27938 

(151)  08/06/2021 

(181)  18/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1573 

(540)   
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(591)  E verdhe e mbyllur , E Bardhe, E 

kalter e mbyllur 

(732)  Union Co SH.P.K. Çagllavicë, 

/Prishtinë, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatetpër 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe.   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe përqëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat 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 mobileve);materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike   

 

 

 

(111)  27976 

(151)  09/06/2021 

(181)  18/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1575 

(591)   E bardhë, E  kaltër, E pembe ,E zezë, 

E verdhë, E kaftë 

(732)  New Co “MINEX” L.L.C Qendrim 

Imeri   Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS (740)  

Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.   

32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara   
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(111)  27768 

(151)  26/05/2021 

(181)  18/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1577 

(300)  35244  03/09/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Bateri për cigare elektronike; bateri për pajisjet elektronike për përdorim të 

ngrohjes së duhanit, karikues për pajisjet elektronike për përdorim të ngrohjes së duhanit; 

karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues makine 

për cigare elektronike; karikues makine për pajisjet që përdoren për ngrohjen e duhanit; 

karikues baterish për cigare elektronike.   

18   Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurë kafshë e terur (hides) dhe lëkura  (skins) ; çanta 

prej lëkure për shumë qëllime ose prej lëkurave imituese, çanta të vogla dore , kasaforta, 

kuleta xhepi, kuleta për kartëmonedha (billfolds), qese foli, çantë e vogël dore , çanta dore, 

çantë e çelësave , çantë e kartave, këllëf i etiketave, çanta dore; port bagazh, valixhe, çanta 

udhëtimi, çanta rrobash për udhëtim, çanta shpine me rripa, çanta shpine, çanta kozmetike; 

ombrellë, çadra për mbrojtje nga dielli  dhe bastun për ecje në këmbë.   

35   Shërbime e shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me pakicë online (në internet) në 

lidhje me produktet e ngrohjes së duhanit, cigaren elektronike, pajisjet elektronike të pirjes 

së duhanit, pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së cigareve ose 

duhanit, pajisjet vaporizuese (avulluese) orale, vaporizues (avullues)  për cigare elektronike 

dhe pajisjet e pirjes së duhanit, kutit elektronike për rimbushje të cigareve, karikues dhe 

pajisjet karikuese për mallrat e lartpërmendura, pajisje për fikjen e cigareve të ndezur dhe 

shkopinjve të ndezur të duhanit, pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura, solucione  

të lëngshme të nikotinës për përdorim në cigare elektronike, zëvendësues të duhanit (jo për 

qëllime mjekësore), artikuj për duhanpirësit, këllëf mbrojtës, mbulesa dekorative dhe kutia 

mbajtëse për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për pirje të duhanit, enë pastrimi, 

mallra shtëpiake; hulumtim i marketingut, studimet e tregut, shërbime e inteligjente në 

dyqane, sondazhet e opinioneve; menaxhim i marrëdhënieve me konsumatorë; menaxhimi i 

shërbimit ndaj konsumatorit; shërbime lojalitetit për konsumator; ofrim i të gjitha  këtyre  

shërbimeve që kanë të bëjnë ekskluzivisht me cigare  

elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit, pajisje elektronike të pirjes së duhanit dhe bateri 

dhe karikuesit e  baterive për cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe pajisje 

elektronike të pirjes së duhanit.   

37   Mirëmbajtja dhe riparimi i cigareve elektronike, pajisjeve për ngrohje të duhanit dhe 

pajisjeve elektronike të pirjes së duhanit; mirëmbajtja dhe riparimi i baterive dhe 

karikuesve të baterive për cigare elektronike, pajisjeve për ngrohje të duhanit dhe pajisjeve 

elektronike të pirjes së duhanit; ofrim i të gjitha  këtyre  shërbimeve që kanë të bëjnë 
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ekskluzivisht me cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit, pajisje elektronike të 

pirjes së duhanit dhe baterive dhe karikusve të baterive për cigare elektronike, pajisje për 

ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike të pirjes së duhanit.   

41   Shërbime argëtimi; aranzhimi i ngjarjeve për qëllime kulturore dhe argëtuese; 

organizimin e aktiviteteve kulturore   

 

 

 

(111)  27891 

(151)  07/06/2021 

(181)  22/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1583 

(732)  Xiamen Songli lmport And Export 

Co., Ltd Unit B1, unit B, floor 19, 

rongxinsheng operation center, No.11 

Nantou Road, Guanyin international business 

center, Siming District, Xiamen, Fujian, CN 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  TCS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Bateri ndezese, bateri elektrike;akumulatore elektrik;bateri solare;pllaka per 

bateri, bateri elektrike per vetura;akumulatore elektrik per vetura;kavanoza 

baterie;kavanoza akumulatoresh;kuti per bateri.   

 

 

 

(111)  27582 

(151)  28/04/2021 

(181)  22/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1584 

(591)  E gjelbër 

(732)  N.H.”Dollomiti” Rr.”Mehmet Haxhaj” 

nr.10 38200 Klinë, KS 

 
 

(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. 

Tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuara dhe jo të 

specializuara, ku mbretëron ushqimi, pijet dhe duhani   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   
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43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm, hotele, 

motele, restorante   

 

 

 

(111)  27945 

(151)  08/06/2021 

(181)  22/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1585 

(732)  GREE ELECTRIC APPLIANCES, 

INC. OF ZHUHAI  JINJI WEST ROAD, 

QIANSHAN ZHUHAI, GUANGDONG, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  KINGHOME 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Kompresorë [makina]; kompresorë për frigoriferë; blender elektrike kuzhine për 

përdorim shtëpiak; shtrydhëse frutash elektrike; përpunues elektrik të ushqimit; lavatriçe 

për lavanderi; makina shtrydhëse për lavanderi; enëlarëse; fshesa elektrike; motor elektrik 

përveç për automjete tokësore; mulli elektrik për kafe; coptëues elektrik për mish për 

përdorim në shtëpi; shpërndarës të mbetjeve ushqimore.   

9   Telefonat celularë; terminale interaktive të ekranit me prekje; qarqe të integruara; 

aparate për përpunimin e të dhënave; aplikacione të shkarkueshme për celularët; 

telekomandë për përdorim shtëpiak; adaptorë elektrikë; bateri; kondensatorë; çelësa 

elektrikë; qipa elektronik; priza elektrike; tela elektrik; kabllo elektrike; brava elektrike; 

program kompjuterik (i regjistruar); pajisje për njohjen e fytyrës”.   

11   Frigoriferë; friz; kondicionerë; ventiues [kondicionerë të ajrit], instalime dhe aparate; 

radiatorë, elektrikë; tharëse rrobash, elektrike; fem [klimatizim]; dehumidifikues të ajrit për 

përdorim shtëpiak; aparate për pastrimin e ajrit; aspirator për përdorim në kuzhinë; ngrohës 

uji për përdorimin e larjes (gaz ose ngrohje elektrike); ngrohës elektrik uji; tenxhere me 

induksion elektromagnetik për qëllime shtëpiake; shpërndarës elektrik të ujit të pijshëm; 

ibrik elektrikë për përdorim shtëpiak; lagështues të ajrit për përdorim shtëpiak; tenxhere 

elektrike për përgatitjen e orizit; tharëse ajri; sterilizues ajri; tharëse elektrike për flokë; 

sterilizues elektrik për pjata; ngrohje uji me energji solare; ngrohës të ajrit në banjë; ndezës 

gazi; furrat me mikrovalë për qëllime shtëpiake; instalime për pastrimin e ujit; paisje 

elektrike për zierjen e vezëve për qëllime shtëpiake; toster për bukë; aparate elektrike për 

kafe; furra për pjekje për përdorim shtëpiak; tenxhere elektrike të ngadaltë; instalime 

ndriçimi; makina akulli; bodrumet elektrike të verës”.    

 

 

 

(111)  27946 

(151)  08/06/2021 

(181)  22/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1586 

(732)  GREE ELECTRIC APPLIANCES, 

(540)  
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INC. OF ZHUHAI  JINJI WEST ROAD, 

QIANSHAN ZHUHAI, GUANGDONG, CN 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Kompresorë [makina]; kompresorë për frigoriferë; blender elektrike kuzhine për 

përdorim shtëpiak; shtrydhëse frutash elektrike; përpunues elektrik të ushqimit; lavatriçe 

për lavanderi; makina shtrydhëse për lavanderi; enëlarëse; fshesa elektrike; motor elektrik 

përveç për automjete tokësore; mulli elektrik për kafe; coptëues elektrik për mish për 

përdorim në shtëpi; shpërndarës të mbetjeve ushqimore”.   

9   Telefonat celularë; terminale interaktive të ekranit me prekje; qarqe të integruara; 

aparate për përpunimin e të dhënave; aplikacione të shkarkueshme për celularët; 

telekomandë për përdorim shtëpiak; adaptorë elektrikë; bateri; kondensatorë; çelësa 

elektrikë; qipa elektronik; priza elektrike; tela elektrik; kabllo elektrike; brava elektrike; 

program kompjuterik (i regjistruar); pajisje për njohjen e fytyrës”.   

11   Frigoriferë; friz; kondicionerë; ventiues [kondicionerë të ajrit], instalime dhe aparate; 

radiatorë, elektrikë; tharëse rrobash, elektrike; fem [klimatizim]; dehumidifikues të ajrit për 

përdorim shtëpiak; aparate për pastrimin e ajrit; aspirator për përdorim në kuzhinë; ngrohës 

uji për përdorimin e larjes (gaz ose ngrohje elektrike); ngrohës elektrik uji; tenxhere me 

induksion elektromagnetik për qëllime shtëpiake; shpërndarës elektrik të ujit të pijshëm; 

ibrik elektrikë për përdorim shtëpiak; lagështues të ajrit për përdorim shtëpiak; tenxhere 

elektrike për përgatitjen e orizit; tharëse ajri; sterilizues ajri; tharëse elektrike për flokë; 

sterilizues elektrik për pjata; ngrohje uji me energji solare; ngrohës të ajrit në banjë; ndezës 

gazi; furrat me mikrovalë për qëllime shtëpiake; instalime për pastrimin e ujit; paisje 

elektrike për zierjen e vezëve për qëllime shtëpiake; toster për bukë; aparate elektrike për 

kafe; furra për pjekje për përdorim shtëpiak; tenxhere elektrike të ngadaltë; instalime 

ndriçimi; makina akulli; bodrumet elektrike të verës”.    

 

 

 

(111)  28001 

(151)  14/06/2021 

(181)  22/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1587 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53, 

71000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska, Pallaska & 

Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze 

47/5, Prishtinë 

 
 

(540)  RIVER 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte Farmaceutike   
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(111)  27953 

(151)  09/06/2021 

(181)  23/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1588 

(591)  E bardhë, E Zezë, E portokall. 

(732)  Dituria Reiseburo  Sh.P.K 

 Rr “Tony Blair” Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

 

 

 

(111)  27952 

(151)  09/06/2021 

(181)  23/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1594 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  GR 010 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.   

 

 

 

(111)  27831 

(151)  01/06/2021 

(181)  24/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1596 

(732)  EMIN SHERIFI N.P.T. ,,SHARRI’’ 

 Pn-Ferizaj, KS 
 

(540)   
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(511) 37   Konsulta per ndertimtari: ndertimtari, dhenia e informatave per ndertimtari, 

mbikeqyrja e ndertimit te objekteve, instalimi i dyerve dhe dritareve, prodhimi i dyerve dhe 

laminatit dhe produkteve te drurit, instalimi i mjeteve te punes ne punishten e ndertimtarise.   

 

 

 

(111)  28258 

(151)  28/06/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1604 

(732)  BRUPHARM SH.A. Fushë Kosovë, 

Nëna Terezë H-I-Nr.3, 3, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)  Reviforce 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe përqëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

10   Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare,jymtyrët, sytë 

dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  28208 

(151)  24/06/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1608 

(732)  MARALD S.p.a. Via Monte Grappa n. 

7 24121 Bergamo, Italy, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 18   Çanta; çanta nga lëkurë dhe imitimi i lëkurës; çanta shale; çanta doku; çanta 

plazhi; çanta shopingu; çanta me rrota; çanta prej rrjeti; kuleta; çanta dore; çanta udhëtimi; 

etiketa nga lëkura; etiketa valixhesh nga lëkura; mbajtëse të etiketave të bagazhit (lëkure); 

shirita për valixhe; çanta për ombrella; arka çelsash; arka tualeti të cilat shiten të zbrazta; 

bagazhe; bagazhe udhëtimi; çanta udhëtimi; mbulesa ombrellash; mbulesa valixhesh; 

ombrella; çadra dielli; kuleta; arka për kartela biznesi; arka për mbajtjen e kartelave 

kreditore (nga lëkura); arka muzikore (bagazhe); çanta rrjeti për shoping; shirita 

shpatullash; valixhe; valixhe dokumentesh; çanta udhëtimi për veshje; çanta shpine; 

paketime sportive (çanta); bartës veshjesh; çanta lëkure; takëme udhëtimi; çanta për të 

gjitha qëllimet; çanta për rripa; çanta librash; çanta çelsash; çanta udhëtimi për këpucë; 

çantasupesh; çanta veglsh tëcilat shiten të zbrazta; valixhe; qese për mbajtjen e çelsave;  

çana shkolle; çanta hobe për bartjen e foshnjeve; çanta shpine; këllëf pëlhure; mbajtës për 

veshje sporti; çanta atletike për të gjitha qëllimet; çanta për sport; çanta sportive me rrota 

për të gjith aqëllimet; kuleta qeqesh nga lëkura; kuleta pasaportash; arka dokumetesh; 

valixhe e vogël; shirita lëkure; karoca; rrota për valixhe;  çanta shpine; çanta shpine me 

rrota; arka për bartjen e veshjeve, këmishave dhe veshjeve.     

25   Veshje, veshje jo ujëlëshuese; veshje sporti; veshje nga imitimi i lëkurës; veshje lëkure; 

veshje motoristësh; veshje çiklistësh; veshje për gjimnastikë;  fustane; togë; bandanë (shall 

qafe); kapela (veshje koke); bereta; veshje e brendshme; veshje e brendshme për absorbim 

të djersës; body (veshje); mbajtëse rrobash (lastik); korset (veshje e brendshme); galoshe; 

kapela kafke; veshmbathje; veshmbathje atletike; çorape (geta); leotardë; çorape; kilota për 

veshje; brekë banje; fanela; kësula; kapotë; mantel me kapuç (veshje); brez (si pjesë e 

veshjes); çorape femrash; kollar (veshje); jelek grash; pajë e fëmijve të posalindur – lajet; 

kostume banje; kapela banje; kapela dushi; shirita koke (veshje); katrorë xhepi; shalla; 

shalle qafe (kufje); pjesë t epërme të çizmeve; xhaketa (veshje); llastik çorrapesh; gjëra 

xhaketash (veshje); bluzonë; funde; kominoshe; këmishë nae; dorza (veshje); veshje e bërë 

gati; veshje letre; veshje e thurur (veshje); dollakë (ngrohës këmbësh); triko sporti; artikuj 

trikotazi; pulovër; kufje (veshje) pelerina; maska gjumi; pantallona të shkurtëra; funde të 

shkurtëra; brekë boksierësh; brekë bebesh (veshje e brendshme); jelek; pantallona; papuçe; 

kufje veshësh (veshje); gëzof me kapuç; tuta sportive; peliçe; supore këmishash; pizhame; 

mansheta; ponço; llastik çorapesh; llastik mbajtës; sutjen; sandale; sandale banje; sarisa; 

këllëfe këmbësh, që nuk ngrohen me rrymë; këpucë; esparto këpucë ose sandale; papuçe 

banje; kostume; këpucë gjimnastike; këpucë plazhi; këpucë trajnimi; shalle; breza për 
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veshje; taban të brendshëm; xhybe; zhupon; shirita pantallonash; gjysëm çizme; çizme; 

shall i gjërë për gra; kostume; xhepa për veshje; T-shirt (këmisha) me mëngë të shkurtëra; 

fustane solemne; T-shirt (këmisha) me mëngë të gjata; pjesë të epërme të veshmbathjeve; 

kombinime (veshje); uniforma; velenka (çizme shajaku); ballik (veshje koke); maje (pjesë 

të epërme) të kapelës; mbërtheska për shtrëngim (bashkangjitje) në këpucë sportive     

 

 

 

(111)  28207 

(151)  24/06/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1609 

(300)  01821523  24/07/2020  EU 

(732)  LENZING  

AKTIENGESELLSCHAFT Werkstrasse 2 

4860 Lenzing Austria, AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  VEOCEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim ; shërbime reklamimi , marketingu dhe promovimi; organizim 

demonstrimi per qëllime reklamimi; rregullimi i ekraneve per qëllime komerciale; 

organizimi i ekspozitave per qëllime reklamimi; rregullimi i shpërndarjes se literaturës 

reklamuese ne  përgjigje te pyetjeve telefonike; reklamim nëpërmjet banderolave; postimi i 

faturave; administrim biznesi; menaxhim biznesi; demonstrimi i mallrave; demonstrimi i 

mallrave dhe shërbimeve me mjete elektronike, gjithashtu per te mirën te shërbimeve te 

ashtuquajtura t tleshopingut dhe blerjes nga shtëpija; demonstrimi i allrave per qëllime 

promovuese; shërbime vitrinash per mallra; shpërndarja e reklamave; shpërndarja e 

reklamave; shpërndarja e materialeve reklamuese dhe promovuese; shpërndarja e 

reklamave per te tjerët; shpërndarja e reklamave per te tjerët përmes internetit; shpërndarja 

e çështjeve qe kane te bëjnë me reklama, shpërndarja e materialeve reklamuese, marketing 

dhe publicitare; distribuim dhe shpërndarje e materialeve reklamuese ( fletpalosjeve, 

prospekteve, materialit te shtypur dhe mostrave) ; distribuim i reklamave dhe njoftimeve 

tregtare; distribuim i njoftimeve per reklama; distribuim i materialit reklamues; distribuim i 

materialit  reklamues, marketingut dhe promovues; distribuim i produkteve per qëllime 

reklamimi, distribuim i çeshjteve promovuese; distribuim i prospekteve dhe mostrave; 

distribuim  i mostrave per qëllime publiciteti; ekspozita  ( udhëheqje) per qëllime 

reklamimi ; ekspozita ( udhëheqje) per qëllime biznesi; ekspozita te revyve te modës per 

qëllime tregtare; distribuim i faturave te dorës; studime marketingu; rregullim vitrinash; 

funksione zyre; reklamim nëpërmjet internet ( online) ; organizimi dhe transmetimi i 

prezantimeve te produkteve; organizimi  ingjarjeve per qëllime komerciale dhe reklamuese, 

organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare per qëllime biznesi dhe promovimi; 

organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve per qëllime komerciale, 

promovuese dhe reklamuese; planifikimi dhe udhëheqje te panaireve tregtare, ekspozitave 

dhe prezantimeve per qëllime ekonomike ose reklamuese; pergaditja dhe prezantimi i  

ekraneve audio vizuale per qëllime reklamimi ; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; 

shërbime te marrëdhënieve me publikun; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me 
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qira e hapësirës reklamuese online; demonstrimi i shitjeve  (per te tjerët) ; promovimi i 

shitjeve per te tjerët; shpërndarja e mostrave; shfaqje ( udhëheqje biznesi) ; shërbime te 

menaxhimit te furnizimit zinxhiror; shërbime telemarketingu; shfaqje tregtare dhe shërbime 

te ekspozitave.   

 

 

 

(111)  28019 

(151)  14/06/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1610 

(591)  E bardhe e kuqe 

(300)  018296068  25/08/2020  EU 

(732)  Intersnack Group GmbH & Co. KG 

Peter-Müller-Straße 3 

 40468 Düsseldorf GERMANY, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të perimeve dhe patateve të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose 

ndryshe të prodhuara dhe të përpunuara; Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirik, kokos (i 

tharë) të pjekur, tharë, kripur, me erza, të mbështjellur dhe të përpunuar; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe gatuara; akstrakte allgash deti për ushqim; produkte xhenxhefili të 

cilët janë fruta të thara; gjalpë kikiriki.   

30   Produkte të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose ndryshe të prodhuara dhe të 

përpunuara si tapioka, maniokë, oriz, misër, grur ose produkte tjera nga drithrat dhe 

produke xhenxhefili, të cilat janë ëmbëlsira ose xhele frutash; biskota dhe presla të 

këndshme; shufra drithrash, të cilat kryesisht përmbajnë lajthi, fruta të thara, drithra të 

përpunuara; çokollatë dhe produkte çokollate; salca.   

31   Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirikë dhe fara të papërpunuara; Alga për konsum 

njerëzor.   

 

 

 

(111)  28018 

(151)  14/06/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1611 

(591)  E verdhe, e kalter, e bardhe, e kuqe, 

baron... 

(300)  018296066  25/08/2020  EU 

(732)  ntersnack Group GmbH & Co. KG 

Peter-Müller-Straße 3 40468 Düsseldorf 

GERMANY, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

(540)   
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(511) 29   Produkte të perimeve dhe patateve të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose 

ndryshe të prodhuara dhe të përpunuara; Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirik, kokos (i 

tharë) të pjekur, tharë, kripur, me erza, të mbështjellur dhe të përpunuar; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe gatuara; akstrakte allgash deti për ushqim; produkte xhenxhefili të 

cilët janë fruta të thara; gjalpë kikiriki.   

30   Produkte të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose ndryshe të prodhuara dhe të 

përpunuara si tapioka, maniokë, oriz, misër, grur ose produkte tjera nga drithrat dhe 

produke xhenxhefili, të cilat janë ëmbëlsira ose xhele frutash; biskota dhe presla të 

këndshme; shufra drithrash, të cilat kryesisht përmbajnë lajthi, fruta të thara, drithra të 

përpunuara; çokollatë dhe produkte çokollate; salca.   

31   Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirikë dhe fara të papërpunuara; Alga për konsum 

njerëzor.   

 

 

 

(111)  28017 

(151)  14/06/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1612 

(591)  E bardhe , e kuqe 

(300)  018296067  25/08/2020  EU 

(732)  Intersnack Group GmbH & Co. KG 

Peter-Müller-Straße 3 

 40468 Düsseldorf GERMANY, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të perimeve dhe patateve të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose 

ndryshe të prodhuara dhe të përpunuara; Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirik, kokos (i 

tharë) të pjekur, tharë, kripur, me erza, të mbështjellur dhe të përpunuar; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe gatuara; akstrakte allgash deti për ushqim; produkte xhenxhefili të 

cilët janë fruta të thara; gjalpë kikiriki   

30   Produkte të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose ndryshe të prodhuara dhe të 

përpunuara si tapioka, maniokë, oriz, misër, grur ose produkte tjera nga drithrat dhe 

produke xhenxhefili, të cilat janë ëmbëlsira ose xhele frutash; biskota dhe presla të 

këndshme; shufra drithrash, të cilat kryesisht përmbajnë lajthi, fruta të thara, drithra të 

përpunuara; çokollatë dhe produkte çokollate; salca.   

31   Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirikë dhe fara të papërpunuara; Alga për konsum 

njerëzor.   
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(111)  28016 

(151)  14/06/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1613 

(591)  E verdhe, e kalter, e bardhe, e kuqe, 

baron... 

(300)  018296063  25/08/2020  EU 

(732)  Intersnack Group GmbH & Co. KG 

Peter-Müller-Straße 3 

 40468 Düsseldorf GERMANY, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të perimeve dhe patateve të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose 

ndryshe të prodhuara dhe të përpunuara; Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirik, kokos (i 

tharë) të pjekur, tharë, kripur, me erza, të mbështjellur dhe të përpunuar; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe gatuara; akstrakte allgash deti për ushqim; produkte xhenxhefili të 

cilët janë fruta të thara; gjalpë kikiriki.   

30   Produkte të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose ndryshe të prodhuara dhe të 

përpunuara si tapioka, maniokë, oriz, misër, grur ose produkte tjera nga drithrat dhe 

produke xhenxhefili, të cilat janë ëmbëlsira ose xhele frutash; biskota dhe presla të 

këndshme; shufra drithrash, të cilat kryesisht përmbajnë lajthi, fruta të thara, drithra të 

përpunuara; çokollatë dhe produkte çokollate; salca.   

31   Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirikë dhe fara të papërpunuara; Alga për konsum 

njerëzor.   

 

 

 

(111)  28015 

(151)  14/06/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1615 

(591)  E verdhe, e kalter, e kuqe 

(300)  018296174  26/08/2020  EU 

(732)  Intersnack Group GmbH & Co. KG 

Peter-Müller-Straße 3 

 40468 Düsseldorf GERMANY, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të perimeve dhe patateve të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose 

ndryshe të prodhuara dhe të përpunuara; Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirik, kokos (i 

tharë) të pjekur, tharë, kripur, me erza, të mbështjellur dhe të përpunuar; fruta dhe perime të 

konservuara, thara dhe gatuara; akstrakte allgash deti për ushqim; produkte xhenxhefili të 
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cilët janë fruta të thara; gjalpë kikiriki.   

30   Produkte të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose ndryshe të prodhuara dhe të 

përpunuara si tapioka, maniokë, oriz, misër, grur ose produkte tjera nga drithrat dhe 

produke xhenxhefili, të cilat janë ëmbëlsira ose xhele frutash; biskota dhe presla të 

këndshme; shufra drithrash, të cilat kryesisht përmbajnë lajthi, fruta të thara, drithra të 

përpunuara; çokollatë dhe produkte çokollate; salca.   

31   Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirikë dhe fara të papërpunuara; Alga për konsum 

njerëzor.   

 

 

 

(111)  28048 

(151)  16/06/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1616 

(591)  E hirit, e zezë dhe e kaltërt.  

(732)  COMPANY 21 SH.P.K Pallati i 

Mediave - Anex, Prishtinë, 10000, Republika 

e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor COMPANY 21 SH.P.K Pallati i 

Mediave - Anex, Prishtinë, 10000, Republika 

e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparature dhe instrumente shkencore, fotografike, kinematografike, audio vizuale, 

optike, 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.   

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 letradhe kartoni; modele arkitekture; 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të 

shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi 

(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i 

urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese 

(Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion 
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komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime 

(Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të 

shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të 

performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të 

konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; 

Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi 

e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; 

Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat 

në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 

të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci 

Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese; 

Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.   

38   Telekomunikim; transmetim, emetim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të dhënave, 

imazheve, muzikës, audio, video, multimedias, televizionit dhe radios me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit 

pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim, ë 

transmetimit, transmetimin dhe transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit 

pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-me-

kërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe 

multimediave me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, 

satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; 

telefona, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike, 

shërbimet e audio konferencave dhe video konferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e 

telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa 

tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e internetit, data baza, 

tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-linë, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio 

programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe 

konsulencës në lidhje me të gjitha ato që u cekën më lartë.”   

41   Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, stazhit, praktikës, dhe 

programeve këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe 

dizajnit; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve, 

klasave, webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga 

distanca; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave 

live, ngjarjeve të posaçme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale, 

garave, konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive; 

zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezantimin e radio programeve, 
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programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio 

dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse, 

sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art 

dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, 

radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive; 

ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës, 

informimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës; 

ofrimin e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të 

programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio 

për shkarkim falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit, 

lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e 

web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmi e 

zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe 

kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme, 

lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave, 

orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative, 

zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, 

garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e 

biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit 

dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, 

shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezantimin e rishikimeve, 

sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve 

kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në 

lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, 

koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe 

ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje 

(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim 

në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim 

dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me 

përmbajtje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative, 

manualeve, blogjeve, ditarëve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve 

informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve; 

shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuterikë jo-të 

shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe 

stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të 

tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë; shpërndarjen e 

videokasetave; ofrimin e objekteve rekreative; informimet rekreative; shërbimet e klubit 

shëndetësor [trajnim shëndetësor dhe të stërvitjes]; dhënien me qira të lodrave; dhënien me 

qira të pajisjeve të lojërave; mbajtjen e tureve udhëzuese; trajnimin e kafshëve; modelimin 

për artistë; lotaritë operuese; dhënien me qira të shtëpive akuariume.”   

42   Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 
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Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.   

 

 

 

(111)  28050 

(151)  16/06/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1617 

(732)  COMPANY 21 SH.P.K  Pallati i 

Mediave - Anex, Prishtinë, 10000, Republika 

e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor COMPANY 21 SH.P.K 

 Pallati i Mediave - Anex, Prishtinë, 10000, 

Republika e Kosovës 

 
 

(540)  RADIO TELEVIZIONI 21  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparature dhe instrumente shkencore, fotografike, kinematografike, audio vizuale, 

optike, 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   

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 letradhe kartoni; modele arkitekture; 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të 

shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi 

(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i 

urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese 

(Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion 

komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime 
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(Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të 

shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të 

performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të 

konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; 

Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi 

e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; 

Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat 

në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 

të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci 

Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese; 

Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.   

38   Telekomunikim; transmetim, emetim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të dhënave, 

imazheve, muzikës, audio, video, multimedias, televizionit dhe radios me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit 

pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim, ë 

transmetimit, transmetimin dhe transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit 

pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-me-

kërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe 

multimediave me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, 

satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; 

telefona, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike, 

shërbimet e audio konferencave dhe video konferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e 

telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa 

tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e internetit, data baza, 

tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-linë, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio 

programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe 

konsulencës në lidhje me të gjitha ato që u cekën më lartë.”   

41    Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, stazhit, praktikës, dhe 

programeve këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe 

dizajnit; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve, 

klasave, webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga 

distanca; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave 

live, ngjarjeve të posaçme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale, 

garave, konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive; 

zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezantimin e radio programeve, 

programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio 
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dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse, 

sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art 

dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, 

radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive; 

ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës, 

informimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës; 

ofrimin e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të 

programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio 

për shkarkim falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit, 

lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e 

web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmi e 

zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe 

kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme, 

lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave, 

orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative, 

zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, 

garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e 

biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit 

dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, 

shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezantimin e rishikimeve, 

sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve 

kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në 

lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, 

koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe 

ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje 

(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim 

në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim 

dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me 

përmbajtje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative, 

manualeve, blogjeve, ditarëve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve 

informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve; 

shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuterikë jo-të 

shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe 

stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të 

tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë; shpërndarjen e 

videokasetave; ofrimin e objekteve rekreative; informimet rekreative; shërbimet e klubit 

shëndetësor [trajnim shëndetësor dhe të stërvitjes]; dhënien me qira të lodrave; dhënien me 

qira të pajisjeve të lojërave; mbajtjen e tureve udhëzuese; trajnimin e kafshëve; modelimin 

për artistë; lotaritë operuese; dhënien me qira të shtëpive akuariume.”   

42   Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 
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argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.   

 

 

 

(111)  28052 

(151)  16/06/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1618 

(591)  Kombinim i ngjyrave e bardhë, e 

kaltërt dhe e hirit. 

(732)  COMPANY 21 SH.P.K Adresa: 

Pallati i Mediave - Anex, Prishtinë, 10000, 

Republika e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor Adresa: Pallati i Mediave - Anex, 

Prishtinë, 10000, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparature dhe instrumente shkencore, fotografike, kinematografike, audio vizuale, 

optike, 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.   

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 letradhe kartoni; modele arkitekture; 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të 

shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi 

(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i 

urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese 

(Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion 

komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime 
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(Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të 

shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të 

performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të 

konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; 

Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi 

e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; 

Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat 

në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 

të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci 

Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese; 

Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.   

38   Telekomunikim; transmetim, emetim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të dhënave, 

imazheve, muzikës, audio, video, multimedias, televizionit dhe radios me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit 

pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim, ë 

transmetimit, transmetimin dhe transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit 

pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-me-

kërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe 

multimediave me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, 

satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; 

telefona, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike, 

shërbimet e audio konferencave dhe video konferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e 

telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa 

tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e internetit, data baza, 

tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-linë, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio 

programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe 

konsulencës në lidhje me të gjitha ato që u cekën më lartë.   

41   Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, stazhit, praktikës, dhe 

programeve këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe 

dizajnit; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve, 

klasave, webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga 

distanca; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave 

live, ngjarjeve të posaçme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale, 

garave, konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive; 

zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezantimin e radio programeve, 

programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio 
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dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse, 

sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art 

dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, 

radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive; 

ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës, 

informimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës; 

ofrimin e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të 

programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio 

për shkarkim falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit, 

lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e 

web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmi e 

zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe 

kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme, 

lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave, 

orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative, 

zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, 

garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e 

biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit 

dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, 

shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezantimin e rishikimeve, 

sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve 

kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në 

lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, 

koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve,ekspozitave, dhe 

ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje 

(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim 

në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim 

dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me 

përmbajtje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative, 

manualeve, blogjeve, ditarëve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve 

informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve; 

shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuterikë jo-të 

shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe 

stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të 

tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë; shpërndarjen e 

videokasetave; ofrimin e objekteve rekreative; informimet rekreative; shërbimet e klubit 

shëndetësor [trajnim shëndetësor dhe të stërvitjes]; dhënien me qira të lodrave; dhënien me 

qira të pajisjeve të lojërave; mbajtjen e tureve udhëzuese; trajnimin e kafshëve; modelimin 

për artistë; lotaritë operuese; dhënien me qira të shtëpive akuariume.”   

42   Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 
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argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare. 

   

 

 

(111)  28047 

(151)  16/06/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1619 

(732)  COMPANY 21 SH.P.K Pallati i 

Mediave - Anex, Prishtinë, 10000, Republika 

e Kosovës, KS 

(740)  Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues 

Ligjor COMPANY 21 SH.P.K 

 Pallati i Mediave - Anex, Prishtinë, 10000, 

Republika e Kosovës 

 
 

(540)  RTV 21  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparature dhe instrumente shkencore, fotografike, kinematografike, audio vizuale, 

optike, 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   

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 letradhe kartoni; modele arkitekture; 

instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje 

dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të 

shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi 

(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i 

urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese 

(Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion 

komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime 

(Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të 
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shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të 

performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të 

konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; 

Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për 

qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi 

e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; 

Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat 

në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve 

publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i 

materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); 

Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime 

të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i 

shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të 

dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci 

Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese; 

Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.   

38   Telekomunikim; transmetim, emetim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të dhënave, 

imazheve, muzikës, audio, video, multimedias, televizionit dhe radios me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit 

pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim, ë 

transmetimit, transmetimin dhe transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit 

pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-me-

kërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe 

multimediave me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, 

satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; 

telefona, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike, 

shërbimet e audio konferencave dhe video konferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e 

telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa 

tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e internetit, data baza, 

tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-linë, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio 

programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe 

konsulencës në lidhje me të gjitha ato që u cekën më lartë.”   

41   Klasa 38 - Telekomunikim; transmetim, emetim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, 

të dhënave, imazheve, muzikës, audio, video, multimedias, televizionit dhe radios me anë të 

rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të 

komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim, 

ë transmetimit, transmetimin dhe transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të 

telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit 

pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-me-

kërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe 

multimediave me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, 

satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; 
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telefona, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike, 

shërbimet e audio konferencave dhe video konferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e 

telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa 

tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e internetit, data baza, 

tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-linë, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio 

programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe 

konsulencës në lidhje me të gjitha ato që u cekën më lartë.” 

Klasa 41 - Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, stazhit, praktikës, dhe 

programeve këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe 

dizajnit; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve, 

klasave, webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga 

distanca; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave 

live, ngjarjeve të posaçme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale, 

garave, konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive; 

zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezantimin e radio programeve, 

programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio 

dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse, 

sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art 

dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, 

radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive; 

ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës, 

informimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës; 

ofrimin e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të 

programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio 

për shkarkim falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit, 

lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e 

web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmi e 

zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe 

kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme, 

lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave, 

orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative, 

zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, 

garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e 

biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit 

dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, 

shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezantimin e rishikimeve, 

sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve 

kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në 

lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, 

koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe 

ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje 

(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim 

në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim 

dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me 

përmbajtje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative, 
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manualeve, blogjeve, ditarëve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve 

informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve; 

shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuterikë jo-të 

shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe 

aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe 

stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të 

tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë; shpërndarjen e 

videokasetave; ofrimin e objekteve rekreative; informimet rekreative; shërbimet e klubit 

shëndetësor [trajnim shëndetësor dhe të stërvitjes]; dhënien me qira të lodrave; dhënien me 

qira të pajisjeve të lojërave; mbajtjen e tureve udhëzuese; trajnimin e kafshëve; modelimin 

për artistë; lotaritë operuese; dhënien me qira të shtëpive akuariume.   

42   Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra 

(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje 

kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim; 

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime 

argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit]; 

Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik; 

Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i 

shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk 

shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë; 

Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i); 

Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe 

televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet 

publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e) 

[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare   

 

 

 

(111)  27908 

(151)  07/06/2021 

(181)  25/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1624 

(591)  E verdhe e ndritshne, e verdhe e errët, 

e gjelbër e ndritshme, e gjelbër e errët, e 

kuqe, rozë e ndritshme, roze e errët, ari, e 

bardhë, portokalli, portokalli e ndritshme, 

vjollce, hiri 

(732)  KRAŠ prehrambena industrija d.d. 

Ravnice 48, 10000 ZAGREB, CROATIA, 

HR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karta; materiale të shtypura, në veçanti libra, albume, etiketa ngjitëse, 
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revista   

28   Lojëra dhe lodra   

30   Bonbone të bërë prej sheqeri; karamele (sheqerka); ëmbëlsira gume; ëmbëlsirat e ziera; 

çokollatë; ëmbëlsira gume flluskuese; ëmbëlsira gume flluskuese pa sheqer; tableta 

(lozenges); kakao; biskota me përmbajtje të ëmbëlsirave dhe biskota çaji; torte (pasta); 

ëmbëlsira; akullore.   

 

 

 

(111)  27909 

(151)  07/06/2021 

(181)  28/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1625 

(591)  e kuqe, zezë, e hirtë dhe e bardhë 

(732)  Gezime Jaha  Dardania SU 1/5 Hyrja 3 

nr 7 Prishtine,  KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, mish shpezësh; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te konzervuara, të 

ngrira, të thara, dhe të ziera; vezë; qumështë, djath, buter, jogurt dhe produkte tjera të 

qumështit; vajra dhe yndyrëra për ushqim; këpurdha të konzervuara   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; miell dhe prepagitje nga drithërat; bukë, pasta dhe 

ëmbelsira; çokolatë; akullore; melmesa, djegësime, bimë të konzervuara; uthull, salca dhe 

kondimente   

43   Sherbime restoranti; snak bare dhe fast food; ushqime të pregatitura si doner në petë, 

doner në bukë, doner në pjatë, somunë me suxhuk, sendviçe; pica; produkte të cilat 

përfshihen në këtë klasë dhe shërbehen në restorante dhe duqane sherbimi të shpejt 

ushqimi.     

 

 

 

(111)  27910 

(151)  07/06/2021 

(181)  28/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1626 

(300)  202000667  29/03/2020  AZ 

(732)  Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH 

Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg 

Germany, DE 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 

 

(540)   
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(511) 34   Duhani, qofte i prodhuar apo jo i prodhuar; produktet e duhanit; zevendesuesit e 

duhanit, asnje nuk eshte per qellime medicinale ose curative; cigare; cigare te vogla ( 

cigarillo); puro; makina dore per te bere cigare; tuba cigaresh; filtra cigaresh; letra cigaresh; 

cigare elektronike; lengje per cigare elektronike; shkrepse dhe artikuj e duhanpiresit.   

 

 

 

(111)  27930 

(151)  08/06/2021 

(181)  28/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1627 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  TOYOTA BZ1 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila dhe pjesët strukturore të tyre   

 

 

 

(111)  27932 

(151)  08/06/2021 

(181)  28/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1628 

(732)  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 

(540)  TOYOTA BZ3 
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(511) 12   Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.”   

 

 

 

(111)  27934 

(151)  08/06/2021 

(181)  28/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1629 

(732)  Amazon Technologies, Inc. 410 Terry 

Avenue North Seattle, Washington 98109 

United States, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe dërgimin e përmbajtjes 

dixhitale dhe reklamime përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm, gjegjësisht softuer që mëson preferencat e përdoruesit për të përshtatur 

thelbin dhe pamjen e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve; softuer kompjuteri i 

shkarkueshëm për përcjelljen, monitorimin, dhe raportimin e trendeve për qëllime 

reklamimi, marketingu dhe promocioni; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për vlerësimin 

dhe analizimin e sjelljeve të konsumatorëve në fushën e reklamimit dhe marketingut; 

softuer kompjuterik i shkarkueshëm për blerjen e mediave; softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm për qëllime të krijimit të teknologjisë, të dhënave dhe veglave analitike të 

fokusuara në reklamime; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për qëllime të vlerësimit të 

sjelljeve të konsumatorëve; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe dërgimin 

e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për përshtatje të thelbit dhe pamjes së përmbajtjes dixhitale 

dhe reklamimeve   

16   Reklamime dhe materiale promocionale të shtypura, gjegjësisht pamje të shtypura në 

natyren e grafikoneve informuese dhe materialeve promocionale që u shiten tjerëve për 

reklamim dhe promovim të mallrave dhe shërbimeve të tjerëve.   

35   Shërbime të reklamimit dhe marketingut që ofrohen përmes mediave sociale dhe 

marketing të makinave të kërkimit; publikime të teksteve reklamuese; analiza të 

hulumtimeve të tregut dhe të dhënave reklamuese për të ofruar strategji dhe kuptim të 

reklamimeve dhe marketingut; krijim, hartim, përpunim, publikim, dhe shpërndarje e 

materialeve reklamuese që përmbajnë tekste, pamje, dhe përmbajtje; shërbime të blerjes së 

mediave dhe planifikimi, gjegjësisht këshillime të klientëve në marrje me qira dhe blerje të 

kohës reklamuese dhe hapësirës reklamuese për transmetim të mesazheve reklamuese 

përmes kohës së shfaqjes, hapësirës së shtypjes, hapësirës së brendshme, hapësirës së 

jashtme apo hapësirës dixhitale; reklamime në hapësira të jashtme; shërbime të reklamimit 

paguaj-për-klikim; përgatitje të prezantimeve audiovizuele që përdoren në reklamime; 
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produksion, post-produksion, përpunim, publikim dhe shpërndarje e materialeve 

reklamuese në formën e veprave kinematografike, atyre video dhe audio; ofrime të 

analitikës së të dhënave në natyren e grumbullimit dhe analizimit të trendeve të blerjeve të 

konsumatorëve dhe karakteristikave për përshtatjen e ofertave dhe promocioneve dixhitale; 

shërbime të agjencive të marrëdhënieve me publikun; marrje me qira dhe blerje për tjerët të 

kohës reklamuese dhe hapësirës reklamuese në gjitha mjetet e komunikimit dhe mediat; 

Reklamime dhe marketing; shërbime të agjencive të reklamimit; shërbime të reklamimit 

dixhital; shërbime të reklamimit online për tjerët; operime të tregjeve online për shitësit e 

mallrave dhe/apo shërbimeve; krijime të koncepteve të reklamimit në internet; produksione 

të materieve reklamuese dhe reklamave; konsulencë e menaxhimit të biznesit në lidhje me 

strategjinë, marketingun, shitjet, operimin, dizajnin e produkteve posaçërisht të 

specializuara në përdorimin e modeleve analitike dhe statistikre për të kuptuar dhe 

parashikuar trended dhe veprimet e konsumatorëve, bizneseve dhe të tregjeve   

41   Shërbime arsimimi, gjegjësisht zhvillime të kurrikulave për tjerët në fushën e 

reklamimit dhe marketingut   

42   Ofrues i shërbimeve të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për përdorim në krijimin 

e reklamimeve për tjerët; softuer si një shërbim (SAAS) për krijimin dhe transmetimin e 

përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer si një 

shërbim (SAAS), gjegjësisht softuer që mëson preferencat e përdoruesit për të përshtatur 

thelbin dhe pamjen e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit; softuer si një shërbim (SAAS) 

për përcjelljen, monitorimin, dhe raportimin e trendeve për qëllime reklamimi, marketingu 

dhe promocioni; softuer si një shërbim (SAAS) për vlerësimin dhe analizimin e sjelljeve të 

konsumatorëve në fushën e reklamimit dhe marketingut; softuer si një shërbim (SAAS) për 

qëllime të përcjelljes, monitorimit, dhe raportimit të trendeve për qëllime të reklamimeve, 

marketingut dhe promocioneve; softuer si një shërbim (SAAS) për qëllime të krijimit të 

teknologjisë, të dhënave dhe veglave analitike të fokusuara në reklamime; softuer si një 

shërbim (SAAS) për qëllime të vlerësimit të sjelljes së konsumatorëve; softuer online, i pa-

shkarkueshëm për blerjen e medias; softuer online, i pa-shkarkueshëm për krjimin dhe 

transmetimin e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit përmes rrjeteve globale të 

komunikimit; softuer online, i pa-shkarkueshëm për përshtatjen e thelbit dhe pamjes së 

përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve   

 

 

 

(111)  28210 

(151)  24/06/2021 

(181)  29/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1630 

(732)  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)  Nouve Blanc 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë; parfumeri, kozmetikë, deodorante dhe anti-djersë për përdorim personal; 
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preparte për pastrimin, kujdesin dhe zbukurimin e flokëve; preparate kozmetike për 

kujdesin ndaj diellit. kryesisht për përdorim shtëpiak dhe hoteleri.   

20   Dyshekët; dhoma gjumi; dyshekë me ajër/mbushje, jo për qëllime mjekësore dhe 

jastëkë; jastëkë me ajër/ mbushje jo për qëllime mjekësore; jastëqe mbështetje; kanape, 

karrige [ndenjëse] me jastek tekstili; kolltukë; krevate; dollapë; perde krevati për zbukurim; 

lidhëse perdesh; korniza (qëndisje me tekstil); mbulesa krevati, përveç çarçafëve; mbulesa 

të heqshme për lavamanë;  rrogoza gjumi; rafte mobiljesh; sëndukë me sirtarë; shtrate pa 

dyshekë prej druri ose materiali imitim druri; pasqyra; shina dhe shkopa për perde; jastëkë 

anatomikë, jo të përfshira në klasa të tjera.   

21   Krehër dhe sfungjer; enë dhe kontejnerë të vegjël portabël shtëpiak dhe të kuzhinës (jo 

prej metaleve të çmuar ose të veshura me to), enë kuzhine ose shtëpiake, posaçërisht 

kazanët jo-elektrik, tenxhere me presion jo-elektrik, prodhues kafeje jo-elektrike, kazanët e 

qumështit, tiganët, tava dhe furra Hollandeze, enë për furrë, pjata për pjekje, enë të thella, 

kallëpe, tiganë, prodhues të akullores, aparate për përgatitjen e kosit; furça (përveç 

furçave), posaçërisht furçat elektrike dhe joelektrike; mjete pastrimi, aparate dhe pajisje, 

posaçërisht fshesa elektrike jo-elektrike dhe aksesorë të tyre, makina spërkatëse të 

përdorura për parfumosje dhe dezinfektim; enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile që nuk 

përfshihen në klasat e tjera, qeramikë.   

24   Mbulesat tekstile te shtratit; çarçafë e këllëfë, çarçafë [tekstil], këllëfe për dyshekë;  

astar për qese fjetjeje; astare [tekstil]; batanije krevati; cohë tapicerish; copë e fortë për 

tapiceri ose qëndistari; damask; mbulesa dysheku; mbulesa për jastëkë; këllëfë dysheku 

[mbulesa dysheku]; këllëfe jastëku; jorganë me pupla [si mbulesa krevati]; mbulesa 

dekorative per jastëk; trikotazh [cope]; pëlhura shtrimi në tavolina, jo prej letre; perde  

dushi prej tekstili ose materiali plastik; perde dyersh e dritaresh; tyl;  peshqirë banjoje, 

përveçse per veshje; peshqirë fytyre prej tekstili; peshqirë prej tekstili; rrugica të trasha 

dyshemeje;   

28   Lojëra, lodra; zbukurime dhe zbukurime për pemët e Vitit të Ri dhe festa te tjera.   

 

 

 

(111)  28211 

(151)  24/06/2021 

(181)  29/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1631 

(732)  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)   
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(511) 3   Sapunë; parfumeri, kozmetikë, deodorante dhe anti-djersë për përdorim personal; 

preparte për pastrimin, kujdesin dhe zbukurimin e flokëve; preparate kozmetike për 

kujdesin ndaj diellit. kryesisht për përdorim shtëpiak dhe hoteleri.   

20   Dyshekët; dhoma gjumi; dyshekë me ajër/mbushje, jo për qëllime mjekësore dhe 

jastëkë; jastëkë me ajër/ mbushje jo për qëllime mjekësore; jastëqe mbështetje; kanape, 

karrige [ndenjëse] me jastek tekstili; kolltukë; krevate; dollapë; perde krevati për zbukurim; 

lidhëse perdesh; korniza (qëndisje me tekstil); mbulesa krevati, përveç çarçafëve; mbulesa 

të heqshme për lavamanë;  rrogoza gjumi; rafte mobiljesh; sëndukë me sirtarë; shtrate pa 

dyshekë prej druri ose materiali imitim druri; pasqyra; shina dhe shkopa për perde; jastëkë 

anatomikë, jo të përfshira në klasa të tjera.   

21   Krehër dhe sfungjer; enë dhe kontejnerë të vegjël portabël shtëpiak dhe të kuzhinës (jo 

prej metaleve të çmuar ose të veshura me to), enë kuzhine ose shtëpiake, posaçërisht 

kazanët jo-elektrik, tenxhere me presion jo-elektrik, prodhues kafeje jo-elektrike, kazanët e 

qumështit, tiganët, tava dhe furra Hollandeze, enë për furrë, pjata për pjekje, enë të thella, 

kallëpe, tiganë, prodhues të akullores, aparate për përgatitjen e kosit; furça (përveç 

furçave), posaçërisht furçat elektrike dhe joelektrike; mjete pastrimi, aparate dhe pajisje, 

posaçërisht fshesa elektrike jo-elektrike dhe aksesorë të tyre, makina spërkatëse të 

përdorura për parfumosje dhe dezinfektim; enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile që nuk 

përfshihen në klasat e tjera, qeramikë.   

24   Mbulesat tekstile te shtratit; çarçafë e këllëfë, çarçafë [tekstil], këllëfe për dyshekë;  

astar për qese fjetjeje; astare [tekstil]; batanije krevati; cohë tapicerish; copë e fortë për 

tapiceri ose qëndistari; damask; mbulesa dysheku; mbulesa për jastëkë; këllëfë dysheku 

[mbulesa dysheku]; këllëfe jastëku; jorganë me pupla [si mbulesa krevati]; mbulesa 

dekorative per jastëk; trikotazh [cope]; pëlhura shtrimi në tavolina, jo prej letre; perde  

dushi prej tekstili ose materiali plastik; perde dyersh e dritaresh; tyl;  peshqirë banjoje, 

përveçse per veshje; peshqirë fytyre prej tekstili; peshqirë prej tekstili; rrugica të trasha 

dyshemeje;   

28   Lojëra, lodra;zbukurime dhe zbukurime për pemët e Vitit të Ri dhe festa te tjera.   

 

 

 

(111)  27817 

(151)  01/06/2021 

(181)  29/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1634 

(732)  Mylan Inc.  1000 Mylan Boulevard 

Canonsburg Pennsylvania 15317, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  EVERYWHERE HEALTH 

MATTERS 

 
 

     

 
 

 

(511) 44   Sigurimi i informacionit në lidhje me vetitë diagnostike, profilaktike dhe 

terapeutike të produkteve farmaceutike; shërbime mjekësore; shërbime të ndihmës 

mjekësore; telemjekësi-shërbime në telemjekësi. 
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(111)  27954 

(151)  09/06/2021 

(181)  29/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1636 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  BZ1X 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila dhe pjesët strukturore të tyre   

 

 

 

(111)  28083 

(151)  17/06/2021 

(181)  30/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1637 

(591)  E kaltër, e kaltër e lehët, e zezë 

(732)  Deutschzentrum Kosovo L.L.C. Rr. 

Musine Kokollari Nr.12/A, 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Informacione edukimi, provime arsimore, shërbime arsimore, shërbimet e 

përkthimit dhe interpretimit, ekspozita për qëllime kulturore ose arsimore,   

 

 

 

(111)  28080 

(151)  17/06/2021 

(181)  30/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1638 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 

(540)  LYFNUA 
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(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  28077 

(151)  17/06/2021 

(181)  30/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1639 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  GEFZURIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  28075 

(151)  17/06/2021 

(181)  30/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1640 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  LYFDURA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  28094 

(151)  17/06/2021 

(181)  30/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1641 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. 

 One Merck Drive, Whitehouse Station,  

New Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  VIFNUEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   
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(111)  28091 

(151)  17/06/2021 

(181)  30/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1642 

(732)  Sooft Italia S.P.A. Contrada Molino 

17, 63833 Montegiorgio (FM), Italy, IT 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  BLUGEL A 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe mjekësore; Preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

Ushqimi dietik dhe substancat e adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar; Shtojca 

dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; Mbushje, materiale për veshje; Dezinfektuesit; 

preparate oftalmologjike; pika për sy; lot artificial; koliri; pastrues mjekësor të syve; 

solucione për lentat e kontaktit; preparate për pastrimin e lentave të kontaktit; jastëkët dhe 

garzat e ngopura që përmbajnë preparate mjekësore; njolla sysh për qëllime mjekësore; 

pambuk për qëllime mjekësore; pambuk thithës; fasha; mbushje për qëllime mjekësore; 

shtupa pambuku për qëllime mjekësore 

   

 

 

 

(111)  27857 

(151)  02/06/2021 

(181)  30/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1643 

(591)  kuqe, portokalli, verdhë, gjelbër, 

kaltër, vjollcë 

(732)  PPG ARCHITECTURAL FINISHES, 

INC.  a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 

One PPG Place, City Of Pittsburgh, State Of 

Pennsylvania 15272, United States Of 

America, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra dhe baza për ngjyra; përzierje për mbingjyrosjen në formë ngjyre   
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(111)  27914 

(151)  07/06/2021 

(181)  30/09/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1644 

(591)  Arit (GOLD) 

(732)  Selami Shehu KOSOVA WINE Sh.p.k 

 Rr: “Vellezerit Haradinaj” pn, Rahovec, 

Kosovë, KS 

(740)  Bejtullah Shehu KOSOVA WINE 

Sh.p.k  Rr: “Hasan Prishtina” pn, 

Rahovec,Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije Alkoolike, Përveç Birrës.   

 

 

 

(111)  28089 

(151)  17/06/2021 

(181)  01/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1646 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  TOYOTA BZ4 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.   

 

 

 

(111)  28088 

(151)  17/06/2021 

(181)  01/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1647 

(732)  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 Prishtine, 

(540)  BZ2X 
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Kosove 

 
 

(511) 12   Automobila dhe pjesët strukturore të tyre   

 

 

 

(111)  27813 

(151)  01/06/2021 

(181)  01/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1651 

(732)  Richter Gedeon Nyrt  1103 Budapest, 

 Gyömrői út 19-21.  Hungary, HU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  RYEQO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  27915 

(151)  07/06/2021 

(181)  01/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1652 

(732)  SYNGENTA PARTICIPATIONS AG     

Rosentalstrasse 67 4058 Basel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Përbërësit kimik aktiv për përdorim në prodhimin e fungicideve, herbicideve, 

insekticideve, nematicideve; kimikate për përdorim në agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; 

bio stimulues për bimë; preparate për përmirësimin e të mbjellave; preparate për forcimin e 

bimëve; preparate kimike dhe / ose biologjike për menaxhimin e stresit në bimë; preparate 

për rregullimin e rritjes së bimëve; preparate kimike për trajtimin e farave; substanca 

ndihmës përveç atyre për përdorim mjekësor ose veterinar; gjene të farave për prodhime në  

agrikulturë   

5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide, insekticide, nematicide   

16   Materiale paketimi prej plastike, vetëm për kimikate për përdorim në agrikulturë; Letër 

dhe karton; materiale të shtypura; fletë plastike, filma dhe thasë për mbështjellje dhe 

paketim   



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1304 

 

31   Produkte  agrikulture dhe hortikulture, pylli dhe të drithërave, që nuk përfshihen në 

klasë të tjera; fara, bimë, fidanë dhe bimë ose fara të tjera për qëllime shumimi; fruta dhe 

perime të freskëta; fara natyrore, bimë dhe lule; ushqim për kafshë   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime, të gjitha shërbimet e 

lartpërmendura në fushën e agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë. Platforma si shërbim 

(PAAS) që përmban platformat të softuerëve  kompjuterikë për ofrimin e shërbimeve të 

këshillimeve profesional në fushën e bizneseve për agrikulturë, hortikulturë dhe të pyjeve; 

shërbime për provajder të aplikacioneve shërbimi (ASP), përkatësisht, ofrimi i ndërfaqes 

programuese të aplikacioneve softuerike (API) për përdorim në menaxhimin, kontrollin dhe 

gjurmimin e dronëve; softuer  si shërbim (SaaS) në fushën e agrikulturës, hortikulturës dhe 

bizneseve të pylltarisë; shërbime të analizave në agrikulturë, përkatësisht, analiza e statusit 

në fushat e kulturave bimore dhe të  agrikulturës, me qëllim të krijimit të rekomandimeve 

për aplikimin e agrokimikateve dhe pesticideve në drejtim të qëndrueshme dhe me një qasje 

fushë pas fushe për të përmirësuar përfitime dhe qëndrueshmërinë e fermave.   

44   Shërbimet të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime dhe këshilla në lidhje 

me mbjelljen e farës, rritjen e bimëve dhe mbrojtjen e kulturave; ofrimi i informacionit dhe 

oferta për shërbime  këshilluese dhe konsulentë, të gjitha në fushat e agrikulturës, 

hortikulturës, pylltarisë, vreshtarisë, pemëtarisë, së tregut - kopshtarisë, rritjes së frutave, 

mbjelljes së farës, rritjes dhe mbrojtjes së farës.   

 

 

 

(111)  28087 

(151)  17/06/2021 

(181)  02/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1653 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  TOYOTA BZ2 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila dhe pjesët strukturore të tyre   

 

 

 

(111)  28086 

(151)  17/06/2021 

(181)  02/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1654 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, Japan, JP 

(540)  BZ3X 
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(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(511) 12   Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.”   

 

 

 

(111)  28085 

(151)  17/06/2021 

(181)  02/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1655 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  BZ5X 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila dhe pjesët strukturore të tyre   

 

 

 

(111)  28079 

(151)  17/06/2021 

(181)  02/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1656 

(732)  Pfizer Inc. 235 East 42nd Street 

New York, New York 10017, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  CIBINQO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor apo veterinar, ushqim për foshnjet; 

shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për lidhje; materiale për 

dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate për mbytjen e paraziteve; fungicide; 

herbicide”.    
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(111)  28082 

(151)  17/06/2021 

(181)  05/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1660 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  TOYOTA BZ5 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila dhe pjesët strukturore të tyre   

 

 

 

(111)  28254 

(151)  28/06/2021 

(181)  05/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1661 

(591)  E kaltër e mbylltë, e bardhë, vjollcë, e 

kaltër e lehtë, e gjelbër e mesme, e gjelbër e 

mbylltë, hiri 

(732)  Aristo Pharma GmbH  Wallenroder 

Straße 8-10 13435 Berlin, DE 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra 

esenciale.   

5   Preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare; preparate dietike të  adaptuara për 

përdorim mjekësor; ushqim për foshnje; emplastër, materialet për lidhje; dezinfektues; 

preparate sanitare për qëllime mjekësore; shtojca ushqimore me bazë të proteinave, 

yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina, minerale, elementë gjurmuese, enzima, aroma 

dhe aromatizues të shtuar, veç e veç ose në kombinim, dhe ekskluzivisht në formë kapsule 

ose qese (pluhurat); gjëra ushqimor dietike për qëllime mjekësore, me bazë të proteinave, 

yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina të shtuara, minerale, elemente gjurmuese, 

enzima, aromatikë dhe aromatizues, qoftë individualisht ose në kombinim, secili 

ekskluzivisht në formë kapsule ose qese (pluhur).   

44   Shërbimet mjekësore, në veçanti këshillimi në fushën mjekësore farmaceutike; kujdesi 

higjienik për qeniet njerëzore dhe kafshët.   
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(111)  28256 

(151)  28/06/2021 

(181)  05/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1662 

(591)  Bardh dhe zi 

(732)  Aristo Pharma GmbH  Wallenroder 

Straße 8-10 13435 Berlin, DE 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale   

5   Preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare; preparate dietike të  adaptuara për 

përdorim mjekësor; ushqim për foshnje; emplastër, materialet për lidhje; dezinfektues; 

preparate sanitare për qëllime mjekësore; shtojca ushqimore me bazë të proteinave, 

yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina, minerale, elementë gjurmuese, enzima, aroma 

dhe aromatizues të shtuar, veç e veç ose në kombinim, dhe ekskluzivisht në formë kapsule 

ose qese (pluhurat); gjëra ushqimor dietike për qëllime mjekësore, me bazë të proteinave, 

yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina të shtuara, minerale, elemente gjurmuese, 

enzima, aromatikë dhe aromatizues, qoftë individualisht ose në kombinim, secili 

ekskluzivisht në formë kapsule ose qese (pluhur).   

44   Shërbimet mjekësore, në veçanti këshillimi në fushën mjekësore farmaceutike; kujdesi 

higjienik për qeniet njerëzore dhe kafshët   

 

 

 

(111)  28257 

(151)  28/06/2021 

(181)  05/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1663 

(732)  Aristo Pharma GmbH Wallenroder 

Straße 8-10 13435 Berlin, KS 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  Aristo 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale   

5   Barna; preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare; preparate dietike të  adaptuara 

për përdorim mjekësor; ushqim për foshnje; emplastër, materialet për lidhje; dezinfektues; 

preparate sanitare për qëllime mjekësore; shtojca ushqimore me bazë të proteinave, 

yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina, minerale, elementë gjurmuese, enzima, aroma 

dhe aromatizues të shtuar, veç e veç ose në kombinim, dhe ekskluzivisht në formë kapsule 

ose qese (pluhurat); gjëra ushqimor dietike për qëllime mjekësore, me bazë të proteinave, 

yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina të shtuara, minerale, elemente gjurmuese, 
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enzima, aromatikë dhe aromatizues, qoftë individualisht ose në kombinim, secili 

ekskluzivisht në formë kapsule ose qese (pluhur).   

44   Shërbimet mjekësore, në veçanti këshillimi në fushën mjekësore farmaceutike; kujdesi 

higjienik për qeniet njerëzore   

 

 

 

(111)  28326 

(151)  08/07/2021 

(181)  05/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1664 

(300)  302020107254.2  29/05/2020  DE 

(732)  BioNTech SE 

 An der Goldgrube 12, 55131 Mainz, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  KOVIMERNA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Vaksina për përdorim në njerëz.   

 

 

 

(111)  28013 

(151)  14/06/2021 

(181)  05/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1665 

(591)  E gjelbër 

(732)  COMMERCEE CORP Njesia 

Bashkiake Nr.5 , Rruga "Muhamet 

Gjollesha", Pallati Nr.15, Shkalla 4, Kati 1, 

Apartamenti Nr.19, Tirane, AL 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   dyshekë; dyshekë kashte; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; jastekë ajri, jo 

për qëllime mjekësore; jastëkë; krevate; shtretër druri.    

24   Mbulesa krevati; mbulesa tavoline; batanije per krevat; carcaf dhe kellef; batanije për 

kafshët shtëpiake; lecke(rroba); pëlhurat për heqjen e make-up; pëlhura pambuku; mbulesa 

per jastek; mbajtësit e perdeve të tekstilit; perde prej tekstili ose plastike; damask;perde per 

dyer; material elastik i endur; pëlhurë; pëlhurë për këpucë; pëlhura e imitimit të lëkurës së 

kafshëve; pëlhura për përdorim të tekstilit; peshqir fytyre të tekstilit; shajak; pëlhura tekstil 

me fije qelqi për përdorim të tekstilit; materialet filtruese të tekstilit; flamuj, jo letre; fanellë 

(pëlhurë); shamitë e tekstilit; veshjet e kapelave, të tekstilit, në copë; pëlhura të thurura; 

etiketat e leckave; pëlhurë e brendshme; pëlhura mëndafshi për modelet e printimit; 

peshqire, jo prej letre; tabela, jo prej letre; tyl; pëlhura tapiceri; kadife; leckë leshi.   

35   Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit apo programeve 
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televizive te produkteve si: Dysheke te te gjitha llojeve, krevate. produkte tekstile 

shtepiake, carcaf, guverta, jorgan, peshqira, mbrojtese dysheku, jastek, batanije; marketing; 

demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; reklamimi / 

publiciteti; marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime 

komerciale ose reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime 

prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i 

mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; informacion tregtar dhe 

këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e 

paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja me qira e stendave të shitjes; optimizimi i 

motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial; 

negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në 

internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; hartimi i materialeve 

reklamuese; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve 

sportive.   

 

 

 

(111)  28014 

(151)  14/06/2021 

(181)  05/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1666 

(591)  E kalter, e kuqe, e bardhe, ngjyre hiri 

(732)  Mr.Courier Shpk Rruga Pandi Dardha, 

Pasuria Nr. 7/196/ND-N1, Volum 28, Fq 53, 

Tirane, AL 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   shërbimet e agjencisë së informacionit tregtar; promovimi i shitjeve për të tjerët; 

organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; reklamimi në 

internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të 

shitjes me pakicë; shërbime të ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe përfundimi i 

transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe 

shitësit e mallrave dhe shërbimeve; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; 

marrja me qira e stendave të shitjes; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet 

farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; optimizimi i motorëve të 

kërkimit për promovimin e shitjeve; hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i 

mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; marketing; 

demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; reklamimi / 

publiciteti; marredheniet me publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese..   

36   shërbime të ndërmjetësimit financiar doganor; menaxhim financiar; konsulencë 

financiare; sponsorizim financiar; shërbime financimi; vlerësim fiskal; kredi me këste; 
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konsulencë sigurimi; investim i fondeve; kredi [financim]; shërbime të agjencive të 

pasurive të patundshme; shërbime të pagesës së daljes në pension; shërbime brokerimi të 

aksioneve.   

39   shërbime korrierësh [mesazhe ose mall]; dorëzimi i mallrave me porosi me postë; 

shperndarje te dergesave; shperndarja e gazetave; sigurimi i udhëzimeve të drejtimit për 

qëllime udhëtimi; transport me traget; transport mallrash [ngarkim i mallrave]; transport; 

transport detar; dorëzimi i letrave; transport hekurudhor; logjistika e transportit;brokerimi i 

transportit; informacion transportues; qira e magazinave; shkarkim i ngarkesave; rezervimi 

i transportit; dhenie me qira e kontejnerëve të magazinimit; magazinim; magazinimi i 

mallrave; dërgesa e parcelës (pakove); paketimi i mallrave; përcjellja e mallrave; brokerimi 

i mallrave; dërgimin e mallrave me porosi; transporti me anije; transporti me autobus; 

shoqërim i udhëtarëve; aranzhimin e dhërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerët 

përmes një aplikacioni online; aranzhim i transportit për udhëtime; transport i udhëtarëve; 

rezervim udhëtimesh; prenotim i vendeve për udhëtim; sigurim i udhëzimeve të vozitjes për 

qëllime udhëtimi; shërbime të makinave me qira; shërbime transporti taxi; shërbime për 

tërheqje të automjeteve te demtuara,( sherbime karotrreci).   

45   shërbime alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve; menaxhimi i të drejtave të 

autorit; konsulencë për pronën intelektuale; administrimi ligjor i licencave; shërbime të 

përgatitjes së dokumentave ligjore; shërbime juridike në lidhje me negocimin e kontratave 

për të tjerët; licencimin e pronësisë intelektuale; monitorimin e të drejtave të pronësisë 

intelektuale për qëllime këshillimi juridik; shërbime të rrjeteve sociale në internet; 

shërbimet e arbitrazhit.   

 

 

 

(111)  27912 

(151)  07/06/2021 

(181)  05/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1668 

(732)  Media Invest SH.P.K. Zona 

Industriale p.n. 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Florije Manaj Zogaj Manaj & 

Associates IP L.L.C.  Bedri Berisha, Objekti 

D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)  ATV 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, që nuk përfshihen në 

klasat e tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër 

shkrimi ose qëllime shtëpiake; materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); 

materialet plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat 

tipografike; blloqet tipografike; materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç 

aparateve); materiale te vizatuara dhe materiale për artistët; materiale te shtypura; kartolina; 

etiketa-bileta; fotografi; broshura; pamflete; libra komik; prospekte; pastër; banderolë 

(baner); materiale plastike për ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta (zarfet, 

çanta] të letrës ose plastikës, për paketim; çanta letre; plan projekte; diagrame; stilolapsa; 

pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose kartonit; kalendare; tabela informuese; mbajtese 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1311 

 

për qelësa; mbajtëse për lapsa; printime grafike; riprodhime grafike; vepra arti litografike.    

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; sherbime 

reklamuese të agjencise; shërbime publicitare të agjencisë; marketing me porosi postare; 

dhenie me qira e hapësirës reklamuese; dhënie me qira e kohës së reklamimit në mediat e 

komunikimit; prodhimi i filmave reklamues; dhënie me qira e billbordave/tabelave 

reklamuese;  këshillimi dhe trajnim profesional; hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit 

publik; sigurimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në internet; përpilimi i 

statistikave; përpilimin e indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose 

reklamuese; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit të marrëdhënieve me 

publikun; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; dizajnim i 

materialeve reklamuese; përhapje e çështjeve reklamuese; riprodhimi i dokumenteve; 

parashikimi ekonomik; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; studim i tregut; 

shërbimet e marrëdhënieve me mediat; modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve; 

shërbime të shkurtimit të lajmeve; abonimi/caktimi i gazetave për të tjerët; reklamimi në 

internet në një rrjet kompjuterik; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; 

organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i 

sfilatave për qëllime promovuese; reklamimi në natyrë; prezantimi i mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; promovimi i mallrave dhe shërbimeve 

përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; shërbime të marrëdhënieve me publikun; botimi 

i teksteve publicitare; dhënie me qira e materialit publicitare; reklamimi në radio; 

promovimi i shitjeve për të tjerët; shkrime për qëllime reklamimi; shërbime për 

marketingun e synuar; shërbime telemarketingu; prodhimi i programeve teleshoping / 

prodhimi i programeve teleshoping; reklamat televizive; rishkrimi i komunikimeve 

[funksionet e zyrës]; shtypje; azhurnimi i materialit reklamues; azhurnimi dhe mirëmbajtja 

e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; azhurnimi dhe mirëmbajtja e 

informacionit në regjistra; optimizimi i trafikut të faqeve në internet / optimizimi i trafikut 

të faqeve në internet;  indeksimi në internet për qëllime komerciale ose reklamuese; 

përpunim teksti; shkrimi i teksteve publicitare.    

38   Telekomunikime; shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht, transmetimi 

elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimeve të tjera të transmetuara 

audio dhe video dhe audio dhe video që mund të shkarkohen; shërbimeve telekomunikuese, 

përkatësisht, transmetimit elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikim 

tjetër të transmetuara në audio dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale, si dhe 

audio dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale që mund të shkarkohen; 

transmetimi audio i porosive zanore, muzikës, koncerteve dhe programeve të radios; 

shërbimet e komunikimit pa tela; shërbimi digjital me tela (wireless) për të dërguar porosi 

me tekst; sherbime informimi të telekomunikimeve; dhëne me qira e modemave; shërbimet 

e agjencive të lajmeve; transmetimi permes radios; komunikimet me radio; transmetimi 

satelitor; transmetimi i të dhënave; transmetimi televiziv; transmetim i teleteksteve; 

transmetim i videove sipas kerkeses; sherbime te video konferencave   

41   Sherbime të edukimit; sigurimi i trajnimeve; aktivitete kulturore dhe edukative; 

organizimi dhe mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe 

mbajtja e seminareve dhe punëtorive; informacione arsimore; mentorimë organizimi i 

teatrove, koncerteve dhe aktiviteteve për qëllim rekreacioni; organizimi i forumeve, garave 

dhe  shfaqjeve edukative dhe aktivitete sportive; trajnime praktike; publikimi librave, 
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revistave dhe adresarëve shërbime e përgatitjeve para-shtypjes dhe para publikimit; 

shërbime te përkthimeve;  aktivitete te fotografimit dhe publiciteti përmes mediave; ofrimi i 

publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online); organizim i konkurse te bukurise; 

prezantime kinematografike / prezantime teatrale filmike; dhënie me qira e aparateve 

kinematografike; regjistrime; prodhimi i filmit, përveç filmave reklamues; shpërndarje e 

filmit, përveç filmave reklamues sigurimi i filmave, jo të shkarkueshëm, përmes 

shërbimeve video sipas kërkesës; regjistrime të shkurtera; shërbimet e studios filmike; 

organizimi i llotarive; organizimi i ballove; organizimi i shfaqjeve; organizimi i shfaqjeve 

të modës për qëllime argëtimi; fotografi; prezantimi i shfaqjeve të ndryshme; prezantimi i 

performancave të drejtpërdrejta; programe argëtuese në radio; prodhimi i programeve 

radiotelevizive;   shërbime në studio regjistrimi; shkrimi i skenarit; shkrime, përveç 

qëllimeve të reklamimit; dhënie me qira e peizazheve të shfaqjeve; prodhimi i shfaqjeve;  

interpretimi i gjuhës së shenjave; shkrimi i këngëve; dhënie me qira e regjistrimeve zanore; 

shërbime të inxhinierisë së zërit për ngjarje;   shërbimet e kampit sportiv; dhënie me qira e 

peizazheve skenike; titrim; organizim dhe udheheqje e simpoziumeve; shërbime mësimore / 

arsimore / shërbime udhëzuese;   argëtim televiziv; sigurimi i programeve televizive, jo të 

shkarkueshme, përmes shërbimeve video sipas kërkesës / sigurimi i televizionit; programe, 

jo të shkarkueshme, përmes shërbimeve video sipas kërkesës; prodhime teatrore; shërbime 

të agjensisë së biletave [argëtim]; paraqitje e ngjarjeve sportive;  dhënie me qira e 

regjistruesve të videove;  dhënie me qira e videokamerave / dhënie me qira e kamerave; 

shërbime të redaktimit të videove për ngjarje; redaktimi i videove; dhënia me qira e 

videove; regjistrimi video; organizim dhe udheheqje e punëtorive [trajnim]; shkrim i 

teksteve 

   

 

 

 

(111)  27913 

(151)  07/06/2021 

(181)  06/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1669 

(732)  AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje 

Sweden, SE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  ASTRAZENECA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale dhe dentale.   

44   Sherbime mjekesore; sherbimet e keshillimit ne lidhje me kujdesin shendetesor.   

 

 

 

(111)  28029 

(151)  15/06/2021 

(181)  06/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1670 

(540)  ROXAN 
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(732)  ADAMED PHARMA S.A. Pieńków, 

Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 

Czosnów, PL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për njerëzit, aditivë ushqimorë   

 

 

 

(111)  28028 

(151)  15/06/2021 

(181)  06/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1671 

(732)  ADAMED PHARMA S.A.  Pieńków, 

Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 

Czosnów, PL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  EZEHRON 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për njerëzit, aditivë ushqimorë   

 

 

 

(111)  28027 

(151)  15/06/2021 

(181)  06/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1673 

(732)  ADAMED PHARMA S.A.  Pieńków, 

Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 

Czosnów, PL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ADATAM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për njerëzit, aditivë ushqimorë   

 

 

 

(111)  28026 

(151)  15/06/2021 

(181)  06/10/2030 

(540)  AREPLEX 
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(210)  KS/M/ 2020/1674 

(732)  ADAMED PHARMA S.A.  Pieńków, 

Mariana Adamkiewicza 6A, 05-152 

Czosnów, PL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për njerëzit, aditivë ushqimorë   

 

 

 

(111)  27916 

(151)  07/06/2021 

(181)  06/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1675 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SERVISPOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor.   

 

 

 

(111)  27917 

(151)  07/06/2021 

(181)  06/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1676 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  AXONIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  27962 

(151)  09/06/2021 

(181)  06/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1677 

(540)  BELIMON 
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(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  28008 

(151)  14/06/2021 

(181)  06/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1678 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  XELORAMIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  28007 

(151)  14/06/2021 

(181)  06/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1679 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 

26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  LOTREKA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  27989 

(151)  10/06/2021 

(181)  07/10/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/1681 

(591)  E bardhe, e kuqe, e zeze, ngjyre ari, e 

verdhe 

(732)  ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA, KS    

 
 

     

 
 

 

(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   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e 

freskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; ushqimi për kafshë; malta 

   

 

 

 

(111)  28186 

(151)  23/06/2021 

(181)  07/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1684 

(732)  OTAKIA TRADING LIMITED 1 

Lampousas street, 1095 Nicosia, Cyprus, CY 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  MIGATO 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Ora dore, byzylyk, unaza (artikuj argjendarie), gjerdan.   

18   Çanta dore për femra.   

25   Rroba, mbathje, shapka, pandofla, mbulesa për kokë. Mbushje këpucësh për qëllime 

jo-ortopedike. Shalla. Çorape. Çorape për femra (triko).   

35   Shërbimet me pakicë dhe shumicë përfshirë edhe shitjet me internet dhe tele-shitjet në 

lidhje me: orat e dorëz, bylyzykët, unazat (artikuj argjendarie), gjerdane, çanta dore për 

femra, rroba, mbathje, shapka, pandofla, mbulesa për kokë, mbushje këpucësh për qëllime 

jo-ortopedike, shalla, çorape, çorape për femra (triko). Shërbimet e tregtisë elektronike, 

kryeishst ofrimin e informatave rreth produkteve përmes rrjetit të telekomunikimit për 

qëllime reklamimi dhe shitjeje.   
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(111)  27866 

(151)  02/06/2021 

(181)  08/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1685 

(591)   E zezë, kaltër, gjelbërt, bardhë 

(732)  BOYASAN BOYA KİMYEVİ 

MADDE VE MALZEME TİCARET VE 

SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ Organize 

Sanayi Bölgesi 12.Cad. No.11, Melikgazi 

KAYSERİ/TURKEY, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra; llaqe; fernez; mjete kundër ndryshkut; mjete kundër kalbjes (shkatrrimit) 

te drurit; zbërthyes dhe lidhës për ngjyra; pigmente; mjete (agjent) për metal; ngjyra për 

këpucë; ngjyra për shtypje dhe yndyra; toner (duke përfshirë kartrigja të mbushur me 

toner); ngjyra për ushqime, për produkte farmaceutike dhe prodhime të pijeve; rrëshira 

natyrale të pa përpunuara; folje metalike dhe pluhur metalik për fotograf, dekorues, shtypës 

dhe artist.    

 

 

 

(111)  27918 

(151)  07/06/2021 

(181)  08/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1686 

(732)  MHCS 9, avenue de Champagne  

51200 Epernay, France, FR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  KRUG 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alokoolike (përveç birrës);verë;verë më shkumë ( e gazuar );verëra të 

mbrojtura me shenjen e emërtimit të origjinës së Shampanjës.   

 

 

 

(111)  28188 

(151)  23/06/2021 

(181)  08/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1688 

(591)  E kaltër, e kuqe, e verdhë, e bardhë, e 

(540)   
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hirtë 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa 

Stanojevića 14, 11000 Beograd, Serbia, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqim i shpejtë me bazë patate; çips nga patatet   

 

 

 

(111)  28196 

(151)  24/06/2021 

(181)  08/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1689 

(591)   E kaltër, e verdhë, e kuqe, e kaftë, e 

bardhë, vjollce 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa 

Stanojevića 14, 11000 Beograd, Serbia, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqim i shpejtë me bazë patate;çips nga patatet.   

 

 

 

(111)  28200 

(151)  24/06/2021 

(181)  08/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1690 

(591)  E kuqe, e verdhë, e kaltër, e kaftë, e 

bardhë 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Đorđa 

Stanojevića 14, 11000 Beograd, Serbia, RS 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqim i shpejtë me bazë patate;çips nga patatet.   
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(111)  28145 

(151)  21/06/2021 

(181)  09/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1692 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI                  

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD Via Michelino, 59 – 40127 

Bologna, ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  GUSTOSAMENTE CONAD  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish gjedhi; 

Kërmijtë të përgaditur për përdorim njerëzor; Fara, të përgaditura; Bërthama të përgaditura; 

Përgadesa të përgaditura nga perime te freskëta për supa dhe supat me lëng mishi; Supa dhe 

lëng mishi, ekstrakte mishi; Mish ne formë të kubave (stock cubes); Xhelatinë për ushqim; 

Perime të prera; Perime të para-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht; Qumsht tërshëre; 

Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi [zëvendësues qumshti]; 

Qumsht bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Qumsht I kondensuar; Fruta, 

këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; Bishtajore dhe perime 

të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; Vajëra; Vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extra-

i virgjër, Yndyrë ushqimi; Margarinë; Peshk i freskët dhe i konzervuar; Ushqim deti, 

krustacev dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Ushqime të gatshme, të ngrira apo jo, 

me përmbajtje të perimeve; Ushime të përgaditura, të ngrira apo jo, me përmbajtje të 

djathit; Ushqime të gatshme, të ngrira apo jo, me përmbajtje të patateve; Ushqime të 

gatshme, të ngrira apo jo, me përmbajtje të mishit apo pulës; Ushqime të gatshme, të ngrira 

apo jo, me përmbajtje të pershkut, ushqimeve të detit dhe krustaceve; Qofte, të ngrira apo 

jo; Qumsht dhe zëvendësues qumshti, djath, krem, produkte djathi dhe produkte qumshti, 

gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, 

reçel; Kremë për lyerje më bazë qumshti apo djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershutë e 

prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; Vezë të zogjve dhe produkte nga vezët; Gjëra 

ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, 

peshkut, djathit, mishit të konzervuar; Gjëra ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e 

lehtë e shishme me bazë-patatesh; Patate të konservuara; Ushqime të përgaditura dhe/apo të 

ngrira me përmbajtje kryesisht të mishit; Ushqime të përgaditura dhe/apo të ngrira me 

përmbajtje kryesisht të perimeve; Ushqime të përgaditura dhe të ziera me përmbajtje 

tërësisht apo kryesisht të mishit të pulës; Ushqime të përgaditura me perime; Qofte, të 

ngrira apo ajo; ushqim I lehtë me bazë-frutash; Ushqim I lehtë me bazë-perimesh; Ushqim i 

lehtë me bazë-drithërash; Ushqim i lehtë me bazë-arrave dhe lajthive; Patate të 

konservuara;  Alga deti të ngrënshme – të gjitha këto produkte janë organike dhe/apo me 

pak sheqer dhe/apo yndyrë   

30   Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues të tyre; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe mallëra 
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nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, shkopinjë buke të hollë, bukë që kërcet; 

Ushqime të lehta e të shijshme me bazë mielli; Ushqime me bazë drithërash; Drithëra të 

procesuar, niseshte, dhe gjëra të bëra nga to, përgaditje për pjekje dhe majë; Sodë për pjekje 

[sodë bikarboni për përdorim në gatim]; pica dhe pite, të ngrira apo jo; Kuskus; polenta; 

makarona; Pasta, pasta të mbushura, pasta me përmbajtje të vezëve; Oriz; Tart [të ëmbëla 

apo të shijshmë]; Ëmbëlsirë e lehtë (mus); Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet; 

Ëmbëlsira të pjekura, biskota të ëmbla, ëmbëlsira shkopinj; ushqime të lehta të ëmbëla, 

biskota; ëmbëlsira; Ëmbëlsira me bazë-çokollate dhe çokollatë; Ëmbëlsirë me bazë 

akulloreje; Krem caramel [ëmbëlsirë e pjekur]; Krypë, melmesa, shije dhe erëza, uthull, 

uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, lustrues të ëmbël dhe mbushje, mjaltë, 

ëmëblsira; Karamel (bonbone); çamçakëza; krem (ëmbëlsira), krem që shpërndahet i bërë 

nga çokollada; mustardë; Miell nga perimet; Miell; Ekstrakt çaji; Ekstrakte bimore; 

Ekstrakte, jo medicinale; Propolis; Peltë mbretërore (royal jelly) për ushqim; Ushqime të 

përgaditura, të ngrira apo jo me përmbajtje të pastave, bukës, orizit dhe ëmbëlsirave të 

mbushura apo ëmbëlsirave me mbushje (torte); brumë pice me mbushje; Jogurt i ngrirë me 

bazë-frutash– të gjitha këto produkte janë organike dhe/apo me pak sheqer dhe/apo yndyrë.   

 

 

 

(111)  27903 

(151)  07/06/2021 

(181)  09/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1693 

(300)  No.:018227696  21/04/2020  EU 

(732)  Opel Automobile GmbH 

Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim 

GERMANY, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  VIZOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete motorike, pjesë të tyre dhe pjesë rezervë.   

 

 

 

(111)  27907 

(151)  07/06/2021 

(181)  09/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1694 

(300)  No.:018227934  21/04/2020  EU 

(732)  Opel Automobile GmbH 

Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 

(540)  PURE PANEL 
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(511) 12   Automjete motorike, pjesë të tyre dhe pjesë rezervë.   

 

 

 

(111)  28142 

(151)  21/06/2021 

(181)  12/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1696 

(300)  AM 11339/2020  09/06/2020  AT 

(732)  Raiffeisen Bank International AG Am 

Stadtpark 9, 1030 Wien, Austria, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  YELLOW GOES GREEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Program kompjuterik dhe programe kompjuterike [të regjistruara dhe të 

shkarkueshme]; aplikacione softuerësh [aplikacione] në lidhje me financat dhe 

transaksionet financiare; aplikacione softuerësh [aplikacione] për përdorim me telefona 

mobil; softuer kompjuterik për identifikimin dhe vërtetimin elektronik të klientit, e-

nënshkrimet dhe hapjen e përshpejtuar të llogarisë [mënyra e shpejtë]; softuer i ruajtjes së 

të dhënave për verifikim, çertifikim, vërtetim për pagesa pa para kesh që mundësojnë 

transaksione të sigurta financiare; softuer kompjuterik për lidhjen e marrëveshjeve të 

standardizuara të huamarrjeve me anë të video identifikimit të klientit; botime elektronike 

[të shkarkueshme]”.   

35   Shërbime në lidhje me mbledhjen, transkriptimin dhe përpilimin e të dhënave 

matematikore ose statistikore.   

36   Shërbime sigurimi;shërbimet e financimit;çështjet monetare;çështjet  e pasurive të 

paluajtshme;bankim online;shërbime bankare, monetare dhe financiare përmes pajisjeve 

mobile dhe aplikacioneve me identifikim dhe vërtetim elektronik të klientit;transferimet 

financiare dhe transaksionet dhe shërbimet e pagesave, shërbimet e tregtimit dhe këmbimit 

të valutave, konsulencë financiare, shërbime investimesh, shërbime të zyrës së kreditit, 

menaxhim financiar, shërbime të planifikimit financiar, shërbime të financimit dhe të 

fondeve;oferta e letrave me vlerë;dhënia e kredisë përmes pajisjeve dhe aplikacioneve 

mobile.   

38   Shërbime telekomunikacioni;ofrimi i lidhjeve telekomunikuese me bazat e të dhënave 

kompjuterike, rrjetet kompjuterike ose internetin;ofrimi i qasjes 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;ofrimi 

i qasjes në platformën kompjuterike për biznesin bankar duke përdorur identifikimin dhe 

vërtetimin elektronik të klientit dhe nënshkrimet elektronike; ofrimi i qasjes në platformën 

kompjuterike për transaksione të përshpejtuara të llogarisë [mënyra e shpejtë]; ofrimi i 

qasjes në platformën kompjuterike për lidhjen e marrëveshjeve të standardizuara të kredisë 

duke përdorur identifikimin me video të klientit.   

42   Zhvillimi i platformave kompjuterike; dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; konsulencë për teknologjinë e informacionit [IT], veçanërisht në sektorët e 
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sigurimeve, financiare, monetare dhe të pasurive të patundshme; zhvillimi, programimi, 

implementimi dhe azhurnimi i softuerit; softueri si shërbim [Saas]; hostingu i platformave 

në internet në lidhje me financat dhe çështjet monetare.   

 

 

 

(111)  28146 

(151)  21/06/2021 

(181)  12/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1697 

(591)  E zezë, e gjelbërt, e verdhë 

(300)  AM 11589/2020  07/07/2020  AT 

(732)  Raiffeisen Bank International AG Am 

Stadtpark 9, 1030 Wien, Austria, AT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Program kompjuterik dhe programe kompjuterike [të regjistruara dhe të 

shkarkueshme]; aplikacione softuerësh [aplikacione] në lidhje me financat dhe 

transaksionet financiare; aplikacione softuerësh [aplikacione] për përdorim me telefona 

mobil; softuer kompjuterik për identifikimin dhe vërtetimin elektronik të klientit, e-

nënshkrimet dhe hapjen e përshpejtuar të llogarisë [mënyra e shpejtë]; softuer i ruajtjes së 

të dhënave për verifikim, çertifikim, vërtetim për pagesa pa para kesh që mundësojnë 

transaksione të sigurta financiare; softuer kompjuterik për lidhjen e marrëveshjeve të 

standardizuara të huamarrjeve me anë të video identifikimit të klientit; botime elektronike 

[të shkarkueshme].   

35   Shërbime në lidhje me mbledhjen, transkriptimin dhe përpilimin e të dhënave 

matematikore ose statistikore.   

36   Shërbime sigurimi; shërbimet e financimit; çështjet monetare; çështjet  e pasurive të 

paluajtshme; bankim online; shërbime bankare, monetare dhe financiare përmes pajisjeve 

mobile dhe aplikacioneve me identifikim dhe vërtetim elektronik të klientit; transferimet 

financiare dhe transaksionet dhe shërbimet e pagesave, shërbimet e tregtimit dhe këmbimit 

të valutave, konsulencë financiare, shërbime investimesh, shërbime të zyrës së kreditit, 

menaxhim financiar, shërbime të planifikimit financiar, shërbime të financimit dhe të 

fondeve; oferta e letrave me vlerë; dhënia e kredisë përmes pajisjeve dhe aplikacioneve 

mobile.   

38   Shërbime telekomunikacioni; ofrimi i lidhjeve telekomunikuese me bazat e të dhënave 

kompjuterike, rrjetet kompjuterike ose internetin; ofrimi i qasjes 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; 

ofrimi i qasjes në platformën kompjuterike për biznesin bankar duke përdorur identifikimin 

dhe vërtetimin elektronik të klientit dhe nënshkrimet elektronike; ofrimi i qasjes në 

platformën kompjuterike për transaksione të përshpejtuara të llogarisë [mënyra e shpejtë]; 

ofrimi i qasjes në platformën kompjuterike për lidhjen e marrëveshjeve të standardizuara të 

kredisë duke përdorur identifikimin me video të klientit.   
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42   Zhvillimi i platformave kompjuterike;dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; konsulencë për teknologjinë e informacionit [IT], veçanërisht në sektorët e 

sigurimeve, financiare, monetare dhe të pasurive të patundshme; zhvillimi, programimi, 

implementimi dhe azhurnimi i softuerit; softueri si shërbim [Saas]; hostingu i platformave 

në internet në lidhje me financat dhe çështjet monetare.   

 

 

 

(111)  27995 

(151)  10/06/2021 

(181)  13/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1700 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C" 

Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë 

Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  JCOVDEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Vaksina.   

 

 

 

(111)  28245 

(151)  28/06/2021 

(181)  13/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1704 

(591)  E zezë 

(732)  LUTIAN SH.P.K  Ferizaj/Babush, 

p.n., KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali; 

konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni; kabllot jo 

elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali;gypa dhe 

tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

xehet.   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare.   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.   
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(111)  28140 

(151)  21/06/2021 

(181)  13/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1705 

(732)  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)  APPLE PRO DISPLAY XDR 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisje periferike kompjuterike; monitorë kompjuteri.   

 

 

 

(111)  28134 

(151)  21/06/2021 

(181)  13/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1706 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  DIRECT4 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila dhe pjesët strukturore të tyre, njësi kontrolli për vozitje me gjitha 

rrotat për automobila.   

 

 

 

(111)  28137 

(151)  21/06/2021 

(181)  14/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1713 

(732)  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)  MAGSAFE 
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(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mbahen në dorë; kompjuter 

tablet;telefonë mobilë; telefona të mençur; ora të mençura; softuer kompjuterik; softuer 

kompjuterik për vendosjen, konfigurimimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile, 

telefonave mobilë, kompjuterëve, pjesëve periferike për kompjuterë dhe orave të mençura; 

softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike;pajisje periferike për 

kompjuter, telefona mobil, pajisje mobile elektronike; pjesë periferike që mund të vishen 

për përdorim me kompjuterë dhe telefona mobil;ekranë të montuar në kokë;kufje për 

përdorim me kompjuterë, telefona të mençur, ora të mençyra, dhe syze të mençura;ekrane 

për kompjuterë, telefona mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që vishen, 

ora të mençura, dhe syze të mençura; 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; çipa kompjuteri; 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 kompjuterë, 

telefona mobilë dhe ora të mençura; ndërfaqe për kompjuterë, telefona mobilë, ora të 

mënçura dhe syze të mënçura; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri; 

mbushës për telefona mobilë; kuti për mbushës të telefonave mobil; mbushës për ora të 

mençura; mbushës pa tela; kuti për mbushësit pa tela; kuti bartëse për telefona celularë; kuti 

bartëse për telefona mobil; kuti të përshtatura për telefona mobil; kuti për telefonat celularë; 

mbështjellës për telefona celularë; kuti për bartjen e kompjuterëve; kuti mbrojtëse për 

bartjen e pllejerëve portabël të muzikës; kuti mbrojtëse për telefona të mençur, kryesisht, 

kuti mbrojtëse me bateri të integruar për përdorim me telefona celularë, kompjuter mobil, 

kufje, tablet, dhe pajisje të tjera portative që mbahen në dorë; mbështjellës mbrojtës për 

pajisjet elektronike të leximit; mbështjellës mbrojtës për telefona të mençur; mbështjelës 

dhe kuti mbrojtëse për telefona celularë, laptop dhe media pllejerët portablë; mbështjellës 

mbrojtës dhe kuti për kompjuterët tablet.   

 

 

 

(111)  28092 

(151)  17/06/2021 

(181)  14/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1714 

(300)  90240199  07/10/2020  US 

(732)  Lenovo (Beijing) Limited 6 Chuangye 

Road, Shangdi Information Industry Base 

Haidian Dist. Beijing, China 100085, CN 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  LENOVO GO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisje  dhe pjesë periferike kompjuterike, përkatesisht tastatura për kompjutera, 

tastatura, minj, kontrollus, pikat e përcjelljes, tavolina prekëse, kontrolluese të gjesteve, 
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pajisje për përcjelljen e levizjeve, ndëgjuese, ndëgjuese, zmadhuese zëri, shirita zërimi, 

mikrofon, kamera, stacione lidhëse, replikator portalesh, I/O adaptues dhe shëndrruese, 

ruter, nderpreres, pika te qasjeve, pika  personale hotspot, repetitor, filtra për mbrojtjen e 

privatësisë, filtra mbrojtës, kabllo për mbushje, mbushës pa tel, mbusjës për telefona, 

mbushës për më shumë pajisje, bateri eksterne (të jashtme), njësi reserve të mbushjeve, 

USB pajisje, çarqe optike dhe disqe për magazinim; mbështetëse për kompjutera; 

mbështetëse për kompjutera në formë të fletores (mbajtës shenimesh); mbështetese për 

tabloid; mbajtëse telefonash; mbajtës për monitora; bartës ekrani; kablo për transmetim të 

të dhënave (bartje të të dhënave); video kabllo; audio kabllo; bartësit e rrjeteve 

kompjuterike; çanta dore posaçërisht të përshtatura për mbajtjen e kompjuterëve bartës  dhe 

kompjuterve për shenime (fletore); çanta dore me rrota posaçërisht të përshtatura për 

mbajtjen e kompjuterëve bartës dhe kompjuterëve në formë fletoreje (shenimesh); valixhe 

për bartje  posaçërisht të përshtatura për pajisje elektronike, përkatësisht kompjuter mobil, 

kompjuter bartës, kompjuter shenimesh dhe telefona të mençur dhe kabllo lidhur me të 

gjitha pajisjet e lartëpërmendura; çanta për bartje, mbajtes; këllëf mbrojtës, maska 

mbrojtëse dhe mbështetëse me lidhëse për mbusheje, adapter, zërues dhe pajisje për 

mbushje të baterive, posaçërisht të adoptuara për përdorim me pajisje digjitale elektronike 

të dorës, përkatësisht me kompjutera mobil, kompjutera bartës, kompjutera shenimesh dhe 

telefona të mençur si dhe kabllot lidhur me pajisjet e tyre paraprake.   

 

 

 

(111)  28020 

(151)  14/06/2021 

(181)  16/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1721 

(732)  NATURA GIDA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Otakçılar 

Caddesi, No:78 Kat:2 D Blok N0:74-75 

Eyüp İstanbul, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  Golf Dondurma 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira, çokolata, biskota, kreker (pjekurina kërcëlluese-meze), nafore, 

akullore, akuj të ngrënshëm.   

 

 

 

(111)  28022 

(151)  14/06/2021 

(181)  16/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1722 

(591)  E kaltër, e kuqe, e verdhë, e gjelbër, 

ngjyrë portokalle, roze, vjollce. 

(732)  NATURA GIDA SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Otakçılar 

(540)   
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Caddesi, No:78 Kat:2 D Blok N0:74-75 

Eyüp İstanbul, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ëmbëlsira, çokolata, biskota, kreker (pjekurina kërcëlluese-meze), nafore, 

akullore, akuj të ngrënshëm.    

 

 

 

(111)  28251 

(151)  28/06/2021 

(181)  19/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1726 

(732)  Aristo Pharma GmbH  Wallenroder 

Straße 8-10 13435 Berlin, DE 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  ARISTO PHARMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale   

5   Preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare; preparate dietike të  adaptuara për 

përdorim mjekësor; ushqim për foshnje; emplastër, materialet për lidhje; dezinfektues; 

preparate sanitare për qëllime mjekësore; shtojca ushqimore me bazë të proteinave, 

yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina, minerale, elementë gjurmuese, enzima, aroma 

dhe aromatizues të shtuar, veç e veç ose në kombinim, dhe ekskluzivisht në formë kapsule 

ose qese (pluhur);    

29   Ushqime dietike jo të adaptuara për përdorim mjekësor, me bazë të proteinave, 

yndyrnave, acideve yndyrore, me vitamina të shtuara, minerale, elementë gjurmues, 

enzima, aroma dhe aromatizues, veç e veç ose në kombinim, të përfshira në klasën 29, të 

gjitha ekskluzivisht në kapsulë ose forma e qeseve (pluhur).   

44   Shërbimet mjekësore, në veçanti këshillimi në fushën mjekësore farmaceutike; kujdesi 

higjienik për qeniet njerëzore dhe shtazët.   

 

 

 

(111)  27977 

(151)  09/06/2021 

(181)  19/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1727 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

6411 TE Heerlen, ZB 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

(540)  PENTAVITIN 
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(511) 1   Produkte kimike për përdorim industrial për prodhimin e produkteve të bukurisë, 

kujdesit për flokët dhe kujdesit të lëkurës;preparate kimike dhe biokimike për përdorim në 

kozmetikë, produkte për kujdesin e flokëve, produkte për kujdesin e lëkurës dhe produkte 

për rrezitje për thithjen e rrezeve ultraviolet.   

3   Kozmetikë, gjithashtu për kujdesin ndaj bukurisë,  kujdesin e flokëve dhe kujdesin e 

lëkurës;produkte kozmetike, produkte per kujdesin e flokëve dhe kujdesin e lëkurës për 

parandalimin e djegies nga dielli;preparate për rrezitje dhe nxierje në diell;preparate dhe 

substanca që përdoren për kondicionimin, kujdesin dhe paraqitjen e lëkurës, trupit, fytyrës 

dhe flokëve”.   

 

 

 

(111)  28128 

(151)  21/06/2021 

(181)  20/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1728 

(732)  TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 

 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  TOYOTA SMART CONNECT 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik, i regjistruar; programe kompjuterike [softuer i 

shkarkueshëm]; aplikacion softueri kompjuterik për telefona mobilë; aplikacion softueri 

kompjuterik për kompjuter mobil; softuer navigimi për telefona mobil; softuer navigimi për 

kompjuter mobil; softuer për planifikimin e rrugës për telefona mobilë; sofftuer për 

planifikimin e rrugës për kompjuter mobil.   

12   Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.   

38   Shërbimet e telekomunikimit, përpos transmetimit; dërgimin e mesazheve përmes 

Internetit; shërbimet e mesazheve në rrjet; dërgimin e sinjaleve të emergjencës   

39   Ofrimin e informatave të rrigës dhe trafikut; shërbimet e vendndodhjes së automjeteve 

në natyrën e ofrimit të informatave gjeografike në lidhje me vendndodhjen e automjeteve 

në rrugë; ofrimin e informatave në lidhje me udhëtimet.   

 

 

 

(111)  28324 

(151)  08/07/2021 

(181)  20/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1729 

(540)   
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(591)  E gjelbërt dhe e bardhë 

(732)  VITAMER SH.P.K. Rruga Bill 

Clinton Hy-3 Kati 2, Nr.10, 10000 Prishtinë, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte me bazë natyrore për kujdesin për trupin dhe bukurinë; vajra esencash; 

produkte kozmetike për banjë; balsam, jo për qëllime mjekësore; kremëra për lëkurën 

(kozmetikë); deodorante prej produktesh natyrale për njerëzit; ujë aromatik; shampo; 

locione flokësh;  produkte kozmetike; xhel masazhi bio për qëllime jo-mjekësore; përgatitje 

kozmetike për dobësim dhe mirëqenien e trupit.   

5   Pije e shurupe dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; lëndë dietetike përshtatur për 

përdorim mjekësor; preparate ushqimi (dietetike) përshtatur për qëllime mjekësore;  bimë 

(mjekësore); çaje bimore për qëllime mjekësore;  shtesa ushqimore për mjekim e mireqenie 

(që shiten në farmaci); kripra banje për qëllime mjekësore; preparate vitaminash; 

dezinfektues dhe antiseptikë me bazë e përbërje bimore e natyrore   

29   Mish, peshk, shpezë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të 

thata dhe të gatuara; perfshi fruta dhe perime bishatjore dhe arrore, pelte, reçel, komposto; 

vezë, qumësht dhe produktet e qumështit; vajra dhe yndyra bimore, të gjitha kryesisht me 

origjinë natyrore.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe përgatitje të 

bëra nga drithëra, makarona, bukë, ëmbëlsira dhe cokollata, akullore të ngrënshme; mjaltë, 

shurup melasë; maja, pluhur push; mustardë; uthull, salca [kondimente]; erëza;   

31   Produkte bujqësore, të kopshtarisë dhe pyjore dhe farëra që nuk përfshihen në klasat e 

tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; dhe te kutivuara në sera, fara, bimë dhe 

lule të gjalla; ushqime për kafshë, malt të gjitha sipas standarteve bio natyrale.   

32   Birra; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate të tjera me përbërje natyrore për prodhimin e pijeve.   

33   Pije  e shurupe alkoolike për mirëqenien e trupit, arsye dietetike dhe për rritjen e 

imunitetit   

41   Trajnim mjekësor dhe kurativ, trajnim për kujdesin për bukurinë, shërbime trajnimi dhe 

edukimi, trajnim për kujdesin shëndetësor, organizimi i trajnimit, trajnimi i bazuar në 

kompjuter, trajnim në internet, edukim nëpërmjet programeve kompjuterikë, arsimim, 

edukim dhe organizim i kurseve të kujdesjes, ofrimi i kurseve të arsimit për të tretë të gjitha 

në lidhje me dobësimin dhe mirëqenien e trupit dhe për një shëndet të mirë.   

 

 

 

(111)  27862 

(151)  02/06/2021 

(181)  20/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1730 

(300)  40-2020-0070929  28/04/2020  KR 

(540)   
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(732)  CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aplikacione për telefona të mençur për kujdesin ndaj shendetit ose për qellime 

mjekësore (softuere);Aplikime softueri për telefona të mençur  për ofrimin e informative 

mjekësore;Aplikacione për shkarkim për telefona të mençur  për përdorim shendetësorë ose 

mjekësorë;Aplikime softueri për shkarkim  per kompjutera  për ofimin e informative 

mjekësore;Aplikacione softuerike për kompjutera per tabloid digjital ose elektronik per 

perdorim mjekësorë;Softuere mjekësore;Softueri kompjuterik për perdorim mjekësorë për 

diagnostifikimin  e sëmundjeve;Softueri kompjuterik për perdorim mjekësorë për 

diagnostifikimin  e sëmundjeve;Softueri mjekësorë për administrim me  sëmundjet   

 

 

 

(111)  27863 

(151)  02/06/2021 

(181)  20/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1731 

(591)  portokalli, e bardhë 

(732)  MİLHANS GIDA VE TARIM 

ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. Balçık 

Köyü Hamidiye Sk. No:14 Gebze Kocaeli, 

TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht bajame për qëllime kuzhine; Qumësht bajame; Pije me bazë të 

qumështit të bajameve; bajame, të bluara; pure molle; aranzhimet e frutave të përpunuara; 

manaferrat, të konservuara; arra të ëmbëlsuara; qumesht arre kokosi; qumësht i arrave të 

kokosit për përdorim në kuzhinë; pije me bazë qumështi kokosi; frutat e kristalizuara; arra 

me aromë; perime të thara të ngrira; fruta, të konservuara; fruta të ziera; lëvore frutash; 

patate të skuqura; ushqime të lehta me bazë frutash; fruta të ngrira; fruta të konservuara; 
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guakamole [pure avokado]; lajthi, të përgatitura; humus [pasta e qiqrave]; patate krokante 

me yndyrë te ulët; lyerje me bazë arrë; arra të përgatitura; qumësht tërshëre; gjalp kikiriku; 

qumësht kikiriku për përdorim në kuzhinë; qumësht kikiriku; pije bazuar me qumësht 

kikiriku; kikirika të përpunuar; bizele të konzervuara; patate krokante; patate të shtypura; 

patate fjolla; rrush të thatë; qumësht orizi; qumësht orizi për përdorim në kuzhinë; fara të 

përgatitura; qumësht soje; fara luledielli të përgaditura; misër i ëmbël, i përgaditur; tahini 

[pasta me fara susami]; krem me bazë perimesh; përime të përpunuara-përgaditura; perime 

të ziera; perime të thara; perime të konzervuara   

30   Pastë bajame; ëmbëlsira nga bajamet; biskota; bukë; simite; thërrime buke; pluhur për 

torte; brume për torte; krem ëmbëlsirash [kremëra]; ëmbëlsira; karamele; karamele 

dekoruese për ëmbëlsira; kapere (sytha të luleve në formë bizeleje - shtesa për gjella); 

karamele [bombone]; përgatitje nga drithërat; shkopa-shufra nga dritherat; grimtësira 

krokante me bazë drithërash; patatina [produkte drithërash]; çokollatë; lyrje çokollate që 

përmbajnë arra; lyerje me bazë çokolate; arra të veshura me çokollatë; ëmbëlsira për 

dekorimin e drurit të Krishtlindjeve; ëmbëlsira; fjolla misri; misër i pjekur; grimtësira; 

tërrshërë e shtypur; elb i grimtësuar; xhelatinë frutash [ëmbëlsira]; shufra drithërash me 

proteina të larta; rrënjë të embëla (ëmbëlsira); makarona [pasta]; miell nga arroret; 

arrëmyshk; fjolla tërrshëre; ushqim me bazë tërrshëre; bollgur; okonomiyaki [krepa te 

njelmëta Japoneze]; onigiri [topa orizi]; krepa; pasta; ëmbëlsira kikirikash; biskota petit-

beurre; katrorë të vegjël [biskota]; kupa-kokoshka; pralines (çokollata të mbushura); 

propolis; torte e kripur (quiches); biskota nga orizi; grimtësira me bazë orizi; fara susami 

[melmesa]; miell soje; tarte; uafëlls (waffles).   

 

 

 

(111)  27860 

(151)  02/06/2021 

(181)  20/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1732 

(591)  Zezë, gjelbërt 

(732)  MİLHANS GIDA VE TARIM 

ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş. Balçık 

Köyü Hamidiye Sk. No:14 Gebze Kocaeli, 

TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht bajame për qëllime kuzhine; Qumësht bajame; Pije me bazë të 

qumështit të bajameve; bajame, të bluara; pure molle; aranzhimet e frutave të përpunuara; 

manaferrat, të konservuara; arra të ëmbëlsuara; qumesht arre kokosi; qumësht i arrave të 

kokosit për përdorim në kuzhinë; pije me bazë qumështi kokosi; frutat e kristalizuara; arra 

me aromë; perime të thara të ngrira; fruta, të konservuara; fruta të ziera; lëvore frutash; 
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patate të skuqura; ushqime të lehta me bazë frutash; fruta të ngrira; fruta të konservuara; 

guakamole [pure avokado]; lajthi, të përgatitura; humus [pasta e qiqrave]; patate krokante 

me yndyrë te ulët; lyerje me bazë arrë; arra të përgatitura; qumësht tërshëre; gjalp kikiriku; 

qumësht kikiriku për përdorim në kuzhinë; qumësht kikiriku; pije bazuar me qumësht 

kikiriku; kikirika të përpunuar; bizele të konzervuara; patate krokante; patate të shtypura; 

patate fjolla; rrush të thatë; qumësht orizi; qumësht orizi për përdorim në kuzhinë; fara të 

përgatitura; qumësht soje; fara luledielli të përgaditura; misër i ëmbël, i përgaditur; tahini 

[pasta me fara susami]; krem me bazë perimesh; përime të përpunuara-përgaditura; perime 

të ziera; perime të thara; perime të konzervuara.      

30   Pastë bajame; ëmbëlsira nga bajamet; biskota; bukë; simite; thërrime buke; pluhur për 

torte; brume për torte; krem ëmbëlsirash [kremëra]; ëmbëlsira; karamele; karamele 

dekoruese për ëmbëlsira; kapere (sytha të luleve në formë bizeleje - shtesa për gjella); 

karamele [bombone]; përgatitje nga drithërat; shkopa-shufra nga dritherat; grimtësira 

krokante me bazë drithërash; patatina [produkte drithërash]; çokollatë; lyrje çokollate që 

përmbajnë arra; lyerje me bazë çokolate; arra të veshura me çokollatë; ëmbëlsira për 

dekorimin e drurit të Krishtlindjeve; ëmbëlsira; fjolla misri; misër i pjekur; grimtësira; 

tërrshërë e shtypur; elb i grimtësuar; xhelatinë frutash [ëmbëlsira]; shufra drithërash me 

proteina të larta; rrënjë të embëla (ëmbëlsira); makarona [pasta]; miell nga arroret; 

arrëmyshk; fjolla tërrshëre; ushqim me bazë tërrshëre; bollgur; okonomiyaki [krepa te 

njelmëta Japoneze]; onigiri [topa orizi]; krepa; pasta; ëmbëlsira kikirikash; biskota petit-

beurre; katrorë të vegjël [biskota]; kupa-kokoshka; pralines (çokollata të mbushura); 

propolis; torte e kripur (quiches); biskota nga orizi; grimtësira me bazë orizi; fara susami 

[melmesa]; miell soje; tarte; uafëlls (waffles).   

 

 

 

(111)  28250 

(151)  28/06/2021 

(181)  20/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1733 

(732)  Premium Beverages International B.V. 

Tweede Weteringplantsoen 21 1017 ZD 

Amsterdam, NL 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  PURE PIRAÑA 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pije alkoolike, përveç birrave, duke përfshirë edhe të ashtuquajturat pije të 

karbonizuara me alkool [hard seltzer].   

 

 

 

(111)  28334 

(151)  02/08/2021 

(181)  21/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1734 

(540)  HIRTECO 
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(732)  JOINT STOCK COMPANY 

“BIOCAD”  Liter A, bld.34, Svyazi st, 

Strelna, Petrodvortsoviy district, Saint 

Petersburg, 198515, RU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

 
 

 

(511) 5   Përgatitje albuminoze për qëllime mjekësore; përgatitje biologjike për qëllime 

mjekësore; përgatitje të mikro-organizmave për përdorim mjekësor apo veterinar; preparate 

farmaceutike; përgatitje kimiko-farmaceutike; përgatitje kimike për qëllime mjekësore; 

përgatitje kimike për qëllime farmaceutike; farmaceutikë. 

   

 

 

 

(111)  28333 

(151)  02/08/2021 

(181)  21/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1735 

(732)  JOINT STOCK COMPANY 

“BIOCAD” Liter A, bld.34, Svyazi st, 

Strelna, Petrodvortsoviy district, Saint 

Petersburg, 198515, RU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  CENTEMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Përgatitje albuminoze për qëllime mjekësore; përgatitje biologjike për qëllime 

mjekësore; përgatitje të mikro-organizmave për përdorim mjekësor apo veterinar; preparate 

farmaceutike; përgatitje kimiko-farmaceutike; përgatitje kimike për qëllime mjekësore; 

përgatitje kimike për qëllime farmaceutike; farmaceutikë.   

 

 

 

(111)  28308 

(151)  06/07/2021 

(181)  21/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1736 

(300)  2020-327  01/05/2020  LI 

(732)  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)  APPLE PRORAW 
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(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, 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 apo 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; 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 dhe audio dhe video pllejerë dhe incizues; syze të mënçura; syze 3D; 

syze për sy; syze dielli; syze me lente, xham optik; mallëra optike; aparate dhe instrumente 

optike; kamera; dritë për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona mobilë, pajisje 

elektronike 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; 

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 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.   
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(111)  28000 

(151)  11/06/2021 

(181)  22/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1739 

(732)  AUTO SHKOLLA TITI SH.P.K. Rr. 

“Eqrem Qabej”, pn. 10000 Prishtinë , KS 
  

 
 

(540)  TITI 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit 

Automobila dhe pjesët e tyre dhe pajisjet; automobila; automjete motorike me dy rrota, 

biçikletat dhe pjesët e tyre dhe pajisjet; automjete sportive shërbyese; makina elektrike; 

makina hibride; furgonë [automjet]; trupa për automjete; aspirator për automjete; shasi për 

automobila; goma për automobila; parakolp për automobila; ndezëse cigaresh për 

automobila; disk pllakat frenuese për automobila; jastëkët e ajrit (pajisjet e sigurisë për 

automobila); zinxhirët e automobilave; këllëf i timonit; amortizatorët për automobila; timon 

për automjete; maskë dielli për automobila; roleta të përshtatura për automobila; mbulesat e 

ulëseve të automobilave; ulëset siguruese të fëmijëve për automjete; rripat e sigurisë për 

ulëset e automjeteve   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. 

Shërbime arsimore në mënyrën e ofrimit të kurseve të mësimit dhe trajnimit për auto 

shkolla; aranzhimi dhe / ose mbajtja e ligjëratave, trajnimeve praktike [demonstrimi], 

seminareve, kolokiumeve [testeve], konferencave për auto shkolla; aranzhimi ose 

sponsorizimi i organizimit të garave të ndryshme 

   

 

 

(111)  27830 

(151)  01/06/2021 

(181)  23/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1743 

(591)  E Kuqe, e Bardhë dhe e Gjelbër.   

(732)  " ELI-AB" SH.P.K. Bibaj, Ferizaj., KS 

(740)  Mentor Zejnullahu 

Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)   
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 
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e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

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   

 

 

 

(111)  27832 

(151)  01/06/2021 

(181)  23/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1744 

(732)  " ELI-AB" SH.P.K. Bibaj, Ferizaj., KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

 Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 

 
 

(540)  Bonito 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës   

29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe perimet e 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi 

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

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.   

 

 

 

(111)  28126 

(151)  21/06/2021 

(181)  27/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1750 

(732)  Wilkinson Sword GmbH Schutzenstr. 

110 D-42659 Solingen, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  WLKINSON SWORD XTREME 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Brisk dhe brisk rroje   
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(111)  28059 

(151)  16/06/2021 

(181)  27/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1754 

(300)  35385  21/10/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve   

 

 

 

(111)  28053 

(151)  16/06/2021 

(181)  27/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1755 

(591)  Vishnje, e kuqe, e bardhë, portokalli,  

e verdhë, e kaltër e errët, e kaltër 

(300)  35390  22/10/2020  AD 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

(540)   
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Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 34   Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike 

për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë 

cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për 

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, 

kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën 

buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të 

duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të 

duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi  për mbështjellje cigaresh, 

çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje 

elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të 

nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme  për 

përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e 

nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës   me përdorim me anë të 

gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare 

elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për 

shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të 

ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve   

 

 

 

(111)  27967 

(151)  09/06/2021 

(181)  27/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1756 

(732)  Magic Ice Joint Stock Company 

SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, RKS, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  RINGERS 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të 

skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara 

me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flips nga patatja me salca (erëza) 

ose erëza pikante; snack (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave);  çipsa  prej frutave; 

kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur.   

30   Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta ushqimor  dhe ëmbëlsira; biskota; 

makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;  
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prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe 

preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate 

drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me 

bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, 

miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; 

produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë 

të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës 

me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e 

grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, 

kaçkavallit; kokoshka; flips, flips me kikirik   

35   Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht  frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej 

patateve të skuqura; miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, 

makaronave, musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra 

ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të 

përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra 

ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara 

ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me 

kikirik    

 

 

 

(111)  27968 

(151)  09/06/2021 

(181)  27/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1757 

(732)  Magic Ice Joint Stock Company 

SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, RKS, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PANCHOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të 

skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara 

me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flips nga patatja me salca (erëza) 

ose erëza pikante; snack (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave);  çipsa  prej frutave; 

kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur.   

30   Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta ushqimor  dhe ëmbëlsira; biskota; 

makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;  

prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe 

preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate 

drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me 

bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, 

miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; 

produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë 
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të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës 

me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e 

grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës, 

kaçkavallit; kokoshka; flips, flips me kikirik.   

35   Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve 

gastronomike, kryesisht  frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej 

patateve të skuqura;miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit, 

makaronave, musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra 

ushqimor  të thekur me përmbajtje  nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të 

përfshira në këtë klasë;gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra 

ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë;granulë;bollgur;produkte të konservuara 

ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me 

kikirik.   

 

 

 

(111)  28228 

(151)  25/06/2021 

(181)  28/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1760 

(732)  AVICENA DOO Skopje Rr. 1551, 5B, 

Vizbegovo - Shkup, Maqedonia e Veriut, 

MK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)  AVICENA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; leukoplast [plasters], 

materiale për veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyllë dhëmbësh; dezinfektues; 

përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve [vermin]; fungicide, herbicide   

9   Aparate dhe instrumente shkencorë, kërkimorë, lundrues [navigation], rilevues 

[surveying], fotografik, kinematografik, audioviziv, optik, peshues, matës, sinjalizues, 

zbulues, testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin 

conducting, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e 

shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, 

transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të 

regjistruara dhe të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të zbrazëta regjistruese dhe 

ruajtëse dixhitale ose analoge; mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka, 

pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska 

zhytësish, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, 

aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë,; artikuj ortopedikë; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate për masazh; aparate, 
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pajisje dhe artikuj për foshnje në gji; aparate, pajisje dhe artikuj të aktivitetit seksual.   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinarie; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët; shërbimet e agrikulturës, akuakulturës [aquaculture], hortikulturës 

dhe pylltarisë.   

 

 

 

(111)  28229 

(151)  25/06/2021 

(181)  28/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1761 

(591)  E bardhë, e verdhë dhe e zezë 

(732)  AVICENA DOO Skopje Rr. 1551, 5B, 

Vizbegovo - Shkup, Maqedonia e Veriut, 

MK 

(740)  Besarta Kllokoqi N.SH. Boga & 

Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr. 

5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; leukoplast [plasters], 

materiale për veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyllë dhëmbësh; dezinfektues; 

përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve [vermin]; fungicide, herbicide.   

9   Aparate dhe instrumente shkencorë, kërkimorë, lundrues [navigation], rilevues 

[surveying], fotografik, kinematografik, audioviziv, optik, peshues, matës, sinjalizues, 

zbulues, testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin 

conducting, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e 

shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, 

transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të 

regjistruara dhe të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të zbrazëta regjistruese dhe 

ruajtëse dixhitale ose analoge; mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka, 

pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska 

zhytësish, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës, 

aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë,; artikuj ortopedikë; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate për masazh; aparate, 

pajisje dhe artikuj për foshnje në gji; aparate, pajisje dhe artikuj të aktivitetit seksual.   

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinarie; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet 

njerëzore ose kafshët; shërbimet e agrikulturës, akuakulturës [aquaculture], hortikulturës 

dhe pylltarisë.   
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(111)  28239 

(151)  28/06/2021 

(181)  28/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1762 

(591)  kalter dhe kuqe  

(732)  Adem Januzi Eurolines Kosova Rr. 

UÇK, pn, KS 

(740)  Adem Januzi Eurolines Kosova 

Rr.UÇK,pn 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transport i udhetarve me autobus   

 

 

 

(111)  28095 

(151)  17/06/2021 

(181)  28/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1765 

(300)  40-2020-0143858  14/08/2020  KR 

(732)  CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Sheqeri i qumështit për qëllime mjekësore, përkatësisht, laktoza; miell lakteal për 

foshnje; preparate farmaceutike dhe veterinare;  përgatitje farmaceutike për trajtimin e 

sëmundjeve dhe çrregullimeve që lidhen me sistemin imunitar; suplemente minerale 

ushqimore; përgatitje vitaminash; fungicide; insekticide; shtesa ushqimore; dezinfektues 

për qëllime higjienike; përgatitje diagnostike për qëllime mjekësore ose veterinare; krema 

medicinale për kujdesin e lëkurës; qelizat staminale për qëllime mjekësore; herbicide; 

solucione zgjidhje për përdorim me lentet e kontaktit; shtesa dietike dhe nutriciste; shtesa 

dietike; lëndë ushqyese nutriciste  për përdorim si suplemente dietike; preparate per pastrim 

ajri; preparate pastruese; preparate për deodorizimin e ajrit; preparate bakteriale për 

përdorim mjekësor dhe veterinar; kuti të ndihmës së shpejtë, të mbushura; shirita provë-test 

për matjen e niveleve të glukozës në gjak; lecka sanitare; jastëk infermjeresh për gji; suva - 

lekoplaste kirurgjike; suva-lekoplaste ngjitese për përdorim mjekësor; veshje mjekësore; 

pambuk për qëllime mjekësore; gërryes dhëmbësh; material për mbushjen e dhëmbëve; 

pelena për të rritur; pelena për bebe; ngjitës për miza; letër izoluese e molës; ushqim për 

foshnje-bebe.   
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(111)  28096 

(151)  17/06/2021 

(181)  28/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1766 

(300)  40-2020-0143872  14/08/2020  KR 

(732)  CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate diagnostike për qëllime mjekësore; unaza anti-reumatizmi; aparate dhe 

instrumente kirurgjikale për përdorim veterinar; pajisje injeksioni për farmaceutikë; 

instrumente dhe aparate kirurgjikale; laser për qëllime mjekësore; termometra për qëllime 

mjekësore; aparate për rehabilitimin e trupit për qëllime mjekësore; aparate mjekësore me 

ultratinguj; instrumente kirurgjikale për përdorim në kirurgjinë ortopedike; pajisje për 

matjen e sheqerit në gjak; mbështetëse të fondacionit dentarë; aparate dhe instrumente 

kirurgjikale për përdorim dentar; instrumente mbushëse për qëllime dentare; aparate 

kontraceptive; materiale për qepje; batanije elektrike për qëllime mjekësore; qese akulli për 

qëllime mjekësore; shishet e foshnjave (bebirone); fasha mbështetëse; doreza për masazh; 

doreza për qëllime mjekësore; maska për frymëmarrje-respiratore për qëllime mjekësore; 

aparate për masazh për përdorim personal; aparate dhe instrumente kirurgjikale për 

përdorim mjekësor; Pajisjet me rreze X për përdorim dentar dhe mjekësorë.   

 

 

 

(111)  28097 

(151)  17/06/2021 

(181)  28/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1767 

(300)  40-2020-0143876  14/08/2020  KR 

(732)  CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Polen i përgatitur si artikull ushqimor; perime të ngrira; fruta të përpunuara; 

perime të ruajtura-konservuara; fruta të thata; perime të thata; fruta të ruajtura-konservuara; 

arra të përgatitura; perime të gatuara-ziera; fruta të konservuara; perime të konservuara; 

lëngje frutash për gatim; lëngje perimesh për gatim; tofu (artikull ushqimorë me shum 

proteina); fasule soje të ruajtura për ushqim; fruta të ngrira; kroketa pule; shpend jo të 
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gjalla; zogj dhe kafshë të gjahut jo të gjalla; vezë; mish i përgatitur; gjella të përgatitura 

kryesisht nga mishi; mish i konservuar; gjalpë; qumësht pluhur; qumësht; pijet qumështore 

që mbizotërojnë nga qumështi; djath; vajra për ushqim dhe yndyrna; kërmijë të gatuar; 

krustace (aragostë), jo të gjalla; peshk, jo i gjallë; alga të përpunuara për konsum njerëzor; 

peshk i ruajtur-konservuar; peshk i konservuar; supa; pelte për ushqim; Mish   

 

 

 

(111)  28102 

(151)  17/06/2021 

(181)  28/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1768 

(300)  40-2020-0143879  14/08/2020  KR 

(732)  CELLTRION, INC. 23, Academy-ro, 

Yeonsu-gu, Incheon, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Drithëra të përpunuar; marinime të mishit për qëllime shtëpiake; salce soje; 

ëmbëlsira me oriz; pluhur për pjekje; bukë; embëlsira; sheqer; kripë; salca; drithëra të 

përpunuar për ushqim për konsum njerëzor; miell nga kokërrat e grurit për ushqim; malt për 

konsum njerëzor; oriz; pastë bajame; akullore; akull; çaj; pije me bazë çaji; pije të bëra nga 

çaji; çokollatë; kafe; kakao; grimësira; erëza 

   

 

 

 

(111)  28236 

(151)  28/06/2021 

(181)  28/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1772 

(732)  SCHOOL IS EASY INC. 100 York 

Boulevard, Suite 400, Richmond Hill, 

Ontario, L4B 1J8, Canada, CA 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Shërbime arsimore për fëmijë dhe të rritur; shërbime te tutorit; shërbime të 

mësimit tutorial online; shërbime të shkollimit në shtëpi; Vlerësimi dhe hartimi me porosi i 

planeve mësimore të përshtatura e te posacme; udhëzime gjuhësore; Shërbime të përgatitjes 

për provime; shërbime kërkimore per realizimin e eseve.   
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(111)  27865 

(151)  02/06/2021 

(181)  29/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1773 

(732)  Koninklijke Philips N.V.  High Tech 

Campus 5 5656 AE Eindhoven, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  AVENT 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; instrumente, 

veshje, drita dhe llamba për përdorim mjekësor, kurativ, kirurgjik, dentar dhe veterinar; 

shishe ushqyese, doreza për shishe për fëmijë; dhëmbëza, qetësues, biberona dhe unaza 

dhëmbësh; lugë dhe ushqyes mjekësorë për administrimin e ilaçeve; guaska gjiri; 

inkubatorë; po  karrika; aparate për trajtimin dhe korigjimin e thithkave të përmbysura; 

mbrojtës për thithka, jastëkët ftohës të gjinjve, jastëkët për ngrohjen e gjinjve; termometra 

për përdorim mjekësor; pjesë për të gjitha mallërat e lartpërmendura; prezervativë; aparate 

masazhesh, elektrike ose jo elektrike; masazhe për trupin dhe gjoksin; doreza për masazh, 

aparate gjeneruese të dridhjeve-me vibrim për masazh; rripa mbështetës të shtatzënisë; 

shishe për fëmijë; shishe ushqimore të disponueshme; shishe për fëmijë të disponueshme; 

pjesë të shisheve të ushqimit dhe shisheve për fëmijë; pompat e gjirit, duke përfshirë 

pompat manuale të gjirit, pompat elektrike të gjirit, pompat e gjirit që funksionojnë me 

bateri; pjesë për pompat e gjirit; guaska - mburoja për thithka; pako akulli për qëllime 

mjekësore; pjesë dhe pajisje për filxhana dhe gota përkatësisht pipëza për perdorim për pije, 

dorezat, valvulat, gypat e pijes dhe kapakë dhe zinxhirë biberoni, përkatësisht kapëse dhe 

mbajtëse për biberonët; termometra të veshit dhe ballit për qëllime mjekësore; instrumente 

për heqjen e mukusit të hundës, përkatësisht pajisjet e jashtme të zgjerimit të hundës dhe 

pompat e pastrimit të hundës; pjesë të mallrave të lartpërmendura; gota të adaptuara për të 

ushqyer foshnje dhe fëmijë.   

21   Enë dhe kontenjer shtëpie ose kuzhine; krehër dhe sfungjer; brusha (përveç brushave  

të piktorve); brusha dhëmbësh, brusha  dhëmbësh  gishti; material për punimin e brushave; 

lecka celuloze për pastrim; peceta pastruese të celulozës; material pastrimi; enë qelqi, 

porcelani dhe enë prej argjile që nuk përfshihen në klasat e tjera; enë dhe kontejnerë të 

vegjël shtëpiakë (jo prej metaleve të çmuar ose të veshura me to); kontejnerë për përdorim 

në sterilizimin e shisheve ushqyese të foshnjave dhe mbyllje për kontejnerë të tillë; krehër, 

sfungjer (jo për qëllime kirurgjikale), kontejnerë të izoluar nga nxehtësia; dispenzues i 

qumështit pluhur; kontejnerë dhe bartës të izoluar nga nxehtësia për shishet e ushqimit të 

foshnjave; brusha; pajisje dhe kontenjer për perdorim në kuzhinë apo përdorime shtëpiake; 

kontenjerë për ushqim të foshnjeve, filxhana, valvula të cilat parandalojne derdhjen (non-

spill) për përdorim në gota, gryka për gota; banja dhe vazo për bebe; tasa dhe kova; enë për 

pirje; artikuj dhe materiale pastrimi; kuti parash; mbyllje-mbyllës për enët dhe kontejnerët e 

lartpërmendur shtëpiak; çanta dhe kontenjer për përdorim shtëpiak, përkatësisht, kontejnerë 
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për ruajtjen dhe ruajtjen e qumështit të gjirit; shishe qelqi; gota; mbyllëse për gota; brusha 

per pastrim (pjesë të) shisheve, thithëkave, kontenjerve; çantave termike dhe  izotermike  

per mbajtjen ngrohët ose te ftohët  te shisheve dhe filxhanave , duke përfshirë xhepat e 

izoluar; banja portative për bebe; pllaka dhe pllaka ndarëse; set ushqimi për udhëtime me 

shtresë thithëse për të parandaluar derdhjet; pipëza për pirje të lëngjëve; përzierës-mikser, 

jo elektrikë, për qëllime shtëpiake; termos të izoluar; raft për tharjen e shisheve; hapëse 

shishesh; shtroja për mbrojtjen e gotave, shisheve dhe kontejnerëve; pjesë për të gjitha 

mallrat e lartpërmendura.   

 

 

 

(111)  28301 

(151)  02/07/2021 

(181)  30/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1776 

(591)  E kaltër 

(732)  DPTU FRUKT IMPORT DOOEL Ul. 

20 Br. 236 Saraj, Skopje,  Republika Severna 

Makedonija, MK 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike dhe tualeti jo mjeksore; pasta dhëmbësh jo mjeksore; 

parfumeri, vajra esenciale; prodhime kozmetike; mjete për zbardhje dhe substance tjera për 

larje; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gëryes; sapun i lëngshëm; sapun; prodhime 

për kujdes të trupit dhe bukurisë; facoleta (peceta) të lagta; peceta pastrimi për bebe; 

peshkir të lagët për fshirje nga celuloza dhe pambuku; shampon për bebe; mjete për pastrim 

të xhamave; mjete për larje të enëve; zbutës të pëlhurave për përdorim në lavanderi   

5   Preparate farmacautike, mjeksore  dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietik dhe supstanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, 

ushqim për bebe; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për 

fashim;   materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; mjete për dezinfektim; prodhime 

sanitare, peshqir të lagët me losion mjeksor ose dezinfektantë, facoleta (peceta) të lagta për 

qëllime higjienike, mjete dezinfektuese, vata higjienike, tamponë higjienikë, pelena përfrshi 

ato nga letra dhe tekstili, pelena për bebe nga letra, pelena për kafshë; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve   

16   Prodhime nga letra ose celluloza, pelena   

 

 

 

(111)  28321 

(151)  08/07/2021 

(181)  30/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1779 

(591)  E gjelbërt dhe e bardhë 

(732)  VITAMER SH.P.K. Rruga Bill 

(540)   
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Clinton Hy-3 Kati 2, Nr.10, 10000 Prishtinë, 

Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Sherbimet e restorantit; take-out ose take-away (për bartje me veti); catering 

(dergesa ne lokacionin e adresen e kerkuar); sherbime restoranti; sherbimet e sigurimit te 

ushqimit dhe pijeve, informacion dhe konsulencë për gatim; , akomodimi dhe sigurimi i 

ushqimeve dhe pijeve për të ftuarit; rezervimi i akomodimit dhe i ushqimit dhe pijeve; 

sigurim i kopshteve dhe çerdheve ditore (ushqimi, pija dhe akomodimi); kujdes për fëmijë 

në çerdhe ditore dhe kopësht ditor (ushqimi dhe pija dhe akomodimi); pergatitje e ushqimit 

qe merret me veti.    

 

 

 

(111)  27867 

(151)  02/06/2021 

(181)  30/10/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1781 

(732)  BGI Genomics Co., Ltd. Floors 7-14, 

Building No. 7, BGI Park, No. 21 Hong'an 

3rd Street, Yantian District, Shenzhen, 

Guangdong 518083, China, CN 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 42   ADN testi i shqyrtimit (zbulim i hershëm i sëmundjeve kancerogjene) për 

qëllime kërkimore shkencore; analiza strukturore dhe funksionale e gjenomit-materialit 

gjenetik; hulumtime biologjike; hulumtime bakteriologjike; shërbime të analizave  dhe të 

gjakut; hulumtime kimike; hulumtime shkencore dhe zhvillimore;  shërbime të 

hulumtimeve shkencore në mjekësi; hulumtime shkencore për qellime mjekësore në lëminë 

e sëmundjeve kancerogjene.   

44   ADN testi i shqyrtimit për qëllime mjekësore; shërbime mjekësore; shërbime 

diagnostifikimi të sëmundjeve; testi egzaminues mjekësorë; shërbime të analizave 

mjekësore për diagnostifikimin e kancerit; ofrimi i informacioneve mjekësore; këshillime 

mjekësore-medicinale; shërbime të ndihmës mjekësore; shërbime akusherie; këshillime 

shëndetësore.   
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(111)  28249 

(151)  28/06/2021 

(181)  03/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1803 

(591)  E Kaltert e Mbyllur e Mbyllur 

E Gjelbert, Vjollce e mbyllur, Vjollce e qelur 

(732)  KOSBERRY SH.P.K. 

Prishtinë/Bërnicë e Epërme, p.n,, KS 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,,  Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   

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.   

 

 

 

(111)  28268 

(151)  29/06/2021 

(181)  03/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1804 

(591)  E kaftë e çeltë (në të portokalltë), 

E zezë në të hirtë  

(732)  LexTrust LL.C. Veli Hoti  

 Rr. Hajrullah Abdullahu Nr. 33/13,  

10000, Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Veli Hoti  Rr. Hajrullah Abdullahu Nr. 

33/13, 10000, Prishtinë, Kosovë  
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 45   Shërbime Ligjore: këshillime për pronësi intelektuale, shërbime ligjore për 

përgatitje të dokumenteve, kërkime ligjore, menaxhim të të drejtave të autorit, shërbime 

ligjore në lidhje me negocimin e kontratave për të tjerët, [shërbime ligjore] licencimi i 

softverëve kompjuterik, shërbime ligjore   
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(111)  28046 

(151)  16/06/2021 

(181)  04/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1808 

(591)  Argjendi dhe e bardha 

(300)  202000879  03/06/2020  IE 

(732)  Stafford-Miller (Ireland) Limited 

Clocherane, Youghal Road, Dungarvan, Co. 

Waterford, Ireland, IE 

(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 toaleti të cilat nuk janë medikamente, pasta për dhëmb, preparate për 

shpërlarjen e gojës dhe spërkatëse freskuese të frymëmarrjes; preparate për higjienë orale, 

xhel për dhëmb, preparate për zbardhim, preparate për lustrim të dhëmbit, preparate për dhe 

përshpejtues për zbardhimin e  dhëmbëve, preparate për largimin e njollave   

5   Preparate mjekësore për higjienë orale, preparate mjekësore për lustrimin e ëmbëve, 

preparate mjekësore për zbardhimin e dhëmbëve, preparate mjekësore për shpërlarjen e 

gojës, preparate mjekësore për zbardhim, çamçakëza mjekësorë dhe pastila (kokërr) për 

higjienë të dhëmbëve.    

10   Aparate për higjienë të dhëmbit, enë elastike për dhëmb njëpërdorimëshe   

21   Brusha për dhëmb, rrëmojsa, fije peri për dhëmb, brusha dhe sfungjer.   

 

 

 

(111)  27981 

(151)  09/06/2021 

(181)  04/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1812 

(591)  E kaltër;E bardhë.   

(732)  DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(740)  Albert Islami Albert Islami & Partners 

Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 Prishtina 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   
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39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse;analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore;projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve   

 

 

 

(111)  27984 

(151)  09/06/2021 

(181)  04/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1813 

(591)  E argjend; E bardhë.   

(732)  DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(740)  Albert Islami Albert Islami & Partners 

Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 Prishtina 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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.   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;    

 

 

 

(111)  27985 

(151)  10/06/2021 

(181)  04/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1814 

(591)  E argjend; E bardhë.  

(732)  DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(740)  Albert Islami Albert Islami & Partners 

Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 Prishtina 
 

 
 

(540)   
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(511) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;    

 

 

 

(111)  27986 

(151)  10/06/2021 

(181)  04/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1815 

(591)  E kaltër; E bardhë.  

(732)  DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(740)  Albert Islami Albert Islami & Partners 

Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 Prishtina 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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.   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;    

 

 

 

(111)  27988 

(151)  10/06/2021 

(181)  04/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1816 

(591)  E argjend; E bardhë.   

(732)  DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(740)  Albert Islami Albert Islami & Partners 

Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 Prishtina 

(540)   
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(511) 32   Lloje birre;ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike;pije dhe 

lëngje frutash;shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;    

 

 

 

(111)  27990 

(151)  10/06/2021 

(181)  04/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1817 

(591)  E kaltër; E argjend; E bardhë.  

(732)  DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(740)  Albert Islami Albert Islami & Partners 

Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 Prishtina 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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.   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;    
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(111)  27992 

(151)  10/06/2021 

(181)  04/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1818 

(591)  E argjend; E bardhë.  

(732)  DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(740)  Albert Islami Albert Islami & Partners 

Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 Prishtina 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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.   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse;analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore;projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve   

 

 

 

(111)  27993 

(151)  10/06/2021 

(181)  04/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1819 

(591)  E kaltër; E argjend; E bardhë.  

(732)  DRINI I BARDHE SH.P.K. 

Novosellë, 30000 Pejë, KS 

(740)  Albert Islami Albert Islami & Partners 

Dëshmorët e Kombit 40/3, 10000 Prishtina 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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.   

39   Transporti; paketimi dhe magazinimi i mallrave; përgatitje udhëtimi.   
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42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve;    

 

 

 

(111)  27983 

(151)  09/06/2021 

(181)  05/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1829 

(591)  e kuqe e zeze 

(732)  Bekim Shehu   Rr.Shkozës, Maxharrë 

- Malishevë, KS  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për 

ndërtim; asfalti, katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të 

transportueshme; monumentet jo metalike.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

 

 

 

(111)  28271 

(151)  30/06/2021 

(181)  05/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1830 

(300)  018278023  27/07/2020  EU 

(732)  CONAD - CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI SOCIETA’ 

COOPERATIVA IN SIGLA CONAD Via 

Michelino, 59 – 40127 Bologna,  

ITALY, IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  CON CURA CONAD 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për 

dysheme; Dyll për lustrim; Gërryes; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru për fërkim; 

Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e dyshemesë; 

Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj nga 

terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate pastrami, 

përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial; Kozmetikë; 

Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Aromatik (vajë esencial); Shkopinj 

pambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për përdorim 

njerëzor; Preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim sanitarie 
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personale apo perdorim si deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për 

përkujdesjen e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim 

medicinal; Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo 

pastrues; Letra të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal; Faculeta absorbuese 

nga letra si faculeta per fytyre.”   

5   “Farmaceutikë; Leukoplaste, materiale pë fashim, fashim për qëllime medicinale, fashim 

i plagëve; Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim 

medicinal; Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; 

Aromatizues ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë; Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura 

për qëllime medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit; Letër per mbrojtje nga molët; 

Qafore antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo 

kafshëve; Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; Dezinfektues 

për përdorim higjenik; Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; Pastrues goje per 

qellime medicinale; Pantollona, absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena-

brekë për beba; Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura 

antikbakteriale; Shtojca dietare nga peltet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insekticide]; 

Solucion për lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore.”   

9   “Bateri, elektrik; Bateri elektrike që mbushen; Bateri, elektrik; Mbushës elektrik për 

bateritë; Mbushës për baterit qe mbushen; Mbushës për bateri; Adapter elektrikë; Prizë 

elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; Kordon zgjatës për energji 

elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë, Syze, korniza për syze, syze 

dielli, lense kontakti,”   

10   “Aparate dhe instrumente medicinale dhe veterinarie; Pajisje për diagnozë medicinale; 

Shiringa hipodermike dhe gjilpëra për to; Filxhan ushqimi [për përdorim medicinal]; 

Artikuj ortopedik; Ndihmës për lëvizje; Pajisje për mbrojtjen e ndëgjimit; Çarçafë për 

mospërmbajtje; Çarçafë përthithës; Mbrojtës dysheku kundër mospërmbajtjes; Aparate për 

trajtimin e bukurisë, Aparate masazhimi për përdorim shtëpiak; Doreza nga qimet e kalit 

për masazh; Ndohmë rreth seksit; Kontraceptivë, jo-kemikal; Aparate për ushqim dhe 

kujdes; Biberona për beba; Shishe ushqimi; Thithka për beba; Unazë dhëmbi; Valvula për 

shishet e ushqimit; Pajisje fizioterapike për përdorim personal; Sfikmomanometër për 

përodrim shtëpiak; Pajisje për pastrimin e zgavrave të trupit (hundës, veshit); Inhalues, 

Avullues, Aspirator nazal; Artikuj ortopedik për përdorim personal dhe shtëpiak; Rripa 

ortopedik; Arna ftohëse për përdorim medicinal; Çanta akulli për përdorim medicinal; 

Jastëk për përdorim medicinal; Çanta uji për përdorim medicinal; Çorapa të holla me 

kompresim; Çorapa të holla për përdorim medicinal dhe terapeutik; Monitorë për 

sinjalizimin e zemrës i cili duhet të vihet gjatë aktivitetit fizik, për përdorim personal dhe 

shtëpiak; Kompresa të ftohta/nxehta me kemikale të aktivizuara për përdorim medicinal; 

Pajisje terapeutike për personat me aftësi të kufizuar për përdorim shtëpiak; Çantë 

bombole; Ndihmës ndëgjimi për ndëgjimin e rënduar; Prerës kallo; Gota për administrimin 

e ilaçeve (për përdorim shtëpiak); termometër për qëllime medicinale; Veshje medicinale.   

29   “Mish, mish i freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish i delës; Kërmill i 

përgaditur për konsumim njerëzor; Fara, të përgaditura; Fara, të procesuara; Përgadesa të 

bëra nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kockë supash, ekstrakte 

mishi; Mish në formë të kubave; Xhelatinë; Perime të prera; Perime të-prera të gatshme për 

sallata; Soja qumsht; Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja; Qumsht orizi; Qumsht 
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bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Qumsht i kondensuar; Fruta, këpurdha dhe 

perime të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; Vajëra; Vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin 

dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Margarin; Peshk i freskët, I ngrirë dhe i konzervuar; 

Ushqim deti, midhje dhe krustaceve të freskëta, të ngrira dhe të konzervuara; Ushqime të 

gatshme, të ngrira apo jo-të ngrira, me bazë perimesh; Ushqime të përgaditura, të ngira apo 

jo-të ngrira, me bazë djathi; Ushqime të përgaditura, të ngrira apo jo-të ngrira, me bazë të 

patateve; Ushqime të përgaditura, të ngirra apo jo-të ngrira, me bazë të mishit apo 

shpezëve; Ushqime të përgaditura të ngira apo jo-të ngrira, me bazë peshku, ushqimeve të 

detit dhe krustaceve; Qofte të freskëta dhe të ngrira; Qumsht dhe zëvendësues për të, si 

djath, krem, prodhime qumshti dhe produkte të tjera qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me 

bazë të produkteve të qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më 

bazë qumshti apo djathi; Mish, Mish i procesuar; Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe 

mish i kuruar; Vezë të ngrira dhe të freskëta dhe produkte nga vezët; Gjëra ushqimore të 

gatshme për konsumim dhe/apo gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, 

djathit, mishit të kuruar; Gjëra ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e 

shishme me bazë-patatesh; Patate të konservuara; Ushqime të përgaditura dhe/apo të ngrira 

kryesisht me përmbajtje të mishit; Ushqime të përgaditura dhe/apo të ngrira kryesisht me 

përmbajtje të perimeve; Ushqime të gatshme të ziera me përmbajtje plotësisht apo 

pjesëritsht nga mishi I shpezëve; Ushqime të përshtatshme (perime); Qofte për ushqim, të 

ngrira apo jo-të ngrira; Ushqim i lehtë me bazë frutash; Ushqim i lehtë me bazë-perimesh; 

Ushqim I lehtë me bazë-arra; Domate të konzervuara; Levë; Të gjitha mallërat e 

sipërpërmendura me përmbajtje organike dhe/apo pak sheqer dhe/apo pak yndyrë.   

30   “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, shkopinjë buke të hollë, biskota 

të thata, ushqime të lehta me bazë-mielli, drithëra të procesuar, niseshte dhe produkte të 

bëra nga to, përgadesa të pjekura dhe majë buke; Sodë buke [sodë bikarboni për qëllime 

gatimi]; Pica dhe pite, të ngrira apo jo-të ngrira; Kuskus [semolina]; Polenta; Gnoqi; Pasta; 

Pasta të mbushura; Pasta me përmbajtje të vezëve; Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë]; 

Ëmbëlsirë e lehtë (mus); Akull, akull për ngrënje, jogurt i ngrirë dhe shërbet i ngrirë; 

Ëmbëlsira të pjekura; Biskota të ëmbla; Shkopinj ëmbëlsira; Ushqim i lehtë; Biskota; 

Ëmbëlsira; Ëmbëlsirë me bazë-çokollade dhe çokolladë; Ëmbëlsira me akullore; Krem 

karamel (ëmbëlsirë e pjekur); Krypë, Melmesa, Aromatizues dhe erëza, Uthull balsamike, 

uthull; Sheqer, ëmbëlsues natyral, akull I ëmbël dhe mbushje, mjaltë, ëmbëlsira; Karamel 

[bonbon]; Çamçakëz; Kremëra (ëmbëlsira); Krem që shpërndahet për lyerje nga çokollata; 

Mustardë; Miell perimesh; Miell; Ekstrakte çaji; Ekstrakte bimore; Ektrakte, jo medicinale; 

Propolis; Zam blete; Ushqime të ngrira dhe të freskëta me bazë pasta, buke, oriz apo pasta 

të mbushura apo brum panzeroti; Polenta; Brum pice I mbushur; Jogurt frutash I ngrirë; Të 

gjitha mallërat e sipërpërmendura me përmbajtje organike dhe/apo pak sheqer dhe/apo pak 

yndyrë.   

31   “Fruta dhe perime të freskëra; Këpurdha; Alga deti të freskëta; Ushiqm për kafshë; Pije 

për kafshë shtëpiake; Malt; Produkte dhe drithëra bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra 

e përgaditur, apo e procesuar); Farëra, bimë natyrale dhe lule; Lëvore e papërpunuar; Dru i 

pasezonuar; Lule të thara për dekorim; Llamba (Bimë-); Gjëra ushqimore për kafshë; 

Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë [shtrojë] për kafshë; Ushqim 

për kafshët shtëpiake; Produkte për pjellë shtazore; Eshtra dhe shkopinj që tretën dhe 

përtypen për kafshët shtëpiake; Të gjitha mallërat e lartpërmendura në klasën 31 përfshirë 
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ushqimin organik.”   

32   “Ujë; Pije të lehta; Aperitif, jo-alkoolik; Pije me lëng frutash; Pije e lehtë e pak-kalori; 

Pije me përmbajtje të vitaminave; Fruta të shtrydhura; Pije të gazuara me aromë; Birrë jo-

alkoolike; Birrë dhe prodhime birre; Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon i shtrydhur; 

Preparate jo alkoolike për përgaditjen e pijeve; Prepparate për përgaditijen e pijeve; 

Preparate për përgaditjen e ujit të gazuar; Shurup për pije; Sidër, jo-alkoolik; Lëngje; 

Lengje nga perimet [pije]; Lëng domatesh [pije]; Pije nga perimet; PIje hirre; Pije me bazë-

soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-orizi, ndryshe nga zëvendësuesit 

e qumshtit; Pije me bazë-uji me përmbajtje të ekstrakteve të çajit; Lëngje të freskëta 

(smoothies) ; Pije energjike; Pije izotonike; Pije sportive e pasuaruar me-proteina; të gjitha 

mallërat e lartpërmenndura në klasën 32 përfshirë edhe mallërat organike  dhe /apo me pak 

sheqer.   

35   “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda 

permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin 

dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe 

ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të 

akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e 

tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të dhomave dhe lavanderisë 

dhe produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me Produktet e higjienës personale, Kozmetikës, Parfumerisë; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Produktet sanitare dhe higjenike, Produkte dhe artikuj 

bukurie dhe të përkujdesjes personale, Preparateve farmaceutike dhe parafarmaceutike; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Çirinjët dhe karburantet, 

Gjëra ushqimore, Preparate dietale dhe produkte përfëmijë, Gjëra ushqimore me përmbajtje 

të ulët të sheqerit dhe/Kryesisht yndyrëra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Ushqim dhe shtojca ushqimore, Artikuj për ruajtjen e ushqimit, Letër alumini për 

ruajtjen e ushqimit, Shirit  për mbështjelljen e gjërave ushqimore, Kuti për ruajtje për 

ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet 

e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Takëmin një përdorimsh 

apo jo-njëpërdorimsh, Syze dhe mallëra optike, Bateri dhe harduer elektrike për telefon; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Kompjuterë, Llaptop 

kompjuterët dhe pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me pajisjet shtëpiake elektrike, Llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Produktet dhe pjesët rezervë për vetura, letër kuzhine, 

Shami letre, pecetë tavoline nga letra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Mushamat nga letra, Letër toaleti, peceta letre,Letër për pjekje; Shitje me pakicë 
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apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me Çantat e letrës, Librat, publikimet, revistat, 

pamfleta, dhe broshura, kartolina, Gazetat, Pordukte letrë njëpërdorimshe dhe mallëra 

absorbues nga letra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Letrat e 

shkrimit dhe materialet e shkrimit, Materiale shkrimi, Materiale paketimi; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me Krevata, Jastëka, Dyshek, artikuj shtëpiak 

apo kuzhine; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Furça-Tar, 

Mbajtjeve të trajtuara gjatë, Krehër, Sfungjerë dhe artikuj pastrimi për përdorim personal 

dhe jo personal; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Enë, Pjata 

tavoline, Gota për pirje një-përdorimshme dhe jo një-përdorimshme; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Artikuj nga tekstili, Furnizime dekorimi, Mbulesa 

shtëpiake, Kuzhine dhe mbulesa për banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Veshje, Veshmbathje, Kapela dhe aksesorie për veshje, Banjare, Kinkaleri 

(artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me Gjërat ushqimore, Pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, Gjëra ushqimore, 

Sende të ëmbëlsirave; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqimet e 

gatshme, Ushqimet pjekurina, Ëmbëlsues natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Gjërat ushqimore organike, Përkujdesin shtazor dhe 

produke ushqimore, Uj mineral, pije; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Birrat, Pijet alkoolike dhe verërat.”   

44   “Shërbimet medicinale; Shërbimet e përkujdesit shëndetësor të kafshëve; Ekzaminimet 

medicinale dhe diagnostike; Testime medicinale; Shërbimet klinike; Punësimin e 

instrumenteve medicinale; Trajtimet medicinale; Osteopati; Diagnoza; Përkujdesje 

higjenike dhe bukurie për njerëz apo kafshë; Masazha; Këshilla shëndeti dhe shërbime 

informative; Shërbime këshilluese në lidhje me dietat; Këshilla nitricisti; Shërbimet e 

matjes së tensionit të gjakut; Shërbimet osteopatike; Shërbimet e testimit-të shikimit 

[optike].   
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(511) 3   “Preparate për larje dhe qese për aromatizimin e ndërresave; Sapun; Dyll për 

dysheme; Dyll për lustrim; Gërryes; Preparate për heqjen e ndryshkut; Plhuru për fërkim; 

Preparate për zhbllokimin e tubave të kullimit; Detergjent për mbulimin e dyshemesë; 

Heqës të njollave; Preparate shkarkimi për përdorim shtëpiak; Detergjentë; Vaj nga 

terpentina; Preparate për heqjen e ngjyrës; Letër lustrimi; Letër zmerile; Preparate pastrami, 

përpos atyre për përdorim në procesimin industrial; Parfumeri; Vajëra esencial; Kozmetikë; 

Llosione për përkujdesin e flokut; Pasta dhëmbësh; Aromatik (vajë esencial); Shkopinj 

pambuku për përdorim në kozmetikë; Kremëra kozmetike; Deodorant për përdorim 

njerëzor; Preparate për rrezitje-dielli (kozmetikë); Preparate dushi për përdorim sanitarie 

personale apo perdorim si deodorant [toilet]; Preparate për flokë; Kozmetikë për 

përkujdesjen e lëkurës; Preparate për rregullim (make-up); Shpërlarës goje, jo për përdorim 

medicinal; Preparate për përkujdesin e thonjëve; Letra të mbushura me kozmetikë apo 

pastrues; Letra të-paralagura; Pastrues goje, jo për përdorim medicinal; Faculeta absorbuese 

nga letra si faculeta per fytyre.”   

5   “Farmaceutikë; Leukoplaste, materiale pë fashim, fashim për qëllime medicinale, fashim 

i plagëve; Fibra dietale; Formula të foshnjeve; Ushqim dietal i përshtatur për përdorim 

medicinal; Preparate për pastrimin e ajrit; Pesticide; Insekticide; Ilace kundër insekteve; 

Aromatizues ajri dhe pëlhure; Preparate për mbrojtjen nga molët; Shtojca dietale për njerëz 

dhe kafshë; Ujë termal; Shtesa ushqimore; Ngjitës për protezë; Pije dietale të përshtatura 

për qëllime medicinale; Ngjitës për kapjen gjate fluturimit; Letër per mbrojtje nga molët; 

Qafore antiparazite për kafshë; Deodorantë, të tjera nga ato për përdorim të njerëzve apo 

kafshëve; Preparate për aromatizimin e ajrit; Deodorant per rroba dhe tekstil; Dezinfektues 

për përdorim higjenik; Vata higjenike për femra; Pambuk përthithës; Pastrues goje per 

qellime medicinale; Pantollona, absorbues, për mospërmbajte; Pambuk absorbues; Pelena-

brekë për beba; Pelena absorbuese; Pelena për kafshë; Pelena për bebe; Lecka të lagura 

antikbakteriale; Shtojca dietare nga peltet mbretëore; Pastrues të kafshëve [insekticide]; 

Solucion për lentet e kontaktit; Shtesa ushqimore.”   

9   “Bateri, elektrik; Bateri elektrike që mbushen; Bateri, elektrik; Mbushës elektrik për 

bateritë; Mbushës për baterit qe mbushen; Mbushës për bateri; Adapter elektrikë; Prizë 

elektrike; Adapter prize; Kabëll lëvizëse e rrymës me priza; Kordon zgjatës për energji 

elektrike; Komponentët dhe artikuj elektrikë dhe elektronikë, Syze, korniza për syze, syze 

dielli, lense kontakti,”   

10   “Aparate dhe instrumente medicinale dhe veterinarie; Pajisje për diagnozë medicinale; 

Shiringa hipodermike dhe gjilpëra për to; Filxhan ushqimi [për përdorim medicinal]; 

Artikuj ortopedik; Ndihmës për lëvizje; Pajisje për mbrojtjen e ndëgjimit; Çarçafë për 

mospërmbajtje; Çarçafë përthithës; Mbrojtës dysheku kundër mospërmbajtjes; Aparate për 

trajtimin e bukurisë, Aparate masazhimi për përdorim shtëpiak; Doreza nga qimet e kalit 

për masazh; Ndohmë rreth seksit; Kontraceptivë, jo-kemikal; Aparate për ushqim dhe 
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kujdes; Biberona për beba; Shishe ushqimi; Thithka për beba; Unazë dhëmbi; Valvula për 

shishet e ushqimit; Pajisje fizioterapike për përdorim personal; Sfikmomanometër për 

përodrim shtëpiak; Pajisje për pastrimin e zgavrave të trupit (hundës, veshit); Inhalues, 

Avullues, Aspirator nazal; Artikuj ortopedik për përdorim personal dhe shtëpiak; Rripa 

ortopedik; Arna ftohëse për përdorim medicinal; Çanta akulli për përdorim medicinal; 

Jastëk për përdorim medicinal; Çanta uji për përdorim medicinal; Çorapa të holla me 

kompresim; Çorapa të holla për përdorim medicinal dhe terapeutik; Monitorë për 

sinjalizimin e zemrës i cili duhet të vihet gjatë aktivitetit fizik, për përdorim personal dhe 

shtëpiak; Kompresa të ftohta/nxehta me kemikale të aktivizuara për përdorim medicinal; 

Pajisje terapeutike për personat me aftësi të kufizuar për përdorim shtëpiak; Çantë 

bombole; Ndihmës ndëgjimi për ndëgjimin e rënduar; Prerës kallo; Gota për administrimin 

e ilaçeve (për përdorim shtëpiak); termometër për qëllime medicinale; Veshje medicinale   

29   “Mish, mish i freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish i delës; Kërmill i 

përgaditur për konsumim njerëzor; Fara, të përgaditura; Fara, të procesuara; Përgadesa të 

bëra nga perimet e freskëta për supa dhe lëng mishi; Supa dhe kockë supash, ekstrakte 

mishi; Mish në formë të kubave; Xhelatinë; Perime të prera; Perime të-prera të gatshme për 

sallata; Soja qumsht; Qumsht tërshëre; Qumsht orizi; Qumsht soja; Qumsht orizi; Qumsht 

bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Qumsht i kondensuar; Fruta, këpurdha dhe 

perime të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; Vajëra; Vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin 

dhe extra-i virgjër, Yndyrë ushqimi; Margarin; Peshk i freskët, I ngrirë dhe i konzervuar; 

Ushqim deti, midhje dhe krustaceve të freskëta, të ngrira dhe të konzervuara; Ushqime të 

gatshme, të ngrira apo jo-të ngrira, me bazë perimesh; Ushqime të përgaditura, të ngira apo 

jo-të ngrira, me bazë djathi; Ushqime të përgaditura, të ngrira apo jo-të ngrira, me bazë të 

patateve; Ushqime të përgaditura, të ngirra apo jo-të ngrira, me bazë të mishit apo 

shpezëve; Ushqime të përgaditura të ngira apo jo-të ngrira, me bazë peshku, ushqimeve të 

detit dhe krustaceve; Qofte të freskëta dhe të ngrira; Qumsht dhe zëvendësues për të, si 

djath, krem, prodhime qumshti dhe produkte të tjera qumshti, gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me 

bazë të produkteve të qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë, reçel; Kremë për lyerje më 

bazë qumshti apo djathi; Mish, Mish i procesuar; Pershurë e prerë dhe e pa prerë si dhe 

mish i kuruar; Vezë të ngrira dhe të freskëta dhe produkte nga vezët; Gjëra ushqimore të 

gatshme për konsumim dhe/apo gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit, pershkut, 

djathit, mishit të kuruar; Gjëra ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e lehtë e 

shishme me bazë-patatesh; Patate të konservuara; Ushqime të përgaditura dhe/apo të ngrira 

kryesisht me përmbajtje të mishit; Ushqime të përgaditura dhe/apo të ngrira kryesisht me 

përmbajtje të perimeve; Ushqime të gatshme të ziera me përmbajtje plotësisht apo 

pjesëritsht nga mishi I shpezëve; Ushqime të përshtatshme (perime); Qofte për ushqim, të 

ngrira apo jo-të ngrira; Ushqim i lehtë me bazë frutash; Ushqim i lehtë me bazë-perimesh; 

Ushqim I lehtë me bazë-arra; Domate të konzervuara; Levë; Të gjitha mallërat e 

sipërpërmendura me përmbajtje organike dhe/apo pak sheqer dhe/apo pak yndyrë.   

30   “Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues për të njejtat; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe 

mallëra nga buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, shkopinjë buke të hollë, biskota 

të thata, ushqime të lehta me bazë-mielli, drithëra të procesuar, niseshte dhe produkte të 

bëra nga to, përgadesa të pjekura dhe majë buke; Sodë buke [sodë bikarboni për qëllime 

gatimi]; Pica dhe pite, të ngrira apo jo-të ngrira; Kuskus [semolina]; Polenta; Gnoqi; Pasta; 

Pasta të mbushura; Pasta me përmbajtje të vezëve; Oriz; Tart [të ëmbëla apo të shijshmë]; 

Ëmbëlsirë e lehtë (mus); Akull, akull për ngrënje, jogurt i ngrirë dhe shërbet i ngrirë; 
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Ëmbëlsira të pjekura; Biskota të ëmbla; Shkopinj ëmbëlsira; Ushqim i lehtë; Biskota; 

Ëmbëlsira; Ëmbëlsirë me bazë-çokollade dhe çokolladë; Ëmbëlsira me akullore; Krem 

karamel (ëmbëlsirë e pjekur); Krypë, Melmesa, Aromatizues dhe erëza, Uthull balsamike, 

uthull; Sheqer, ëmbëlsues natyral, akull I ëmbël dhe mbushje, mjaltë, ëmbëlsira; Karamel 

[bonbon]; Çamçakëz; Kremëra (ëmbëlsira); Krem që shpërndahet për lyerje nga çokollata; 

Mustardë; Miell perimesh; Miell; Ekstrakte çaji; Ekstrakte bimore; Ektrakte, jo medicinale; 

Propolis; Zam blete; Ushqime të ngrira dhe të freskëta me bazë pasta, buke, oriz apo pasta 

të mbushura apo brum panzeroti; Polenta; Brum pice I mbushur; Jogurt frutash I ngrirë; Të 

gjitha mallërat e sipërpërmendura me përmbajtje organike dhe/apo pak sheqer dhe/apo pak 

yndyrë.   

31   “Fruta dhe perime të freskëra; Këpurdha; Alga deti të freskëta; Ushiqm për kafshë; Pije 

për kafshë shtëpiake; Malt; Produkte dhe drithëra bujqësore, kopshtarie dhe pyjore (asnjëra 

e përgaditur, apo e procesuar); Farëra, bimë natyrale dhe lule; Lëvore e papërpunuar; Dru i 

pasezonuar; Lule të thara për dekorim; Llamba (Bimë-); Gjëra ushqimore për kafshë; 

Ushqim për zogjë; Biskota për qenë; Letër e mbuluar me rërë [shtrojë] për kafshë; Ushqim 

për kafshët shtëpiake; Produkte për pjellë shtazore; Eshtra dhe shkopinj që tretën dhe 

përtypen për kafshët shtëpiake; Të gjitha mallërat e lartpërmendura në klasën 31 përfshirë 

ushqimin organik.”   

32   “Ujë; Pije të lehta; Aperitif, jo-alkoolik; Pije me lëng frutash; Pije e lehtë e pak-kalori; 

Pije me përmbajtje të vitaminave; Fruta të shtrydhura; Pije të gazuara me aromë; Birrë jo-

alkoolike; Birrë dhe prodhime birre; Nektar frutash, jo-alkoolik; Limon i shtrydhur; 

Preparate jo alkoolike për përgaditjen e pijeve; Prepparate për përgaditijen e pijeve; 

Preparate për përgaditjen e ujit të gazuar; Shurup për pije; Sidër, jo-alkoolik; Lëngje; 

Lengje nga perimet [pije]; Lëng domatesh [pije]; Pije nga perimet; PIje hirre; Pije me bazë-

soje, ndryshe nga zëvendësuesit e qumshtit; Pije me bazë-orizi, ndryshe nga zëvendësuesit 

e qumshtit; Pije me bazë-uji me përmbajtje të ekstrakteve të çajit; Lëngje të freskëta 

(smoothies) ; Pije energjike; Pije izotonike; Pije sportive e pasuaruar me-proteina; të gjitha 

mallërat e lartpërmenndura në klasën 32 përfshirë edhe mallërat organike  dhe /apo me pak 

sheqer.   

35   “Reklamime; Administrim biznesi; Konsulencë dhe ndihmë në menaxhimin, 

organizimin dhe promovimin e biznesit; Ndihmë në produktet e komercializimit, brenda 

permbajtjes se kontrates se franshizes; Konsulencë dhe ndihmë në lidhje me organizimin 

dhe menaxhimin e supermarketeve, hipermarketeve, bareve, kafeterive; Konsulencë dhe 

ndihmë në lidhje me organizimin dhe menaxhimin e restoranteve, dyqaneve, dyqaneve të 

akulloreve; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me plehrat, sipërfaqet e 

tokës dhe produktet bimore, preparateve shtëpiake, pastrimit të dhomave dhe lavanderisë 

dhe produkteve të përkujdesjes; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me Produktet e higjienës personale, Kozmetikës, Parfumerisë; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Produktet sanitare dhe higjenike, Produkte dhe artikuj 

bukurie dhe të përkujdesjes personale, Preparateve farmaceutike dhe parafarmaceutike; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Çirinjët dhe karburantet, 

Gjëra ushqimore, Preparate dietale dhe produkte përfëmijë, Gjëra ushqimore me përmbajtje 
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të ulët të sheqerit dhe/Kryesisht yndyrëra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Ushqim dhe shtojca ushqimore, Artikuj për ruajtjen e ushqimit, Letër alumini për 

ruajtjen e ushqimit, Shirit  për mbështjelljen e gjërave ushqimore, Kuti për ruajtje për 

ushqim; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet 

e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Takëmin një përdorimsh 

apo jo-njëpërdorimsh, Syze dhe mallëra optike, Bateri dhe harduer elektrike për telefon; 

Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e 

shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Kompjuterë, Llaptop 

kompjuterët dhe pjesët periferike për to; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me pajisjet shtëpiake elektrike, Llampa, aparatet e ndriçimit; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Produktet dhe pjesët rezervë për vetura, letër kuzhine, 

Shami letre, pecetë tavoline nga letra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Mushamat nga letra, Letër toaleti, peceta letre,Letër për pjekje; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me Çantat e letrës, Librat, publikimet, revistat, 

pamfleta, dhe broshura, kartolina, Gazetat, Pordukte letrë njëpërdorimshe dhe mallëra 

absorbues nga letra; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Letrat e 

shkrimit dhe materialet e shkrimit, Materiale shkrimi, Materiale paketimi; Shitje me pakicë 

apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes 

porosive elektronike nga distanca në lidhje me Krevata, Jastëka, Dyshek, artikuj shtëpiak 

apo kuzhine; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha 

llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Furça-Tar, 

Mbajtjeve të trajtuara gjatë, Krehër, Sfungjerë dhe artikuj pastrimi për përdorim personal 

dhe jo personal; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të 

gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me Enë, Pjata 

tavoline, Gota për pirje një-përdorimshme dhe jo një-përdorimshme; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Artikuj nga tekstili, Furnizime dekorimi, Mbulesa 

shtëpiake, Kuzhine dhe mbulesa për banjo; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 

lidhje me Veshje, Veshmbathje, Kapela dhe aksesorie për veshje, Banjare, Kinkaleri 

(artikuj për bërjen e fustaneve); Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet 

online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje 

me Gjërat ushqimore, Pem dhe perime të freskëta dhe jo-të freskëta, Gjëra ushqimore, 

Sende të ëmbëlsirave; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të 

të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në lidhje me ushqimet e 

gatshme, Ushqimet pjekurina, Ëmbëlsues natyral dhe artificial; Shitje me pakicë apo 

shumicë, porosit me postë, shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive 

elektronike nga distanca në lidhje me Gjërat ushqimore organike, Përkujdesin shtazor dhe 

produke ushqimore, Uj mineral, pije; Shitje me pakicë apo shumicë, porosit me postë, 

shitjet online dhe të të gjitha llojet e shitjeve përmes porosive elektronike nga distanca në 
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lidhje me Birrat, Pijet alkoolike dhe verërat.”   

44   “Shërbimet medicinale;Shërbimet e përkujdesit shëndetësor të kafshëve;Ekzaminimet 

medicinale dhe diagnostike;Testime medicinale;Shërbimet klinike;Punësimin e 

instrumenteve medicinale;Trajtimet medicinale;Osteopati;Diagnoza;Përkujdesje higjenike 

dhe bukurie për njerëz apo kafshë;Masazha;Këshilla shëndeti dhe shërbime 

informative;Shërbime këshilluese në lidhje me dietat;Këshilla nitricisti;Shërbimet e matjes 

së tensionit të gjakut;Shërbimet osteopatike;Shërbimet e testimit-të shikimit [optike].   
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(511) 9   “Harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; 

aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefonë; telefonë mobilë; telefona të mençur; 

pajisje komunikimi pa tela (ëireless) për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, audio, 

video, dhe permbajtjes multimedia; aparate per rrjetet e komunikimit; 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 

mençura;syze të mençura; unaza të mençura; gjurmues aktivitetesh që vishet; byzylyk i 

lidhur [instrument matës]; lexues i librave elektornik; softuer kompjuterik; softuer 

kompjuterik për përdorim në rishikimin, ruajtjen, organizimin, dhe luajtjen e përmbajtjeve 

audio dhe video; softuer kompjuterik për përdorim në organizimin, transmetiminm 

manipulimin, riprodhimin, procesimin, lëshimin, luajtjen dhe rishikimin audio, video, 

imazheve dhe përmbajtjeve të tjera multimediale në pajisjet eletkronike dixhitale; softuer 

për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojërat kompjuterike; shkarkimin e audio, video 

dhe përmbajtejeve të tjera multimediale të pa-regjistruara; emisione dhe podkaste të 

shkarkueshme në internet që shfaqin audio, video dhe transmetime të tjera multimedia të 

shkarkueshme në fushat e muzikës, televizionit, filmit, librave, lajmeve, koncerteve, radios, 

sportit, lojërave, ngjarjeve kulturore, dhe zbavitjeve-në lidhje me programet edukative; 

skedarë dhe regjistrime dixhitale audio, video dhe multimedia që mund të shkarkohen duke 

shfaqur muzikë, televizion, filma, libra, lajme, koncerte, radio, sporte, lojëra, ngjarje 

kulturore dhe programe arsimore që lidhen me argëtim, pajisje periferike për kompjuterë; 
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pjesë periferike për kompjuterë, telefona mobilë, pajisjet elektronike për mobilë, pajisjet 

elektronike që mund të vishen, ora të mencura, syze të mencura, kufje, ndëgjojse, 

televizion, kuti instalimi (set up boxes), dhe audio dhe video pllejer dhe regjistrues; pjesë 

periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobile, pajisje mobile 

elektronike, ora të mençura, syze të mençura, televizion, kuti instalimi (set up boxes), dhe 

audio dhe video pllejer dhe regjistrues; aparat për identifikim dhe vërtetim biometric; 

akselerometer (matës i rritjes së shpejtësisë); altimeter (matës i lartësisë); aparate për 

matjen e distancës; aparate për regjsitrimin e distancës; pedometer (matës i hapave); aparat 

për matjen e presionit; indikatorë presioni; monitorë, ekran, ekranë montues, dhe kufje për 

përdorim me kompjuterë, telefona të mençur, pajisjet elektronike mobil, pajisjet elektronike 

që mund të vishen, orat e mençura, syze të mencura, televizione, kuti instalimi, dhe pleyer 

dhe regjistrues audio dhe video; syze për shfaqjen e shtuar të realitetit virtual, syze, 

kontrollues dhe kufje; syze 3D; syza; syza dielli; lense kontakti; xham optik; mallëra 

optike; aparate optike dhe instrumente; kamera; blic për kamera; tastaturë, mouse, mbajtës 

mouse, printer, drive disk, dhe hard drives; apaparate për regjistimin dhe riprodhimin e 

zërit; dixhital audio dhe video pllejer dhe regjistrues; zmadhues zëri dhe pranues; aparate 

zëri për autmojete motorrike; aparet për regjistrimin dhe njohjen e zërit; kufje, ndëgjojse 

mikrofonë; televizionë; pranues televizioni dhe monitor; kuti instalimi; radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqet e përdoruesit për kompjuterët e automjeteve motorike 

dhe pajisjet elektronike, përkatësisht panelet elektronike të kontrollit, monitorët, ekranet me 

prekje, telekomandat, stacionet e lidhjes, lidhësit, çelsat dhe komandat e aktivizuara me zë; 

sistemet e pozicionimit global (GPS pajisje); instrumente navigimi; aparate navigimi për 

automjete [kompjuterët-brenda]; kontrollimin nga distanca për kompjuterët e kontrollit, 

telefonat mobilë, pajisjet elektronike mobilë, pajisjet elektronike që mund të vishen, orat e 

mencura, syzet e mencura, kufjet, ndëgjojset, audio dhe video pllejer dhe regjistrues, 

televizionë, kuti instalimi, altoparlantë, përforcues, sistemet e teatrit shtëpiak, dhe sistemet 

e argëtimit; pajisje që mund të vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, 

pajisjeve mobile elektronike, orave të mencura, syzeve të mencura, kufjeve, 

ndëgjojseve,plejerëve dhe regjistruesve audio dhe video, televizionit, kutive të instalimit; 

altoparlantëve, 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 mobilë, kompjuterë që mbahen në dorë, 

pjesë periferike kompjuterike, telefona mobil, pajise mobile elektronike, pajisje elektronike 

që vishen, ora të mençura, syze të mençutra, kufje, ndëgjojse, audio dhe video pllejer dhe 

regjistrues, televizione, dhe kuti instalimi (set up boxes); ekran interaktiv që punon me 

prekje; ndërfaqe për kompjuterë, ekran për kompjuter, telefona mobil, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, 

kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë dhe regjistrues; shtresa mbrojtëse të përshtatura 

për ekranë kompjuteri, ekrane të telefonave mobil, dhe ekraneve tëo rave të mençura; pjesë 

dhe aksesorie për kompjuterë, pjesët 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; 

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 
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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 dekorues; gardh elektrizues; automjet i transferueshëm 

për persona me aftësi të kufizuar;  

 

  

 

 

 

(111)  28276 

(151)  30/06/2021 

(181)  05/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1833 

(300)  080437  20/05/2020  JM 

(732)  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) 42   “Ofrimin online të sfotuerëve jo-të shkarkueshëm; softuer si shërbim; plastformë 

si shërbim; dhënien me qëra të softuerëvee kompjuterik; dhënien me qëra të harduerëve 

kompjuterik dhe pjesëve perfierike; shërbime informatike cloud; marrja me qira e serverave 

në internet; instalimi i softverit kompjuterik; mirëmbajtja e softverit kompjuterik; 

azhurnimi i softverit kompjuterik; shërbime të ndihmës kompjuterike; shërbime të 

mbështetjes teknike, diagnostikimin dhe zgjidhjen e problemeve të programeve 

kompjuterikë; shndërrimi i programeve dhe të dhënave kompjuterike, përveç konvertimit 

fizik; dublikimi i programeve kompjuterike; rikuperimi i të dhënave kompjuterike; ruajtja 

elektronike e të dhënave; shndërrimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në 

elektronike; Monitorimi i sistemeve kompjuterike me qasje në distancë; monitorimi i 

sistemeve kompjuterike për zbulimin e hyrjes së paautorizuar; monitorimi i sistemeve 

kompjuterike për të zbuluar prishjet; shërbime të kriptimit të të dhënave; konsulencë për 

sigurinë e të dhënave; konsulencë për sigurinë në internet; shërbime për mbrojtjen e virusit 

kompjuterik; monitorimi elektronik i informacionit personal të identifikimit për të zbuluar 

vjedhjen e identitetit përmes internetit; shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur 

një aplikacion softuer; shërbimet e vërtetimit të përdoruesve duke përdorur teknologjinë për 
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transaksionet e tregtisë elektronike; dizenjimi dhe zhvillimi i softverit kompjuterik; 

programim kompjuterik; dizenjimi i bazave të të dhënave kompjuterike; zhvillimi i 

platformave kompjuterike; dizajnimi i sistemit kompjuterik; zhvillimi i softuerit në kuadër 

të botimit të softuerit; shërbime këshillimi të programeve kompjuterikë; shërbime 

këshillimi për zhvillimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të dhënave dhe 

aplikacioneve; konsulencë në hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; analiza e 

sistemit kompjuterik; konsulencë për teknologji kompjuterike; konsulencë për sigurinë e 

kompjuterit; konsulencë për teknologjinë e informacionit [IT]; kërkime në fushën e 

teknologjisë së telekomunikacionit; konsulencë teknike; kërkime teknologjike; Konsulencë 

për teknologjinë e telekomunikacionit; konsulencë për krijimin e faqes në internet; sigurimi 

i informacionit në internet në lidhje me teknologjinë kompjuterike, programimin 

kompjuterik dhe softuerin kompjuterik; krijimin, krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të 

internetit; shërbime të mbajtjes së faqes në internet; pritja e serverit; sigurimi i motorëve të 

kërkimit për marrjen e të dhënave përmes internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit 

elektronik; krijimi dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të bazuar në uebfaqe për të 

tjerët [shërbimet e teknologjisë së informacionit]; shërbime hartografie dhe hartografie; 

sigurimi i një portali në internet që lejon përdoruesit të shikojnë dhe shkarkojnë botime 

elektronike dhe dokumente të tjera.”   

 

 

 

(111)  27944 

(151)  08/06/2021 

(181)  05/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1834 

(732)  Dux Design AB Norra Vallgatan 76 

211 22 Malmö , SE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DUX 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobile, përkatësisht, njësi muri, shtretër, shtresa dyshekësh, dollapë dhe rafte si 

dhe komponentët e tyre, përkatësisht raftet dhe mbajtësit e rafteve, divan, karrige, ulëse në 

formë të pushimoreve, komode, dollapët, sënduk, stola, kolltuk, tavolina, dyshekë, ballore 

krevati, mbështetëse e këmbëve, plintë , jastëkë e gjumi, mbajtëset e peshqirëve, bazament  

dysheku, ndarëse e mobileve, jastëkët e thasëve të gjumit, shtresa dysheku, jastëkët, varëse 

e kravatave, korniza krevati, karroca për shërbim çaji, pasqyra, pjesë për mobile, 

përkatësisht, këmbët e karrigeve, pjesë e tavolinave dhe mbështetëse  anësore, rrogoza për 

karrige, produktet e gjumit, përkatësisht dyshekë me spirale, kutit e sustave e dhe 

bazamentet për dyshek, jastëkët, mbështetësit.   

 

 

 

(111)  27943 

(151)  08/06/2021 

(181)  05/11/2030 

(540)  DUXIANA 
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(210)  KS/M/ 2020/1835 

(732)  Dux Design AB Norra Vallgatan 76 

211 22 Malmö, SE 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione e zyrash; agjencitë 

e importit dhe eksportit; shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera]; administrime komerciale të licencimit të mallrave dhe 

shërbimeve për të  tjerët; menaxhim biznesi në hoteleri; shitje dhe shitja me pakicë e 

mobileve, shtretërve, dyshekëve, tekstileve, peshqirëve, veshje të gjata shtëpie, batanijeve, 

këpucëve, veshje, mbulesa të shtretërve, jastëkë, llamba dhe orendi shtëpiake.   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime 

hoteliere   

 

 

 

(111)  28223 

(151)  25/06/2021 

(181)  06/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1836 

(591)  Kuq dhe Zi 

(732)  Naser Januzi Barileva Tours 

 Rr. UÇK, pn, KS  

(740)  Naser Januzi Barileva Tours 

 Rr. UÇK, pn 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Gjithqka lidhje me transport te udhetarve qe perfshin ne klasen 39   

 

 

 

(111)  28221 

(151)  25/06/2021 

(181)  06/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1838 

(591)  Kuq dhe Zi 

(732)  Naser Januzi Barileva Travel 

 Rr. UÇK, pn, KS 

(740)  Naser Januzi Barileva Travel 

 Rr. UÇK, pn 

 

(540)    
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(511) 39   Gjithqka lidhje me transport te udhetarve qe perfshin ne klasen 39   

 

 

 

(111)  28220 

(151)  25/06/2021 

(181)  06/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1839 

(591)  Kuq dhe Zi 

(732)  Naser Januzi Barileva Com 

 Rr. UÇK, pn, KS 

(740)  Naser Januzi Barileva Com 

 Rr. UÇK, pn 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Gjithqka lidhje me transport te udhetarve qe perfshihen ne klasen 39   

 

 

 

(111)  27999 

(151)  10/06/2021 

(181)  06/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1842 

(591)  Ari, zezë dhe bardhë 

(732)  Corporación Habanos, S.A. Carretera 

Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, Cuba, CU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan dhe zëvendësuesit e duhanit;cigare të holla dhe cigare;artikuj për 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1369 

 

duhanpirës, posaqërisht taketuke, brisqi për cigare, kuti për shkrepse, kuti për 

cigare;shkrepse.   

 

 

 

(111)  28060 

(151)  16/06/2021 

(181)  06/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1843 

(732)  Shell Brands International AG 

Baarermatte, 6340 Baar, CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SHELL ESSENTIALS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Lëngje për pastrimin e xhamave të përparmë (automjete).   

 

 

 

(111)  28175 

(151)  23/06/2021 

(181)  09/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1844 

(732)  Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade  K. Frankopana 99, 31000 Osijek, 

HR, HR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çokollata; fruta arrore të mbështjellura me çokollatë.    

 

 

 

(111)  28173 

(151)  23/06/2021 

(181)  09/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1845 

(732)  Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade  K. Frankopana 99, 31000 Osijek, 

HR, HR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

(540)  NO GUILT 
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(511) 30   Çokollata; fruta arrore të mbështjellura me çokollatë   

 

 

 

(111)  28219 

(151)  24/06/2021 

(181)  09/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1848 

(591)  Bardh dhe e zeze 

(732)  Astrit Bekaj  Rruga Tirana , Lakrishte 

numer 42 Prishtine , KS 

(740)  Arijetë Bekaj  Rruga Tirana nr 42 , 

Lakrishtë  

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre : materialet e ndërtimit prej 

metali:ndërtime të transportueshëm prej metali:materiale prej metali për trase 

hekurudhore:kbëll joelektik dhe tela prej metali të zakonshëm:hekurishte,copëra të vogla 

prej metali:tuba prej metali të madhësive të ndryshme:kasaforta:mallra prej metali të 

zakonshëm të papërfshira në klasa të tjera:minerale   

9   Aparate  dhe instrumenta 

shkencorë,detarë,vëzhgues,fotografikë,kinematografikë,optikë,peshues,matës,sinjalizues,ko

ntrollues(mbikqyrës),për shpëtimin e jetës dhe për mësimdhenie:aparate dhe instrumenta 

për përcimin,ndryshimin,transformimin,grumbullimin,përshtatjen ose kontrollimin e 

elektricitetit:aparate regjistrimi,transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe 

imazheve:transportues të dhënash magnetike,disqe regjistrimi:makina shitjeje automatike 

dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me monedhë:kasa llogaritëse,makina 

llogaritëse,pajisje dhe kompjutera qe përpunojnë të dhëna:aparate për të fikur zjarrin.   

 

 

 

(111)  28081 

(151)  17/06/2021 

(181)  09/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1849 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  VIJOICE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   
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(111)  28076 

(151)  17/06/2021 

(181)  09/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1850 

(591)  E gjelbër e errët, e zezë 

(732)  SHISHA BAR NOARI SH.P.K 

Muharrem Fejza Nr. C15/17, Prishtinë, RKS, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije joalkoolike; Preparate për prodhimin e pijeve   

34   Zëvendësuesit e duhanit; Cigare elektronike; Avullues personal dhe cigare elektronike; 

Nargjile (tub duhani fleksibil për thithje tymi); Enë nargjile (Shisha); grykore nargjile; tuba 

nargjile; Substanca  për thithje me anë të gypave, veçanërisht aromatizuesit; Gurë avullues 

për tuba uji; Tuba elektronikë të duhanit; Ngrohësit e zëvendësuesve të duhanit për qëllime 

të pirjes; Tuba për pirjen  të zëvendësuesve të duhanit me përmbajtje të mentolit; Artikuj 

për duhanpirës, përkatësisht aksesorët dhe materialet e konsumit për nargjile elektrike dhe 

elektronike; aromatizuesit dhe solucionet e tyre; Pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura, aq sa janë të përfshira në këtë klasë   

35   Shërbimet e Shitjes me shumicë dhe pakicë në fushën e nargjileve dhe pjesëve dhe 

aksesorëve të tyre, Enë nargjile (Shishave), substancave dhe aromatizuesve përdorim në 

nargjile, shërbimet e importit dhe eksportit   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm; Shërbimet në 

bare me nargjile; Shërbime kafiterie; Shërbime hotelerie; Bare (Pijetore).      

 

 

 

(111)  28078 

(151)  17/06/2021 

(181)  09/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1851 

(591)  E gjelbër e errët, e zezë 

(732)  SHISHA BAR NOARI SH.P.K 

Muharrem Fejza Nr. C15/17, Prishtinë, RKS, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  NOARI 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije joalkoolike; Preparate për prodhimin e pijeve   

34   Zëvendësuesit e duhanit; Cigare elektronike; Avullues personal dhe cigare elektronike; 
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Nargjile (tub duhani fleksibil për thithje tymi); Enë nargjile (Shisha); grykore nargjile; tuba 

nargjile; Substanca  për thithje me anë të gypave, veçanërisht aromatizuesit; Gurë avullues 

për tuba uji; Tuba elektronikë të duhanit; Ngrohësit e zëvendësuesve të duhanit për qëllime 

të pirjes; Tuba për pirjen  të zëvendësuesve të duhanit me përmbajtje të mentolit; Artikuj 

për duhanpirës, përkatësisht aksesorët dhe materialet e konsumit për nargjile elektrike dhe 

elektronike; aromatizuesit dhe solucionet e tyre; Pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura, aq sa janë të përfshira në këtë klasë   

35   Shërbimet e Shitjes me shumicë dhe pakicë në fushën e nargjileve dhe pjesëve dhe 

aksesorëve të tyre, Enë nargjile (Shishave), substancave dhe aromatizuesve përdorim në 

nargjile, shërbimet e importit dhe eksportit   

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm; Shërbimet në 

bare me nargjile; Shërbime kafiterie; Shërbime hotelerie; Bare (Pijetore).      

 

 

 

(111)  28338 

(151)  04/08/2021 

(181)  09/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1853 

(591)  E zezë, e gjelbërt, e kuqe dhe e bardhë 

(732)  Rrustem Hasani B.I - “Rimida” Magj. 

Prishtinë – Ferizaj Llapnasell, Graçanicë, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta 

5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve 

tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet 

bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  28339 

(151)  04/08/2021 

(181)  09/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1854 

(732)  Rrustem Hasani B.I - “Rimida” Magj. 

Prishtinë – Ferizaj Llapnasell, Graçanicë, KS 

(740)  Shita & Associates L.L.C. Anton Cetta 

5a, Prishtine 

 
 

(540)  BRUNO 
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(511) 7   Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve 

tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet 

bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve   

11   Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me 

ujë dhe qëllime sanitare   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  28062 

(151)  16/06/2021 

(181)  09/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1855 

(591)  Bardhë, kuqe 

(732)  TADIM GIDA MADDELERİ 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Gebze Organize Sanayi Bölgesi 1100. Sok. 

No:1105 Çayırova Kocaeli, TURKEY, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Misër i përpunuar, misër (i përpunuar -), misër i pjekur, bërthama misri të 

skuqura, patatina misri me aromë perimesh, misër me salcë zgare, kokoshka (palagaqe), elb 

i grimcuar, patatina nga misri, drithëra mëngjesi, grurë i përpunuar për konsum njerëzor, 

elb i copëtuar për konsum njerëzor, tërshëra e përpunuar për përdorim njerëzor, thekër i 

përpunuar për konsum njerëzor, oriz; mjaltë, oriz i fryer dhe pllakëza me bazë tërshëre dhe 

copëza të kikirikëve, lajthive, fëstëkëve, kikirikëve me lëvozhgë, rrushit, bajameve, arrave, 

farat e susamit të pjekur, arrat e thata dhe frutat e thata, pllakëza të çokollatës   

 

 

 

(111)  28105 

(151)  17/06/2021 

(181)  10/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1857 

(591)  Zezë, bardhë, hiri 

(732)  Teraoka Seiko Co., Ltd. 13-12 

Kugahara 5-chome Ohta-ku, Tokyo, Japan, 

JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1374 

 

 

(511) 7   Printer i etiketave ngjitese; Printer i etiketave me kasetë; printer etiketash me 

shkallë elektronike; makina dhe instrumente automatike për etiketimin e peshave; makina 

dhe instrumente automatike për shenim me shirit transportues; makina për mbeshtjellje – 

ambalazhim; makinë mbështjellëse dhe instrument me aparate elektronike të peshimit; 

makina dhe instrumente të integruara për peshimin, mbështjelljen dhe etiketimin; Makinat 

shitëse; makineritë dhe aparatet për kompaktimin e mbeturinave; makina të therrimit te 

mbeturineve; makina dhe mjete te makinave; Printer 3D; motorë dhe makina (përveç 

automjeteve tokësore); pjesë të kontakteve të makinave dhe transmetuesve (përveç 

automjeteve tokësore); makina për etiketim; etiketimi dhe mbeshtjellja e robotëve; makina 

për mbushje; makina për paketim; makina për klasifikim; pjesë të kontakteve të makinave 

dhe transmetuesve (përveç automjeteve tokësore); makina për etiketim; etiketim dhe 

mbështjelljen e robotëve; makina për mbushje; makina për paketim; makina për klasifikim; 

makineri me senzor; aparate dhe instrumente për regjistrime postare dhe paketimi-

ambalazhi; aparate dhe instrumente etiketimi; dyer elektronike; aparate dhe instrumente të 

integruara për peshim, mbështjellje dhe etiketim; aparate dhe instrumente elektronike të 

paketimit; aparate dhe instrumente paketimi-ambalazhi; rafte automatike magazinimi të 

drejtueshme; aparate dhe instrumente automatike të peshimit dhe etiketimit me 

transportues;  aparate dhe instrumente automatikë për etiketimin e peshës dhe çmimit; lloj 

barkodi, robotë etiketues; aparate dhe instrumente automatike mbushëse; aparate dhe 

instrumente automatike të paketimit me vakum; makina për përgatitjen e ushqimit, 

elektromekanike; makina elektromekanike për industrinë kimike;  robotë industrial; 

instalime shoshitëse;  pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura   

9   Printerë dhe makina me barkod; pajisjet e sistemit dixhital POS dhe pajisjet terminale 

për sistemet dixhitale POS; pajisje terminale për sistemet POS; lexuesit [pajisje për 

përpunimin e të dhënave]; lexuesit e barkodeve; peshore; peshore elektronike; tregues i 

sasisë; sportele për komponentët elektronikë; peshore elektronike me funksion printimi 

(shtypje); makina peshimi; shkallët e llogaritjes së çmimeve; shkallët e kombinimit 

elektronik; shkallët e numërimit dixhital; peshore elektronike me printer; arka elektronike 

për para të gatshme; arka të tjera për para të gatshme; aparate dhe instrumente laboratorike; 

printer për përdorim me kompjuterë; programet kompjuterike; softuer (program) 

kompjuterik; softuer (program) kompjuterik që mundëson shkarkimin elektronik të 

informacionit dhe çmimit të produktit dhe që mundëson pagesa elektronike për blerjen e 

mallrave dhe shërbimeve; softuer (program) për telefona celular dhe softuer për telefona të 

mençur që mundësojnë shkarkimin elektronik të informacionit të produktit dhe çmimit dhe 

që mundëson pagesa elektronike për blerjen e mallrave dhe shërbimeve; etiketimi i rafteve 

elektronike; sensorë lëvizjeje; terminal dore; etiketa elektronike për mallra; lexuesit dhe / 

ose shkruesit për etiketat elektronike. 

  

 

 

 

(111)  28287 

(151)  30/06/2021 

(181)  10/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1860 

(540)  ALEPA 
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(732)  SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 24 

83052 Bruckmühl, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

 

 

(511) 5   Barna; produkte farmaceutike dhe përgades dhe preparate kemikalesh për 

përdorim sanitar; substance dietale të përshtatura për përdorim medicinal; preparate 

minerale; gjëra ushqimore dietale për promovimin e shëndëtit; produkte ushqimore të 

ushqyeshme dhe për përofricmin e dietës për përdorim medicinal, me bazë të lëngjeve nga 

bimët natyrale, bimët dhe lëngjet e frutave; bimë dietale, fruta dhe lëngje permiesh për 

përdorim medicinal; shtojca ushqimi me veti medicinale; çaj medicinal, në veçanti çajërat 

medicinal nga bimët; tbleta vitaminash dhe mineralesh; bimë medicinale dhe bimë eliksire; 

tonikë alkoolik dhe jo-alkoolik me veti medicinale, të bëra duke pëprdorur barishtet dhe 

ekstraktet bimore; çaj bimore; bimë medicinale.”   

 

 

 

(111)  28285 

(151)  30/06/2021 

(181)  10/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1861 

(732)  SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 24 

83052 Bruckmühl, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  SALUDYNAM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Barna; produkte farmaceutike dhe përgades dhe preparate kemikalesh për 

përdorim sanitar; substance dietale të përshtatura për përdorim medicinal; preparate 

minerale; gjëra ushqimore dietale për promovimin e shëndëtit; produkte ushqimore të 

ushqyeshme dhe për përofricmin e dietës për përdorim medicinal, me bazë të lëngjeve nga 

bimët natyrale, bimët dhe lëngjet e frutave; bimë dietale, fruta dhe lëngje permiesh për 

përdorim medicinal; shtojca ushqimi me veti medicinale; çaj medicinal, në veçanti çajërat 

medicinal nga bimët; tbleta vitaminash dhe mineralesh; bimë medicinale dhe bimë eliksire; 

tonikë alkoolik dhe jo-alkoolik me veti medicinale, të bëra duke pëprdorur barishtet dhe 

ekstraktet bimore; çaj bimore; bimë medicinale.”   

 

 

 

(111)  28284 

(151)  30/06/2021 

(181)  10/11/2030 

(540)  SALUFRANGOL 
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(210)  KS/M/ 2020/1862 

(732)  SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 24 

83052 Bruckmühl, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barna; produkte farmaceutike dhe përgades dhe preparate kemikalesh për 

përdorim sanitar; substance dietale të përshtatura për përdorim medicinal; preparate 

minerale; gjëra ushqimore dietale për promovimin e shëndëtit; produkte ushqimore të 

ushqyeshme dhe për përofricmin e dietës për përdorim medicinal, me bazë të lëngjeve nga 

bimët natyrale, bimët dhe lëngjet e frutave; bimë dietale, fruta dhe lëngje permiesh për 

përdorim medicinal; shtojca ushqimi me veti medicinale; çaj medicinal, në veçanti çajërat 

medicinal nga bimët; tbleta vitaminash dhe mineralesh; bimë medicinale dhe bimë eliksire; 

tonikë alkoolik dhe jo-alkoolik me veti medicinale, të bëra duke pëprdorur barishtet dhe 

ekstraktet bimore; çaj bimore; bimë medicinale.”   

 

 

 

(111)  28282 

(151)  30/06/2021 

(181)  10/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1863 

(732)  SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 24 

83052 Bruckmühl, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  NEURO BALANCE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Barna; produkte farmaceutike dhe përgades dhe preparate kemikalesh për 

përdorim sanitar; substance dietale të përshtatura për përdorim medicinal; preparate 

minerale; gjëra ushqimore dietale për promovimin e shëndëtit; produkte ushqimore të 

ushqyeshme dhe për përofricmin e dietës për përdorim medicinal, me bazë të lëngjeve nga 

bimët natyrale, bimët dhe lëngjet e frutave; bimë dietale, fruta dhe lëngje permiesh për 

përdorim medicinal; shtojca ushqimi me veti medicinale; çaj medicinal, në veçanti çajërat 

medicinal nga bimët; tbleta vitaminash dhe mineralesh; bimë medicinale dhe bimë eliksire; 

tonikë alkoolik dhe jo-alkoolik me veti medicinale, të bëra duke pëprdorur barishtet dhe 

ekstraktet bimore; çaj bimore; bimë medicinale.   
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(111)  28280 

(151)  30/06/2021 

(181)  10/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1864 

(732)  SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 24 

83052 Bruckmühl, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  CRANBLU 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Barna; produkte farmaceutike dhe përgades dhe preparate kemikalesh për 

përdorim sanitar; substance dietale të përshtatura për përdorim medicinal; preparate 

minerale; gjëra ushqimore dietale për promovimin e shëndëtit; produkte ushqimore të 

ushqyeshme dhe për përofricmin e dietës për përdorim medicinal, me bazë të lëngjeve nga 

bimët natyrale, bimët dhe lëngjet e frutave; bimë dietale, fruta dhe lëngje permiesh për 

përdorim medicinal; shtojca ushqimi me veti medicinale; çaj medicinal, në veçanti çajërat 

medicinal nga bimët; tbleta vitaminash dhe mineralesh; bimë medicinale dhe bimë eliksire; 

tonikë alkoolik dhe jo-alkoolik me veti medicinale, të bëra duke pëprdorur barishtet dhe 

ekstraktet bimore; çaj bimore; bimë medicinale.”   

 

 

 

(111)  28279 

(151)  30/06/2021 

(181)  10/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1865 

(732)  SALUS Haus Dr. med. Otto Greither 

Nachf. GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 24 

83052 Bruckmühl, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   “Kozmetikë, vajëra esencialë, preparate kozmetike për dush, zbrujtje saune.”   

5   “Barna, produkte farmaceutike, preparate kemikalesh për përdorim sanitar, substanca 

dietale për përdorim medicinal, preparate minerale, ushqim për beba, ushqime të 

shëndetshme dietale, lëngje bimësh dhe frutash dhe lëngje perimesh si preparate dietale për 

përdorim medicinal; çaj medicinal, kryesisht infuzione medicinale; ëmbëlsira medicinale, 
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kryesisht ëmbëlsira bimore, vitamin tableta, tableta përtypëse dhe pilulla mineralesh; 

koncentrate të banjove medicinale, eliksir medicinal i bërë me barishte dhe bimë; tonikë 

alkoolik dhe jo-alkoolik me bazë të bimëve dhe barishteve që kanë veti medicinale; dhe 

shërues, liniment medicinal, në veçanti alkooli aromatik i pishës, përgaditjet e banjos 

medicinale dhe terapeutike.”   

29   “Bimë dhe barëra të thata.”   

30   “Miell soja, grurë soje, preparate drithërash (përveç ushqimit për kafshë); krypë, erëza, 

kripëra erëza; salca, përfshirë salcat për sallata; uthull, në veçanti uthull e frutave; çaj, në 

veçanti çaj bimorë, çaj frutash dhe çajna aromatikë; ëmbëlsira.”   

31   “Barishte dhe bimë të freskëta.”   

32   “Lëngje bimësh, lëngje frutash dhe perimesh si pije, mallëra të tilla poashtu si pije 

dietale jot ë përshtatura për përdorim medicinal.”   

 

 

 

(111)  28073 

(151)  17/06/2021 

(181)  10/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1866 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A. 1800 

Vevey , CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PIRULO 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore, akuj uji, sherbet, akullore me erëza prej akull, ëmbëlsira të ngrira, torte 

të ngrira, akullore të buta me krem, desert të ngrirë, jogurt të ngrirë; agjentë lidhës dhe 

përzierës për prodhimin e akulloreve dhe / ose akujve të ujit dhe / akullore me erëza prej 

akull dhe / ose sherbetit dhe / ose ëmbëlsirave të ngrira dhe / ose torte të ngrira dhe / ose 

akulloreve të buta me krem dhe / ose desert të ngrirë dhe / ose jogurt të ngrirë.   

 

 

 

(111)  28070 

(151)  16/06/2021 

(181)  11/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1870 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A. 1800 

Vevey, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KIT KAT 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Akullore, akuj uji, sherbet, akullore me erëza prej akull, ëmbëlsira të ngrira, torte 

të ngrira, akullore të buta me krem, desert të ngrirë, jogurt të ngrirë; agjentë lidhës dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1379 

 

përzierës për prodhimin e akulloreve dhe / ose akujve të ujit dhe / akullore me erëza prej 

akull dhe / ose sherbetit dhe / ose ëmbëlsirave të ngrira dhe / ose torte të ngrira dhe / ose 

akulloreve të buta me krem dhe / ose desert të ngrirë dhe / ose jogurt të ngrirë.   

 

 

 

(111)  28300 

(151)  02/07/2021 

(181)  11/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1871 

(591)  E kaltert, ngjyre hiri dhe e zeze. 

(300)  80388  13/05/2020  JM 

(732)  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   “Softuer kompjuterik për zhvillimin e softuerit.”   

 

 

 

(111)  28312 

(151)  06/07/2021 

(181)  13/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1875 

(732)  JONIX S.r.l. Viale Spagna 31/33 

TRIBANO (PADOVA), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   “Aparate për ngrohje, ftohje, klimatizim, ventilim; aparate për ftohje të ajrit; 

instalime për filtrimin e ajrit; aparate dhe makina për pastrimin e ajrit; sterilizues ajri; 

instalime të kondicionimit të ajrit; aparate për kondicionimin e ajrit; instalime dhe makina 

ftohëse; klima [kondicioner të ajrit]; filtra për kondicionimin e ajrit; aparate jonizuese për 

trajtimin e ajrit; aparate jonizuese për trajtimin e ujit; pompat e nxehtësisë.”   

35   “Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe online) për aparate për ngrohje, ftohje, 

kondicionim ajri, ventilim, aparate për ftohje të ajrit; Shërbime me pakicë ose shumicë 

(edhe online) për instalimet e filtrimit të ajrit; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe 

online) për aparatet dhe makineritë pastruese të ajrit; Shërbime me pakicë ose shumicë 
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(edhe online) për sterilizuesit e ajrit; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe online) për 

instalimet e kondicionimit të ajrit; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe online) për 

aparatet e kondicionimit të ajrit; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe online) për 

instalimet dhe makineritë ftohëse; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe online) për klim 

[klimatizim]; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe online) për filtrat për kondicionimin e 

ajrit; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe online) për aparate jonizuese për trajtimin e 

ajrit dhe për aparate jonizuese për trajtimin e ujit; Shërbime me pakicë ose shumicë (edhe 

online) për pompat e nxehtësisë”.   

 

 

 

(111)  27994 

(151)  10/06/2021 

(181)  13/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1877 

(300)  018240210  08/09/2020  EU 

(732)  Schwarz Produktion GmbH & Co. KG 

Langendorfer Straße 23 06667 Weißenfels 

, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Bon Presso 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe zavendësuesit e tyre; Kafe e pa fërguar; Kafe e aromatizuar; 

Kapuçino; Kafe e akullt; Kafe pa kofein; Kafe Espreso; Kafe (e fërguar- pjekur, pluhur, në 

granula (fishek) ose në pije); Kakao (pjekur-ferguar, pluhur, në granula (fishek) ose në 

pije); Ekstrakte të kafes si aroma për pije; Ekstrakte të kafes si aroma për ushqim; Ekstrakte 

kakaos si aroma për pije;  kafe çokolatë; Pije të gatshme nga kafeja; Frape; Pije me bazë 

kafe të cilat përmbajnë akullore (affogato); Kafe e çastit e tharë; Përgaditje për prodhimin e 

pijeve  (me bazë të kafesë); Përgaditje për prodhimin e pijeve (me bazë çokolate); Kokrra të 

bluara të kafës; Kafe e bluar; Elb i cili përdoret si zavëndesues për kafe; Kafe nga malti; 

Ekstrakte malti për kafe; Përzierje kafeje dhe çikore; Përzierje çikonie (çikonet ose rrënjët, 

të cilat piqen, bluhen dhe përdoren si zëvendësues kafeje dhe shtesë ushqimore), të gjitha si 

zavendësime për kafe; Përzierjet e kafesë së maltit me kakao; Përzierjet e ekstrakteve të 

kafesë së maltit me kafe; Pije me bazë të zavendësuesve të kafes; Kokrra të pjekura-

fërguara të kafes; Pije me bazë kafe të cilat përmbajnë qumësht; Pije nga kafëja me 

qumësht; Pije me qumësht me bazë  çokolate; Pije me bazë kafe; Pije me bazë kakao; Pije 

çokolatash; Pije me shije të çokolates; çokolatë e ngrohët; çokolata  qumështi; Kakao e 

çastit pluhur; Esencat e kafesë; Kafe (aroma të kafes); Ekstrakte si zavendësuese të kafës; 

Kafe e zier; Qese (thasë) për kafe; Kapsula kafeje; Kapsula me kafe; Filtra në formë te 

thasëve (qeseve) të letrës të mbushur me kafe; Koncentrate të kafës; Përzierje të kafës; 

Përgaditje nga kakao; Kakao pluhur; Kakao përzierje; Pije të gazuar (me bazë kafe, kakao 

ose çokolate); Drithëra të përpunuara, nisheste dhe produktet e tyre, përgaditje për fërgesa-

pjekurina dhe tharëm; Drithëra; Elb i fërguar –pjekur dhe malt si zavendësues për kafe; 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe sorbet; Pije të akullta me bazë të kafës; Pije të akullta 

me bazë të kakaos; Sheqera, embëltues natyral, Lustrime dhe mbushje të embëla, produkte 
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bletesh; mbushje me bazë kafe; Produkte bukëpjekësish, embëlsira, çokolatadhe deserte; 

Kokrra të kafës të lyera me sheqer; Krema me bazë kakao në formë te lyrësve; Ushqim me 

bazë kakao; Përberësit me bazë kakao për produkte embëlsirash; Krip, mëlmesa, aroma dhe 

lyrese melmesash; Vaj nga kafeja.    

31   Fara; të korrat bujqësore dhe akuakulture, produkte hortikulture dhe malore (pylltare); 

Fruta të freskëta, fruta arrore, perime dhe bimë aromatike; Fruta të ngrënëshme arrore (të pa 

përpunuara); fara për rasad; Embëltues; Drithëra të pa përpunuara; Drithëra kokërr,të pa 

përpunuara; Mbetje nga drithërat për ushqim të kafsheve   

35   Publikime; Administrimi i punëve komerciale; Administrimi komercial; Punët e zyres; 

Shërbimet e publikimit, marketingut dhe reklamimit; Shërbime tregtare të përkrahjes 

afariste dhe shërbimet e informimit të konsumatorëve; Shërbimet e ndihmes afariste, 

administrimi dhe administrata; Shërbimet e analizës afariste, hulumtime dhe informacione 

afariste; Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me ushqimin; Shërbime të shitjes me pakicë 

lidhur me ushqimin; Shërbime të shitjes me shumicë lidhur me ushqimin; Shërbime të 

shitjes në ankand; qeradhënia-marrja e automatëve- makinave të shitjes   

39   Transporti; Paketimi-ambalazhimi dhe magazinimi i mallit; Ambalazhimi i produkteve; 

Shërbimet e mbështjelljes (ambalazhimit) dhe paketimi; Mbështjellja dhe paketimi i mallit; 

Paketimi i ushqimit; Paketimi i ushqimit; Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Magazinimi 

(ruajtja) dhe dorëzimi i mallit; Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Shërbimet e magazinimit 

(ruajtjes) të ushqimit; Shërbimet e ruajtjes në depo; Shërbimet e magazinimit-ruajtjes së 

ushqimit të ngrirë; Shërbime këshilluese lidhur me paketimin e mallit; Shërbime 

këshilluese lidhur me ripaketimin e mallit; Shërbime këshilluese lidhur me magazinimin-

ruajtjen e mallit   

40   Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; Konzervimi i zarzavateve dhe pijeve; Bluarja e 

ushqimit; Bluarja e ushqimit; Zierja e ushqimit (perpunim); Ushqim i zier (përpunim); 

Perpunim ushqimi; Qeradhenia-marrja e makinave  dha aparateve për përpunimin e pijeve; 

Qeradhenia-marrja e makinave dha aparateve për përpunimin e ushqimit; Përpunimi i 

qumështit; Pjekja dhe përpunimi i kafes; Përpunimi i ushqimit lidhur me mbrojtjën nga 

ngrirja; ajrosja e ushqimit; Birrari (prodhimi i birrave); Shërbime birrarie; Birrari (prodhimi 

i birrave); Shërbimet e destilimit të pijeve te forta alkoolike; Konzervimi i ushqimit; Ngrirja 

e zarzavateve; Tymosja e peshkut; Përpunimi i peshkut; Mulli për kafe; Shtypja e frutave; 

Konzervimi (mbrojtja nga prishja) e pijeve; Bluarja e kafës; Konzervimi i ushqimit; 

Tymosja e peshkut; Tymosja e mishit; Tymosja e mishit; Tymosja e djathit; Shërbimet e 

tymtarëve për tymosjen e ushqimit; Tymosja e ushqimit   
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe zavendësuesit e tyre; Kafe e pa fërguar; Kafe e aromatizuar; 

Kapuçino; Kafe e akullt; Kafe pa kofein; Kafe Espreso; Kafe (e fërguar- pjekur, pluhur, në 

granula (fishek) ose në pije); Kakao (pjekur-ferguar, pluhur, në granula (fishek) ose në 

pije); Ekstrakte të kafes si aroma për pije; Ekstrakte të kafes si aroma për ushqim; Ekstrakte 

kakaos si aroma për pije;  kafe çokolatë; Pije të gatshme nga kafeja; Frape; Pije me bazë 

kafe të cilat përmbajnë akullore (affogato); Kafe e çastit e tharë; Përgaditje për prodhimin e 

pijeve  (me bazë të kafesë); Përgaditje për prodhimin e pijeve (me bazë çokolate); Kokrra të 

bluara të kafës; Kafe e bluar; Elb i cili përdoret si zavëndesues për kafe; Kafe nga malti; 

Ekstrakte malti për kafe; Përzierje kafeje dhe çikore; Përzierje çikonie (çikonet ose rrënjët, 

të cilat piqen, bluhen dhe përdoren si zëvendësues kafeje dhe shtesë ushqimore), të gjitha si 

zavendësime për kafe; Përzierjet e kafesë së maltit me kakao; Përzierjet e ekstrakteve të 

kafesë së maltit me kafe; Pije me bazë të zavendësuesve të kafes; Kokrra të pjekura-

fërguara të kafes; Pije me bazë kafe të cilat përmbajnë qumësht; Pije nga kafëja me 

qumësht; Pije me qumësht me bazë  çokolate; Pije me bazë kafe; Pije me bazë kakao; Pije 

çokolatash; Pije me shije të çokolates; çokolatë e ngrohët; çokolata  qumështi; Kakao e 

çastit pluhur; Esencat e kafesë; Kafe (aroma të kafes); Ekstrakte si zavendësuese të kafës; 

Kafe e zier; Qese (thasë) për kafe; Kapsula kafeje; Kapsula me kafe; Filtra në formë te 

thasëve (qeseve) të letrës të mbushur me kafe; Koncentrate të kafës; Përzierje të kafës; 

Përgaditje nga kakao; Kakao pluhur; Kakao përzierje; Pije të gazuar (me bazë kafe, kakao 

ose çokolate); Drithëra të përpunuara, nisheste dhe produktet e tyre, përgaditje për fërgesa-

pjekurina dhe tharëm; Drithëra; Elb i fërguar –pjekur dhe malt si zavendësues për kafe; 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe sorbet; Pije të akullta me bazë të kafës; Pije të akullta 

me bazë të kakaos; Sheqera, embëltues natyral, Lustrime dhe mbushje të embëla, produkte 

bletesh; mbushje me bazë kafe; Produkte bukëpjekësish, embëlsira, çokolatadhe deserte; 

Kokrra të kafës të lyera me sheqer; Krema me bazë kakao në formë te lyrësve; Ushqim me 

bazë kakao; Përberësit me bazë kakao për produkte embëlsirash; Krip, mëlmesa, aroma dhe 

lyrese melmesash; Vaj nga kafeja.    

31   Produkte Bujqësore, kopshtare dhe malore (pylltare) si dhe produkte akuakulture, fara 

si fara për rasad, fara rasadi; Të gjitha produktet e lartëcekura përpos atyre  të gjinive 

botanike Avena, Chrysanthemum, Ajania, Citrus clementia, Hordeum, Vicia ose Vitis; 

Fruta të freskëta dhe perime; Të gjitha produktet e lartëpërmendura  përpos  gjinive 

botanike  Citrus clementia, Vicia ose Vitis; Malt dhe drithëra të pa përpunuara, Drithëra me 

kokërr,  të pa përpunuara; Të gjitha produktet e lartëpërmendura përpos gjinive botanike  

Avena dhe Hordeu; Fruta të arrave të freskëta dhe mëlmesa (erëza); Fruta të arrave të 

ngrenëshem (të pa përpunuar); Mbetje të drithërave për ushqim kafshesh   

35   Publikime; Administrimi afarist; Administrim me ndërmarrje; Punët e zyres; Shërbime 

të publikimit, marketingut dhe reklamimi; Shërbime tregtare  afariste  dhe shërbime te 

informimit të konsumatorëve; Shërbime të ndihmes afariste, administrimi dhe  

administratës; Shërbime të analizës afariste,  hulumtime dhe informacione afariste; 

Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me ushqimin; Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me 

ushqimin; Shërbime te shitjes me shumicë lidhur me ushqimin;  Shërbime të shitjeve në 

ankand; dhenja  me qera e automatëve (makinave) të shitjës.    

39   Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallit; Ambalazhimi i produkteve; Shërbimet e 
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mbështjelljes (ambalazhimit) dhe paketimi; Mbështjellja dhe paketimi i mallit; Paketimi i 

ushqimit; Paketimi i ushqimit;  Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Magazinimi (ruajtja) dhe 

dorëzimi i mallit; Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Shërbimet e magazinimit (ruajtjes) të 

ushqimit; Shërbimet e ruajtjes në depo; Shërbimet e magazinimit (ruajtjes) së ushqimit të 

ngrirë; Shërbime këshillëdhënëse lidhur me paketimin e mallit; Shërbime këshillëdhënese 

lidhur me parapaketimin e mallit; Shërbime këshillëdhënese lidhur me magazinimin 

(ruajtjen) e mallit.    

40   Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; Konzervimi i zarzavateve dhe pijeve; Bluarja e 

ushqimit; Bluarja e ushqimit; Zierja e ushqimit (përpunim); Ushqim i zier (përpunim); 

Përpunim ushqimi; Qeradhënia-marrja e makinave  dha aparateve për përpunimin e pijeve; 

Qeradhënia-marrja e makinave dha aparateve për përpunimin e ushqimit; Përpunimi i 

qumështit; Pjekja dhe përpunimi i kafes; Përpunimi i ushqimit lidhur me mbrojtjen nga 

ngrirja; ajrosja e ushqimit; Birrari (prodhimi i birrave); Shërbime birrarie; Birrari (prodhimi 

i birrave); Shërbimet e destilimit të pijeve të forta alkoolike; Konzervimi i ushqimit; Ngrirja 

e zarzavateve; Tymosja e peshkut; Përpunimi i peshkut; Mullinj për kafe; Shtypja e frutave; 

Konzervimi (mbrojtja nga prishja) i pijeve; Bluarja e kafës; Konzervimi i ushqimit; 

Tymosja e peshkut; Tymosja e mishit; Tymosja e mishit; Tymosja e djathit; Shërbimet e 

tymtarëve për tymosjen e ushqimit; Tymosja e ushqimit. 
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(540)  Bon Mundo 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çajera, kakao dhe zavendesuesit e tyre; Kafe e pa ferguar; Kafe e 

aromatizuar; Kapuçino; Kafe e akullt; Kafe pa kofein; Kafe Espresso ; Kafe [ e ferguar- 

pjekur, pluhur,  ne granula(fishek) ose ne pije]; Kakao [pjekur-ferguar, pluhur, në granula 

(fishek) ose ne pije]; Ekstrakte te kafes si aroma per pije; Ekstrakte te kafes si aroma për 

ushqim; Ekstrakte kakaos si aroma për pije;  kafe çokolate; Pije te gatshme nga kafeja; 

Frapei; Pije me bazë kafe te cilat përmbajnë akullore (affogato); Kafe e çastit e liofilizuar; 

Përgaditje për përgaditjen e pijeve  [me bazë të kafes]; Përgaditje për përgaditjen e pijeve ( 

me bazë çokolate); Kokrra të bluara të kafës; Kafe e bluar; Elb i cili përdoret si 

zavëndesuesi për kafe; Kafe nga malti; Ekstrakte malti për kafe; Përzierje kafeje dhe 

çikore; Përzierje  çikorie( çikonet ose rrënjët, të cilat piqen, bluhen dhe përdoren si 

zëvendësues kafeje dhe shtesë ushqimore), te gjitha si zavendësime për kafe; Përzierjet e 
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kafesë së maltit me kakao; Përzierjet e ekstrakteve të kafesë së maltit me kafe; Pije me bazë 

te zavendësuesve te kafes; Kokrra të pjekura-ferguara të kafes; Pije me bazë kafe të cilat 

përmbajnë qumësht; Pije nga kafëja me qumësht; Pije me qumësht me bazë  çokolate; Pije 

me bazë kafe; Pije me bazë kakao; Pije çokolatash; Pije me shije te çokolates; çokolatë e 

ngrohët; çokolata  qumështi; Kakao e çastit pluhur; Esencat e kafesë; Kafe [aroma te kafes]; 

Ekstrakte te kafes si zavendësuese të kafës; Kafe e zier; Qese (thasë) për kafe; Kapsula 

kafeje; Kapsula me kafe; Filtra ne formë te thaseve(Qeseve) te letrës   të mbushur me kafe; 

Koncentrate te kafës; Përzierje të kafës; Përgaditje nga kakao; Kakao pluhur; Kakao 

përzierje; Pije të gazuar [më bazë kafe, kakao ose çokolate]; Drithëra të përpunuara, 

nisheste dhe produktet e tyre, përgaditje për fergesa-pjekurina dhe tharem; Drithëra; Elb I 

ferguar –pjekur dhe malt si zavendësues për kafe; Akull, akullore, jogurt I ngrirë dhe 

sherbete; Pije të akullta me bazë të kafës; Pije të akullta me bazë të kakao; Sheqera, 

embëltues natyral, Lustrime dhe mbushje të embëla,produkte bletesh; mbushje me bazë 

kafe; Produkte bukëpjekësish, embëlsira, çokolatadhe deserte;Kokrra te kafës të lyera me 

sheqer; Krema me bazë kakao ne formë te lyrësve; Ushqim me bazë kakao; Përberësit me 

bazë kakao për produkte embëlsirash; Krip, melmesa, aroma dhe lyrese melmesash; Vaj 

nga kafëja.    

31   Produkte Bujqësore, kopshtare dhe malore(pylltare), fara , fara; fara rasadi; Te cilat 

nuk I përkasin  gjinive botanike Vriesea, Triticosecale,Secale, Triricale,Triticum, Zea;  

Malt dhe drithëra të pa përpunuara, Drithëra ne kokerr,  te pa përpunuara; Të cilet nuk I 

përkasin   gjinive botanike Triticosecale, Triricale, Secale dhe  Triticum;Produkteb 

Akuakulture; Fruta të freskëta,  fruta të arrave, përime dhe bimë aromatike; Fruta të arrave 

të ngrenëshem (të pa përpunuar), Mbetje nga drithërat për ushqim te kafsheve   

35   Publikime; Administrimi afarist; Administrim me ndermarrje; Punet e zyres; Shërbime 

të publikimit, marketingut dhe reklamimi; Shërbime tregtare të afariste  dhe sherbime te 

informimit te konsumatorëve; Shërbime të ndihmes afariste, administrimi dhe  

administrates; Sherbime të analizës afariste,  hulumtime dhe informacione afariste; 

Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me ushqimin;Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me 

ushqimin; Shërbime te shitjes me shumicë lidhur me ushqimin;  Shërbime të shitjeve në 

ankand; dhenja  me qera e automatëve(makinave) te shitjës.    

39   Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallit; Ambalazhimi I produkteve; Shërbimet e 

mbeshtjelljes (ambalazhimit) dhe paketimi; Mbeshtjellja dhe paketimi I mallit; Paketimi I 

ushqimit; Paketimi I ushqimit;  Magazinimi dhe dorëzimi I mallit;Magazinimi( ruajtja) dhe 

dorëzimi I mallit; Magazinimi dhe dorëzimi I mallit; Shërbimet e magazinimit(ruajtjes) te 

ushqimit; Shërbimet e ruajtjes ne depo; Sherbimet e magazinimit (ruajtjes) se ushqimit te 

ngrirë; Sherbime keshillëdhenese lidhur me paketimin e mallit; Sherbime keshillëdhenese 

lidhur me parapaketimin e mallit; Sherbime keshillëdhenese lidhur me magazinimin 

(ruajtjen) e mallit.    

40   Përpunimi I ushqimit dhe pijeve; Konzervimi I zarzavateve dhe pijeve; Bluarja e 

ushqimit; Bluarja e ushqimit; Zierja e ushqimit (Perpunim); Ushqim I zier (Përpunim); 

Perpunim ushqimi; Qeradhenia-marrja e makinave  dha aparateve për përpunimin e pijeve; 

Qeradhenia-marrja e makinave  dha aparateve për përpunimin e ushqimit; Përpunimi I 

qumështit; Pjekja dhe përpunimi I kafes; Përpunimi I ushqimit lidhur me mbrojtjën nga 

ngrirja; ajrosja e ushqimit; Birrari [prodhimi I birrave]; Shërbime birrarie; Birrari [prodhimi 

I birrave]; Shërbimet e destilimit te pijeve te forta alkoolike; Konzervimi I ushqimit; 

Ngrirja e zarzavateve; Tymosja e peshkut; Përpunimi I peshkut; Mullinj për kafe; Shtypja e 
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frutave; Konzervimi [mbrojtja nga prishja] pije; Bluarja e kafës; Konzervimi I ushqimit; 

Tymosja e peshkut; Tymosja e mishit; Tymosja e mishit; Tymosja e djathit; Sherbime e 

tymtarëve për tymosjen e ushqimit; Tymosja e ushqimit. 
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(540)  Aromesto 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe zavendësuesit e tyre; Kafe e pa fërguar; Kafe e aromatizuar; 

Kapuçino; Kafe e akullt; Kafe pa kofein; Kafe Espreso; Kafe (e fërguar- pjekur, pluhur, në 

granula (fishek) ose në pije); Kakao (pjekur-ferguar, pluhur, në granula (fishek) ose në 

pije); Ekstrakte të kafes si aroma për pije; Ekstrakte të kafes si aroma për ushqim; Ekstrakte 

kakaos si aroma për pije;  kafe çokolatë; Pije të gatshme nga kafeja; Frape; Pije me bazë 

kafe të cilat përmbajnë akullore (affogato); Kafe e çastit e tharë; Përgaditje për prodhimin e 

pijeve  (me bazë të kafesë); Përgaditje për prodhimin e pijeve (me bazë çokolate); Kokrra të 

bluara të kafës; Kafe e bluar; Elb i cili përdoret si zavëndesues për kafe; Kafe nga malti; 

Ekstrakte malti për kafe; Përzierje kafeje dhe çikore; Përzierje çikonie (çikonet ose rrënjët, 

të cilat piqen, bluhen dhe përdoren si zëvendësues kafeje dhe shtesë ushqimore), të gjitha si 

zavendësime për kafe; Përzierjet e kafesë së maltit me kakao; Përzierjet e ekstrakteve të 

kafesë së maltit me kafe; Pije me bazë të zavendësuesve të kafes; Kokrra të pjekura-

fërguara të kafes; Pije me bazë kafe të cilat përmbajnë qumësht; Pije nga kafëja me 

qumësht; Pije me qumësht me bazë  çokolate; Pije me bazë kafe; Pije me bazë kakao; Pije 

çokolatash; Pije me shije të çokolates; çokolatë e ngrohët; çokolata  qumështi; Kakao e 

çastit pluhur; Esencat e kafesë; Kafe (aroma të kafes); Ekstrakte si zavendësuese të kafës; 

Kafe e zier; Qese (thasë) për kafe; Kapsula kafeje; Kapsula me kafe; Filtra në formë te 

thasëve (qeseve) të letrës të mbushur me kafe; Koncentrate të kafës; Përzierje të kafës; 

Përgaditje nga kakao; Kakao pluhur; Kakao përzierje; Pije të gazuar (me bazë kafe, kakao 

ose çokolate); Drithëra të përpunuara, nisheste dhe produktet e tyre, përgaditje për fërgesa-

pjekurina dhe tharëm; Drithëra; Elb i fërguar –pjekur dhe malt si zavendësues për kafe; 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe sorbet; Pije të akullta me bazë të kafës; Pije të akullta 

me bazë të kakaos; Sheqera, embëltues natyral, Lustrime dhe mbushje të embëla, produkte 

bletesh; mbushje me bazë kafe; Produkte bukëpjekësish, embëlsira, çokolatadhe deserte; 

Kokrra të kafës të lyera me sheqer; Krema me bazë kakao në formë te lyrësve; Ushqim me 

bazë kakao; Përberësit me bazë kakao për produkte embëlsirash; Krip, mëlmesa, aroma dhe 

lyrese melmesash; Vaj nga kafeja.    

31   Fara; të korrat bujqësore dhe akuakulture, produkte hortikulture dhe malore (pylltare); 
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Fruta të freskëta, fruta arrore, perime dhe bimë aromatike; Fruta të ngrënëshme arrore (ttë 

pa përpunuara); fara për rasad; Embëltues; Drithëra të pa përpunuara; Drithëra kokërr, të pa 

përpunuara; Mbetje nga drithërat për ushqim të kafsheve   

35   Publikime; Administrimi afarist; Administrim me ndërmarrje; Punet e zyrës; Shërbime 

të publikimit, marketingut dhe reklamimi; Shërbime tregtare për afaristë  dhe shërbime të 

informimit të konsumatorëve; Shërbime të ndihmes afariste, administrimi dhe  

administrates; Shërbime të analizës afariste,  hulumtime dhe informacione afariste; 

Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me ushqimin; Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me 

ushqimin; Shërbime të shitjes me shumicë lidhur me ushqimin;  Shërbime të shitjeve në 

ankand; Dhënja  me qera e automatëve (makinave) të shitjës   

39   Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallit; Ambalazhimi i produkteve; Shërbimet e 

mbështjelljes (ambalazhimit) dhe paketimit; Mbështjellja dhe paketimi i mallit; Paketimi i 

ushqimit; Paketimi i ushqimit; Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Magazinimi (ruajtja) dhe 

dorëzimi i mallit; Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Shërbimet e magazinimit (ruajtjes) të 

ushqimit; Shërbimet e ruajtjes në depo; Sherbimet e magazinimit (ruajtjes) së ushqimit të 

ngrirë; Shërbime këshillëdhënese lidhur me paketimin e mallit; Shërbime këshillëdhënese 

lidhur me parapaketimin e mallit; Shërbime këshillëdhënese lidhur me magazinimin 

(ruajtjen) e mallit.    

40   Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; Konzervimi i zarzavateve dhe pijeve; Bluarja e 

ushqimit; Bluarja e ushqimit; Zierja e ushqimit (perpunim); Ushqim i zier (përpunim); 

Përpunim ushqimi; Qeradhënia-marrja e makinave dha aparateve për përpunimin e pijeve; 

Qeradhenia-marrja e makinave  dha aparateve për përpunimin e ushqimit; Përpunimi i 

qumështit; Pjekja dhe përpunimi i kafes; Përpunimi i ushqimit lidhur me mbrojtjen nga 

ngrirja; Ajrosja e ushqimit; Birrari (prodhimi i birrave]; Shërbime birrarie; Birrari 

(prodhimi i birrave); Shërbimet e destilimit të pijeve të forta alkoolike; Konzervimi i 

ushqimit; Ngrirja e zarzavateve; Tymosja e peshkut; Përpunimi i peshkut; Mulli për kafe; 

Shtypja e frutave; Konzervimi (mbrojtja nga prishja) e pijeve; Bluarja e kafës; Konzervimi 

i ushqimit; Tymosja e peshkut; Tymosja e mishit; Tymosja e mishit; Tymosja e djathit; 

Shërbimet e tymtarëve për tymosjen e ushqimit; Tymosja e ushqimit   

 

 

 

(111)  27991 

(151)  10/06/2021 

(181)  13/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1881 

(300)  018240215  08/09/2020  EU 

(732)  Schwarz Produktion GmbH & Co. KG 

Langendorfer Straße 23 06667 Weißenfels 

Germany, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Aramo 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe zavendësuesit e tyre; Kafe e pa fërguar; Kafe e aromatizuar; 

Kapuçino; Kafe e akullt; Kafe pa kofein; Kafe Espreso ; Kafe ( e fërguar- pjekur, pluhur,  



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1387 

 

në granula (fishek) ose në pije); Kakao (pjekur-fërguar, pluhur, në granula (fishek) ose në 

pije); Ekstrakte të kafes si aroma për pije; Ekstrakte të kafes si aroma për ushqim; Ekstrakte 

kakaos si aroma për pije;  kafe çokolatë; Pije të gatshme nga kafeja; Frape; Pije me bazë 

kafe të cilat përmbajnë akullore (affogato); Kafe e çastit e tharë; Përgaditje për prodhimin e 

pijeve  (me bazë të kafesë); Përgaditje për prodhimin e pijeve (me bazë çokolate); Kokrra të 

bluara të kafës; Kafe e bluar; Elb i cili përdoret si zavëndesues për kafe; Kafe nga malti; 

Ekstrakte malti për kafe; Përzierje kafeje dhe çikore; Përzierje  çikonie( çikonet ose rrënjët, 

të cilat piqen, bluhen dhe përdoren si zëvendësues kafeje dhe shtesë ushqimore), të gjitha si 

zavendësime për kafe; Përzierjet e kafesë së maltit me kakao; Përzierjet e ekstrakteve të 

kafesë së maltit me kafe; Pije me bazë të zavendësuesve të kafes; Kokrra të pjekura-

fërguara të kafes; Pije me bazë kafe të cilat përmbajnë qumësht; Pije nga kafëja me 

qumësht; Pije me qumësht me bazë  çokolate; Pije me bazë kafe; Pije me bazë kakao; Pije 

çokolatash; Pije me shije te çokolatës; çokolatë e ngrohët; çokolata  qumështi; Kakao e 

çastit pluhur; Esencat e kafesë; Kafe (aroma të kafes); Ekstrakte si zavendësuese të kafës; 

Kafe e zier; Qese (thasë) për kafe; Kapsula kafeje; Kapsula me kafe; Filtra në formë të 

thasëve (qeseve) të letrës të mbushur me kafe; Koncentrate të kafës; Përzierje të kafës; 

Përgaditje nga kakao; Kakao pluhur; Kakao përzierje; Pije të gazuar (me bazë kafe, kakao 

ose çokolate); Drithëra të përpunuara, nisheste dhe produktet e tyre, përgaditje për fërgesa-

pjekurina dhe tharëm; Drithëra; Elb i fërguar – pjekur dhe malt si zavendësues për kafe; 

Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe sorbet; Pije të akullta me bazë të kafës; Pije të akullta 

me bazë të kakaos; Sheqera, embëltues natyral, Lustrime dhe mbushje të embëla, produkte 

bletesh; mbushje me bazë kafe; Produkte bukëpjekësish, embëlsira, çokolata dhe deserte; 

Kokrra të kafës të lyera me sheqer; Krema me bazë kakao në formë të lyrësve; Ushqim me 

bazë kakao; Përberësit me bazë kakao për produkte embëlsirash; Krip, mëlmesa, aroma dhe 

lyrese melmesash; Vaj nga kafeja.   

31   Fara; të korrat bujqësore dhe akuakulture, produkte hortikulture dhe malore (pylltare); 

Fruta të freskëta, fruta arrore, perime dhe bimë aromatike; Fruta të ngrenëshme arrore (të pa 

përpunuara); fara për rasad; Embëltues; Drithëra të pa përpunuara; Drithëra kokërr,të pa 

përpunuara; Mbetje nga drithërat për ushqim të kafshëve   

35   Publikime; Administrimi afarist; Administrim komercial; Punët e zyres; Shërbime të 

publikimit, marketingut dhe reklamimi; Shërbime tregtare për afaristë  dhe sherbime të 

informimit të konsumatorëve; Shërbime të ndihmes afariste, administrimi dhe  

administratës; Sherbime të analizës afariste,  hulumtime dhe informacione afariste; 

Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me ushqimin; Shërbime të shitjes me pakicë lidhur me 

ushqimin; Shërbime të shitjes me shumicë lidhur me ushqimin;  Shërbime të shitjeve në 

ankand; dhënja  me qera e automatëve (makinave) të shitjës.    

39   Transporti; Paketimi dhe magazinimi i mallit; Ambalazhimi i produkteve; Shërbimet e 

mbeshtjelljës (ambalazhimit) dhe paketimit; Mbeshtjellja dhe paketimi i mallit; Paketimi i 

ushqimit; Paketimi i ushqimit;  Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Magazinimi (ruajtja) dhe 

dorëzimi i mallit; Magazinimi dhe dorëzimi i mallit; Shërbimet e magazinimit (ruajtjes) të 

ushqimit; Shërbimet e ruajtjes në depo; Shërbimet e magazinimit (ruajtjes) së ushqimit të 

ngrirë; Shërbime këshillëdhënese lidhur me paketimin e mallit; Sherbime këshillëdhënese 

lidhur me parapaketimin e mallit; Shërbime këshillëdhënese lidhur me magazinimin 

(ruajtjen) e mallit.    

40   Përpunimi i ushqimit dhe pijeve; Konzervimi i zarzavateve dhe pijeve; Bluarja e 

ushqimit; Bluarja e ushqimit; Zierja e ushqimit (përpunim); Ushqim i zier (përpunim); 
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Përpunim ushqimi; Qeradhenia-marrja e makinave  dha aparateve për përpunimin e pijeve; 

Qeradhenia-marrja e makinave  dhe aparateve për përpunimin e ushqimit; Përpunimi i 

qumështit; Pjekja dhe përpunimi i kafes; Përpunimi i ushqimit lidhur me mbrojtjën nga 

ngrirja; Ajrosja e ushqimit; Birrari (prodhimi i birrave); Shërbime birrarie; Birrari 

(prodhimi i birrave); Shërbimet e destilimit të pijeve të forta alkoolike; Konzervimi i 

ushqimit; Ngrirja e zarzavateve; Tymosja e peshkut; Përpunimi i peshkut; Mulli për kafe; 

Shtypja e frutave; Konzervimi (mbrojtja nga prishja) e pijeve; Bluarja e kafës; Konzervimi 

i ushqimit; Tymosja e peshkut; Tymosja e mishit; Tymosja e mishit; Tymosja e djathit; 

Shërbimet e tymtarëve për tymosjen e ushqimit; Tymosja e ushqimit   

 

 

 

(111)  28310 

(151)  06/07/2021 

(181)  16/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1882 

(732)  ITALVI S.R.L. Via Trebbia, 21/19, 

04100 Latina (Latina), Italy, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat, 

bukë, ëmbëlsira dhe pasta; sheqer; ëmbëlsues natyralë; pije me bazë kafeje; pije me bazë 

kakao; Pije me bazë çokollatë; cokollate ne forme pije me qumësht; kakao ne forme pije me 

qumësht; pije me bazë çaji; pije bazuar në zëvendësuesit e kafesë; përgatitje me aromë 

çokollate per pije; përgatitje për pije-çokollatë; përgatitjet për prodhimin e pijeve [me bazë 

çokollate].   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; shërbime 

restoranti; shërbime bari; shërbime bari dhe restorantI; shërbime kafeneje; Bar-dyqane per 

servirjen e akulloreve; shërbime snack-bar; shërbime restoranti me vetëshërbim; shërbimet 

e ofrimit të pjekjes.   

 

 

 

(111)  28262 

(151)  29/06/2021 

(181)  18/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1885 

(732)  FUMAKILLA LIMITED No. 11, 

Kanda-Mikuracho, Chiyoda-ku, Tokyo, 

Japan, JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  VAPE 
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(511) 5   Insekticide; Preparate kundër insekteve; Spirale kunder mushkonjave; Mjete 

aromatike për largimin e mushkonjave ; Preparate për shkatrrimin e demtuesëve; Preparate 

kimike për përdorim veteriner; Përgaditje për shkatrrimin e minjeve; Mjete aromatizuese 

për largimin e insekteve; Letër ngjitese për kapjën e mizave; Letër për largimin e insekteve; 

Letër kurthë për milingona; Sperkatës për largimin e  insekteve; Mjete për  venje në lëkurë 

për largimin e insekteve; Preparate për pengimin e pickimit te insekteve; Preparate për 

largimin e in sekteve; Preparate farmaceutike; Karrem për  bubashvaba   ne formë  joshjeje; 

Preparate për largimin e insekteve te shtazet; Herbicide; Freskues; Suplimente dietale; 

Mjete dezinfektuese për përdorim ne amvisni ose ne per qellime higjienike dhe sanitare.     

21   Aparate elektrike për zhdukjen e mushkonjave; Aparate elektrike me avull kunder 

insekteve; Shpërndarës difuzorë të largimit të mushkonjave ; Difuzor per largimin e 

insekteve dhe insekticideve; Shkatrrues me bateri për  mushkonja; Karrem per bubashfaba; 

Karrem për minj   

 

 

 

(111)  27974 

(151)  09/06/2021 

(181)  18/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1887 

(591)  e zezë; e bardhë; e kuqe; e verdhë 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Programe kompjuterike të shkarkueshme për modifikimin dhe për të mundësuar 

transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe videove; programe kompjuterike 

të shkarkueshme për shikimin dhe bashkëveprimin me një burim të imazheve, përmbajtjeve 

audio-vizuale dhe videove dhe të shoqëruara me tekstin dhe të dhënat përkatëse; programe 

kompjuterike për krijimin, menaxhimin dhe bashkëveprimin me një komunitet online; 

programe kompjuterike për krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, shikimin, 

postimin, shfaqjen, etiketimin, blogimin, transmetimin në kohë reale, lidhjen në internet, 

shënimet, shfaqjen e ndjenjave, komentimin, integrimin, transmetimin, shpërndarjen, 

kërkimin, me media elektronike; programe kompjuterike për dërgim të mesazheve 

elektronike; programe kompjuterike për horoskopin dhe parashikimet astrologjike dhe të 

hedhjes së fallit ose shortit    

38   Shërbimet e telekomunikacionit; shërbimet e shpërndarjes së fotove dhe videove, 
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përkatësisht, transmetimi elektronik i dosjeve dixhitale të fotove, videove dhe përmbajtjeve 

audio-vizuale nga përdoruesit e internetit; shërbimet e telekomunikacionit, përkatësisht, 

transmetimi elektronik i imazheve, përmbajtjeve audio-vizuale dhe videove, fotografitë, të 

dhënave, teksteve, mesazheve, reklamave, komunikacionit dhe informacionit mbi 

reklamimin mediatik; sigurimi i forumeve online për komunikacion; sigurimi i postës 

elektronike dhe i shërbimeve të mesazhimit në çast; shërbimet e bashkëbisedimeve në 

rrjetet sociale   

42   Projektimi dhe zhvillimi i programeve kompjuterike; sigurimi i një faqe interneti që jep 

mundësinë përdoruesve për t'u angazhuar në rrjetet sociale dhe për të menaxhuar 

përmbajtjen në rrjetin e tyre social; projektimi i shërbimeve kompjuterike, për të tjerët për 

organizimin dhe zhvillimin e takimeve, ngjarjeve dhe diskutimeve interaktive nëpërmjet 

rrjeteve të komunikimit; përkatësisht, krijimi i një komuniteti virtual për përdoruesit e 

regjistruar për të shpërndarë, për të shikuar, abonuar dhe për të ndërvepruar me imazhet, 

përmbajtjen audio-vizuale dhe video dhe të dhënat dhe informacionet në lidhje me 

horoskopin dhe parashikimet astrologjike dhe të hedhjes së fallit ose shortit online; sigurimi 

i menaxhimit te përmbajtjes së rrjeteve sociale;    

 

 

 

(111)  28177 

(151)  23/06/2021 

(181)  18/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1889 

(591)     E gjelbër, hiri, e zezë 

(732)  Exclusivas Sarabia, S.A. P.I. Fondo 

Litera, A2, km 441,6 22520 Fraga 

(HUESCA), ES 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Plehra, kemikate për përdorim në agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; Kimikate 

për përdorim në hortikulturë [përveç fungicideve, barishteve, herbicideve, insekticideve, 

paraziticideve]; Kimikate për përdorim në agrikulturë; Substanca ushqyese [plehrat] në 

formë të lëngshme për përdorim në agrikulturë   

5   

Algjicide;Biocide;Sporikide;Fumigantë;Fungicide;Herbicide;Insekticide;Larvicide;Paraziti

cide;Pesticide agrikulture;Pylltarie (kimikate për -fungicide;Pylltarie (kimikate për - 

herbicide);Pylltarie (kimikate për -), [insekticide];Pylltarie (kimikate për - paraziticide;ilaçe 

kundër insekteve;Helme;Akaricide;Helme kundër minjve   
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(111)  28179 

(151)  23/06/2021 

(181)  18/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1890 

(591)  E gjelbër, hiri, e zezë 

(732)  Exclusivas Sarabia, S.A. P.I. Fondo 

Litera, A2, km 441,6 22520 Fraga 

(HUESCA), ES 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Plehra, kemikate për përdorim në agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; Kimikate 

për përdorim në hortikulturë [përveç fungicideve, barishteve, herbicideve, insekticideve, 

paraziticideve]; Kimikate për përdorim në agrikulturë; Substanca ushqyese [plehrat] në 

formë të lëngshme për përdorim në agrikulturë   

5   Algjicide; Biocide; Sporikide; Fumigantë; Fungicide; Herbicide; Insekticide; Larvicide; 

Paraziticide; Pesticide agrikulture; Pylltarie (kimikate për -fungicide; Pylltarie (kimikate 

për - herbicide); Pylltarie (kimikate për -), [insekticide]; Pylltarie (kimikate për - 

paraziticide; ilaçe kundër insekteve; Helme; Akaricide; Helme kundër minjve. 

   

 

 

(111)  28304 

(151)  06/07/2021 

(181)  23/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1894 

(732)  PFIZER INC. 235 East 42nd Street, 

New York, New York 10017, U.S.A., US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   “Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime mjekësore; vaksina”.   

 

 

 

(111)  28023 

(151)  14/06/2021 

(181)  24/11/2030 

(540)  HERTZ MY BUSINESS 
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(210)  KS/M/ 2020/1898 

(732)  HERTZ SYSTEM, INC.   a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 8501 Williams 

Road, Estero, FL 33928 United States Of 

America, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 35   Shërbimet të anëtarësimit në klube përkatësisht, ofrime për  zbritjen e çmimeve 

të automjeteve me qira.   

37   Shërbime pastrimi për automobila.   

39   Shërbime për qiradhënie të automjeteve.    

 

 

 

(111)  28240 

(151)  28/06/2021 

(181)  24/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1901 

(591)  zezë, bardhë, kuqe 

(300)  328289  03/06/2020  IL 

(732)  MEDISON BIOTECH (1995) LTD. of 

10 Hashiloach St., Petach Tikva, IL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqim dietal dhe substanca të adoptuara për përdorim mjekësorë.   

35   Marketing, promovimi i shitjeve, shpërndarja (distribuimi) dhe shitjet me shumicë dhe 

pakicë; të gjitha në lidhje me preparatet farmaceutike, preparate mjekësore, preparate 

veterinare, ushqimin dhe substancat dietike, aparatet dhe pajisjet mjekësore dhe veterinare.   

 

 

 

(111)  27975 

(151)  09/06/2021 

(181)  25/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1904 

(732)  FARM MARKET SH.P.K. Bregu i 

Diellit II Hyr., 2.1, 10000, Prishtinë, KS 

(740)  Yllka Kurhasani Muja  FARM 

MARKET SH.P.K. Bregu i Diellit II Hyr., 

(540)   
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2.1, 10000, Prishtinë Republika e Kosovës 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, suxhuk, salçiçe, mish i tymosur (përshutë), mish i tymosur me erëza; 

produkte të mishit të përpunuar; mish pule, kofsha pule, gjoks pule, mish bibe; peshk; 

qumësht, produkte qumështi; mazë, gjalpë, kos, salcë kosi, kos i kulluar, kos i trashë, gjizë, 

djath, djath i fortë, djath i butë, djath i freskët, djath me perime, djath me fruta; kaçkavall; 

kaçkavall me erëza; ajvar (speca të konservuar); domate turrshi (konzervuar); speca turrshi 

(konzervuar); zarzavate të konzervuara (turrshi); vezë, vezë të zogjëve, vezë të 

thëllëndzave, vezë fshati; pemë; perime; fasule; reçel, reçel frutash, xhem, kompostot,  fruta 

të thata   

30   Çaj, çaj mali, çaj frutash, çaj fushave; mjaltë, mjaltë bagremi, mjaltë fushe, mjaltë nga 

aronia, mjaltë me fruta të ndryshme të thata.   

33   Verë e kuqe, verë e bardhë; pije të forta alkoolike (raki), rrushi, dardhe, molle, 

kumbulle, ftoni, arre, thane.   

35   Shitja me pakicë e të gjitha produkteve të lartcekura; shitja online (nëpërmjet rrjetit) e 

të gjitha produkteve të lartëcekura   

 

 

 

(111)  28226 

(151)  25/06/2021 

(181)  25/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1908 

(732)  SHENZHEN TCL NEW 

TECHNOLOGY CO., LTD 9/F, Building 

D4, International E City, 1001 Zhongshan 

Park Road, Xili Street, Nanshan District, 

Shenzhen, Guangdong, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparat për përpunimin e të dhënave; Kompjutera; Pajisje periferike kompjuterike; 

Kompjuterë tabletë; Terminalet me ekran me prekje interaktive; Robotë humanoidë me 

inteligjencë artificiale; Aplikacione softuerësh të shkarkueshëm për celularët; Aplikime të 

programeve kompjuterikë, të shkarkueshëm; Platformat e programeve kompjuterikë, të 

regjistruara ose të shkarkueshme; Monitorë [pajisje kompjuterike]; Tabela elektronike 

interaktive; Programime kompjuterike, të shkarkueshme; Kartat e qarkut të integruar [kartat 
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inteligjente]; Aparate për njohjen e fytyrës; Shenja dixhitale; Telefonat celularë; Gjurmues 

të aktivitetit te personit që vishen; Aparate televizive; Altoparlantë; Dollapë për 

altoparlantë; Marrësit audio dhe video; Aparat për transmetimin e zërit; Aparatura për 

regjistrimin e zërit; Aparat për riprodhimin e zërit; Videokamera; Kufje[ndegjuese veshi]; 

Mikrofona; Kufje të realitetit virtual; Robotë të mbikëqyrjes së sigurisë; Monitore të 

shfaqjes së videos qe vishen; Luajtës mediash portabël; Videoprojektorë; Aparate mësimore 

audiovizive; Qarqe të integruara; Çipa[qarqe të integruara]; Ekranet fluoreshente; Ekranet 

video; Ekranet me prekje; Telekomanda; Brava, elektrike; Kambanat[zilet] e dyerve 

elektrike.   

 

 

 

(111)  28325 

(151)  08/07/2021 

(181)  25/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1911 

(591)  E zverdh, e kuqe, e gjelbër 

(732)  Drustvo za trgovija, proizvodstvo, 

uslugi, špedicija, uvoz-izvoz PEKABESKO 

AD ul.10 br.44 s.Kadino, 1041 Ilinden, 1000 

Skopje, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; pemët dhe perimet  

e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët,  

qumështi dhe produktet e qumshtit; djathi, djathi i shkrirë, qumështi dhe produktet e  

qumshtit; vajrat dhe yndyrat për ushqim; pâté (pastë mishi); produkte mishi (produkte te  

ndryshme te mishit te gatuar, zier dhe tymosur).  

35   Reklamimi; menaxhim i biznesit; administrim biznesi; funksione te zyres;  

shërbimet për eksport-import dhe shitjen me shumicë dhe pakicë ne fushen e: mishit,  

peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi, pemët dhe perimet e konservuara, të  

ngrira, të thara dhe të ziera, xhelatinat, reçelet, kompostot, vezët, qumështi dhe produktet e  

qumshtit, vajrat dhe yndyrat për ushqim, pâté (pastë mishi), produkte mishi (produkte te  

ndryshme te mishit te gatuar, zier dhe tymosur).   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave   

 

 

 

(111)  28093 

(151)  17/06/2021 

(181)  26/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1912 

   

(540)  AZOLAR 
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(732)  BELUPO lijekovi i kozmetika d.d. 

Ulica Danica 5 48 000 Koprivnica, HR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  28269 

(151)  29/06/2021 

(181)  26/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1915 

(732)  Roche Diagnostics GmbH Sandhofer 

Strasse 116, 68305 Mannheim, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  ELECSYS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate kimike, biokimike dhe biologjike për qëllime mjekësore dhe 

diagnostike; reagens diagnostifikues in vitro për përdorim klinik ose mjekësor; agjentë 

diagnostikues in vitro, përkatësisht reagensë dhe tretësira kontrolli për analizën e mostrave 

biologjike për qëllime diagnostike mjekësore   

 

 

 

(111)  28242 

(151)  28/06/2021 

(181)  27/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1916 

(591)  E gjelbër dhe  verdhë.  

(732)  "FRUTARIA" SH.P.K. Rruga 

Vëllezërit Gërvalla, pn,  Ferizaj., KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 
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perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta.    

32   Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   

 

 

 

(111)  28243 

(151)  28/06/2021 

(181)  27/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1917 

(591)  E gjelbër, e verdhë dhe bardhë.   

(732)  "FRUTARIA" SH.P.K. Rruga 

Vëllezërit Gërvalla, pn,  Ferizaj., KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat e tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

32   Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.    

 

 

 

(111)  28227 

(151)  25/06/2021 

(181)  30/11/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/1921 

(591)  E bardhë dhe e zezë 

(732)  ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.  

Planinska 15, 10000 Zagreb,  

Republika Hrvatska, HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Isa Kastrati, 

Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate vitamine    

30   Biskota / biskota të thata; bombone; çaj; petit katërsh [ëmbëlsira]; çokollatë; mus   

çokollatë; ushqim rostiçeri me bazë orizi; ushqim rostiçeri me bazë drithërash; çamçakëz; 

biskota petit-beurre; pastila; pralina; akuj të ngrënshëm; akullore; ëmbëltore; embelsira; 

zbukurime për ëmbëlsira; çamçakëz për freskimin e frymëmarrjes,           

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. 

   

 

 

(111)  28244 

(151)  28/06/2021 

(181)  30/11/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1924 

(591)  E kuqe, ari 

(732)  Luljeta Belegu  Eqrem Beqaj nr 69, 

Prishtine-Kosove, KS 

(740)  Luljeta Belegu  Eqrem Qabej nr 69, 

Prishtine-Kosove 

 
 

(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, pasta per dhembe 

   

 

 

 

(111)  28267 

(151)  29/06/2021 

(181)  01/12/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/1926 

(732)  CMS Legal Services EEIG Neue 

Mainzer Strasse 2–4, 60311 Frankfurt, 

Germany, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
      

 
 

 

(511) 35   “Shërbimet e konsultimit të bizneseve; ndihmë rreth menaxhmit të biznesit; 

ofrimin e informatavae në lidhje me bizneset; shërbimet e këshillimit në lidhje me 

menaxhimin e biznesit; këshilla në lidhje me organiziminin e biznesit; menaxhimin e 

projektit të biznesit; hulumtim biznesi; vlerësimin e biznesit; hulumtim dhe hetime biznesi; 

administrim biznesi; këshilla rreth blerjes dhe bashkimit/shkrirjes së bizneseve; këshilla 

biznesi në lidhje me franshizën; përgaditjen e raporteve të bizneseve; përgaditjen e taksave; 

shërbimet këshilluese për taksa [kontabilitet]; ofrimin e informatave në lidhje me 

përgaditjen e taksave dhe shërbimet e paraqitjes së taksave; shërbime këshilluese në lidhje 

me përgaditjen e taksave; këshilla kontabiliteti në lidhje me përgaditjen e taksave; 

përgaditjen e dokumenteve në lidhje me taksimin; shërbimet e kontabilitetit në lidhje me 

përgaditjen e kthimit të taksave; shërbimet e paraqitjes së taksave; këshillim në lidhje me 

kontabilitetin tatimor; shërbimet e kontabilitetit në lidhje me planifikimin e taksave; 

shërbimet e sekretarisë; ofrimin e informatave të biznesit; përpilimin e informatave të 

biznesit; aranzhimin dhe udhëheqjen e panaireve dhe ekspozitave për biznese dhe qëllime 

reklamimi; menaxnim biznesi dhe ndihmë në lidhje me shkeljen e legjislacionit për 

mbrojtjen e të dhënave; shërbimet strategjike të markave; shërbimet biznesore dhe 

komerciale në lidhje me fushën e vjedhjes së të dhënave dhe vjedhjes së identitetit të një 

personi/eve apo të dhënave të organizatave; shërbimet administrative në lidhje me 

menaxhimin e çështjeve ligjore; procesimin e të dhënave.”   

36   “Këshilla financiare; punë financiare; shërbimet e dhënies së këshillave financiare; 

shërbimet e dhënies së këshillave financiare në lidhje me taksat; shërbimet e planifikimit 

financiar në lidhje me taksimin; këshilla finacniare në lidhje me planifikimin e taksave; 

analizë financiare; shërbime kujdestarie; shërbimet e këshillimit të sigurimit; financimin e 

pronave të patundshmërisë; vlerësimin e pronave të patundshmërisë; aranzhimin e lëshimit 

me qira dhe marrëveshjes së qirasë për pronave të patundshmërisë; shërbimet e përvetësimit 

të pronave të patundshmërisë; shërbimet këshilluese në lidhje me pronat e patundshmërisë; 

shërbimet këshilluese të pronave të patundshmërisë; shërbimet këshilluese në lidhje me 

investimet në prona të patundshmërisë; ofrimin e informatave në lidhje me pronat e 

patundshmërisë; përvetësimin e pronave të patundshmërisë; konsulencë të pronës së 

patundshmërisë.”   

41   “Shërbimet edukative dhë trajnimi; aranzhimin dhe drejtimin e konferencave, 

kongreseve, seminareve dhe punëtorive trajnimi; aranzhimin dhe drejtimin e seminareve, 

konferencave, kongreseve, koleksioneve, simpoziumeve, punëtorive, ekspozitave dhe 

kurseve nga lëmia e ligjit dhe taksave; arranzhimin dhe drejtimin e seminareve, 

konferencave, simpoziumeve, ekspozitave apo punëtorive (të gjitha për qëllim 
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edukimi/kulturor) dhe edukim dhe shërbme trajnimi, të gjitha në lidhje me ligjin, biznesin, 

financat, mediat, telekomunikimet, teknologjisë informative; pronësisë intelektuale, 

teknologjisë, pronësisë dhe pronës së patundshmërisë, energjisë, ndërtimit dhe 

infrastrukturës, menaxhim biznesi, bankim, sigurim shëndetësor, sigurim dhe taksa; ofrimin 

e kurseve të vazhdueshmë për mësim ligjor; shërbimet e librarisë; shërbimet e publikimit; 

ofrimin online të publikimeve elektronike, jo të shkarkueshme; udhëzues profesional 

[edukativ apo këshilla trajnimi]; shërbimet e këshillimit dhe informimit në lidhje me 

aranzhimin, drejtimin dhe organizimin e seminareve.   

45   “Shërbime ligjore; shërbime ligjore në lidhje me bizneset; shërbimet ligjore pro bono 

(pa pagesë); shërbimet e përkrahjes ligjore; shërbimet e avokimit ligjor; arbitrazh, 

ndërmjetësim dhe shërbimet e zgjedhjes alternative; hulumtime ligjore; shërbimet ligjore të 

vëzhgimit; shërbimet ligjore informative; shërbimet ligjore në lidhje me formimin dhe 

regjistrimin e kompanisë; shërbimet përcjellëse; menaxhimin e të drejtave të pronësisë 

industrial dhe të drejtës së autorit; shërbimet ligjore në lidhje me regjistrimin e markave 

tregtare; shërbimet këshilluese të pronësisë intelektuale në fushën e patentave dhe 

aplikimeve për patenta; këshilldhënien në lidhje me mbrojtjen e markave tregtare; 

monitorimin e markave tregtare [shërbime ligjore]; regjistrimin e emrit të domenit 

[shërbime ligjore]; shërbimet e informimit, këshillimit dhe konsulencës në lidhje me 

çështjet ligjore; hulumtim titulli; shërbimet ligjore në lidhje me pronat e patundshmërisë; 

këshillim ligjor nga lëmia e taksimit; këshilla gjyqësore; shërbime gjyqësore; shërbimet 

mbështetësë në procedura gjyqësore; konsultime në lidhje me pajtueshmërië e mbrojtjes së 

të dhënave; lonsultime nga fusha e cjedhjes së të dhënave dhe vjedhjes së identitetit; 

ofrimin e informatave në zhvillimin e privacisë, sigurisë dhe ligjit për qeversijen e të 

dhënave nga një faq internet; përgaditjen e raporteve ligjore.” 

 

   

 

 

(111)  28329 

(151)  09/07/2021 

(181)  01/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1927 

(300)  40-2020-0162197  11/09/2020  KR 

(732)  OSSTEMIMPLANT CO., LTD. 3, 

Magokjungang 12-ro Gangseo-gu, Seoul 

Republic of Korea, KR 

(740)  Gazmend Pallaska   "Pallaska & 

Asociates" L.L.C Bulevardi Nëna Terezë 

47/5, Prishtinë 

 
 

(540)  CAS KIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate dentare për frezim/gërryerje; instrumente protetike për qëllime dentare; 

instrumente protetike për implante; enë për marrjen e instrumenteve kirurgjikale; mjete 

kirurgjikale; aparate dhe pajisje mjekësore; instrumente mjekësore; aparate mjekësore; 

aparate dhe instrumente kirurgjikale për përdorim mjekësor; aparate dhe instrumente për 

mbushje për qëllime dentare; instrumente për mbushje; instrumente dentare për përdorim 

në kirurgjinë e implanteve; makineri dhe aparate për implante për qëllime dentare; 
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instrumente dentare; instrumente për përdorim në stomatologjinë protetike; instrumente për 

bluarje/gërryerje dentare (mjete dore); pajisje për pastrimin e implanteve për qëllime 

dentare.   

 

 

 

(111)  28328 

(151)  09/07/2021 

(181)  01/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1928 

(300)  40-2020-0170819  24/09/2020  KR 

(732)  OSSTEMIMPLANT CO., LTD. 3, 

Magokjungang 12-ro Gangseo-gu, Seoul, KR 

(740)  Gazmend Pallaska   "Pallaska & 

Asociates" L.L.C Bulevardi Nëna Terezë 

47/5, Prishtinë 

 
 

(540)  LAS KIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate dhe instrumente kirurgjikale për përdorim mjekësor; aparate dhe pajisje 

mjekësore; instrumente mjekësore; instrumente për mbushje; makineri për implante dhe 

aparate për qëllime dentare; instrumente për implante të protezës; enë për marrjen e 

instrumenteve kirurgjikale; mjete kirurgjikale; aparate mjekësore; instrumente protetike; 

aparate dentare për gërryerje/frezim; aparate dhe instrumente për mbushje për qëllime 

dentare; instrumente dentare; instrumente protetike për qëllime dentare; instrumente 

dentare për gërryerje (mjet dore); instrumente dentare për përdorim në kirurgjinë e 

implanteve; pajisje për pastrimin e implanteve për qëllime dentare.   

 

 

 

(111)  28341 

(151)  04/08/2021 

(181)  01/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1929 

(591)  E ZEZE 

(732)  Mobile Karagaq Sh.p.k. NUI : Rr. 

UÇK, Pejë, KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C. Anton 

Cetta 5a, Prishtine 

 
 

(540)  Mobile Karagaq 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej 

druri, tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, 

qelibari, sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të 

materialeve plastike.   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

42   Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 
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hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve   

 

 

 

(111)  28342 

(151)  04/08/2021 

(181)  01/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1930 

(732)  Mobile Karagaq Sh.p.k. NUI : Rr. 

UÇK, Pejë, KS 

(740)  Shita & Ibrahimaga L.L.C. Anton 

Cetta 5a, Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej 

druri, tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, 

qelibari, sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të 

materialeve plastike   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

42   Dizajni i mobilieve dhe kuzhinave; dizajni i brendshëm; shërbime dhe hulumtime dhe 

dizajn shkencore dhe teknologjike që kanë të bëjnë me mobilie; analiza industriale dhe 

hulumtime në fushën e mobilieve; dizajni dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik në fushën e mobilieve   

 

 

 

(111)  28054 

(151)  16/06/2021 

(181)  02/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1931 

(732)  Karl Lagerfeld B.V. Herengracht 182 

1016 BR Amsterdam, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  KARL LAGERFELD 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunët; parfumeri, kolonja, ujë tualeti, parfume, aromë për përdorim personal, 

vajra esencialë; kozmetikë; produkte makijazhi (make-up), përkatësisht, buzëkuq, shkëlqim 

buzësh, bojë për qerpik, hijet e syve, vijëzimi i syve, skuqje, pluhurat e shtypur, pluhurat e 
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lirshëm, bazat; produkte për kujdesin e thonjve përkatësisht, manikyr thonjsh dhe heqës 

manikyri; artikuj tualeti; produkte jo mjekësore për kujdesin e lëkurës përkatësisht kremra 

kozmetike dhe losione për kujdesin e lëkurës, kremra hidratues, maska për fytyrë dhe 

kremra dhe losione për forcimin e lëkurës; përgatitje kozmetike për banjot dhe dushet 

përkatësisht, vaj banje, kripëra banje, rruaza banje dhe kristale banje, pudër talkum, losione 

flokësh, shampo; pasta dhe pluhur dhëmbësh (dentifrices); kundërdjersitës, deodorantët për 

përdorim personal; artikuj rroje, përkatësisht sapunë për rroje, xhel rroje dhe krem rroje, 

kremra pas rrojes, losione dhe xhel për rroje; lustrim këpucësh dhe kremëra; ngjyra të 

flokëve; preparate për pastrim; kozmetikë për kafshë.   

9   Aparate dhe instrumente fotografike, kinematografike dhe optike; mallra optikë siç janë 

syzet, syzet mbrojtëse, xhamat e syzeve, lentet e kontaktit, syzet e diellit; produkte të 

syzeve të diellit, përkatësisht shirita të kokës, mbajtëse të syzeve të diellit, kutitë e syzeve 

dhe kutitë e syzeve të diellit, zinxhirët e syzeve dhe kordonët e syzeve, pjesë për të gjitha 

mallrat e sipërpërmendura; këllëf të kamerave; këllëfe dhe mbajtës për kompjuterë portabël 

dhe telefona celularë; mbështjellës të telefonave celular; shirita bosh audio, kaseta bosh 

audio, video kaseta bosh, video kamera; video kaseta të zbrazëta, kompakt disqe të 

zbrazëta, kompakt disqe që përmbajnë muzikë, disqe lazer bosh, video disqe dhe disqe 

optike magnetike me përmbajtje të temave në fushat e modës, modelimit dhe mënyrave të 

jetesës; bartës i të dhënave magnetike bosh, disqe regjistruese bosh; disqe para-regjistruese 

që përmbajnë tema në fushat e modës, modelimit dhe stilit të jetës; kompjuterë; pajisje 

periferike kompjuterike; programe kompjuterike të regjistruara që përmbajnë tema në 

fushat e modës, modelimit dhe stilit të jetës; jastëkët e miut (mouse pads); magnet 

(dekorativ); karta të koduara magnetike që përmbajnë tema në fushat e modës, modelimit 

dhe stilit të jetës; kompakt disqe (audio-video) që përmbajnë tema në fushat e modës, 

modelimit dhe stilit të jetës; kompakt disqe optike që përmbajnë tema në fushat e modës, 

modelimit dhe stilit të jetesës; aparate për kompakt disqe, botime elektronike të 

shkarkueshme në natyrën e librave, revistave, gazetave, broshurave dhe katalogëve në 

fushat e modës, modelimit dhe stilit të jetës; kalkulatorë xhepi; fishekë lojërash video; 

kufje; altoparlantë.   

14   Bizhuteritë përkatësisht, byzylykët, gjerdanët, broshat, unazat, vathët, varëse 

zbukuruese, kapëse kravatash, stolitë e kapelës, simbole nga metale të çmuara, kopset nga 

metalet e çmuara, zbukurimet e rripave nga metalet e çmuara, kunjat nga stolitë, mansheta, 

unaza për qelsa; stoli dhe gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe kronometrike, 

domethënë, orë, orë dore, rripa për orë dore dhe kutitë e orës, orë muri, kronografë, 

kronometër, orë alarmi; kutitë e orëve; kuti bizhuterish, zbukurime për këpucë dhe kapela 

prej metali të çmuar; metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre.   

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkura kafshësh; çanta sportive dhe atletike; çanta 

brenda natës (overnight bags); çanta librash; çanta mbajtëse; çanta udhëtimi; çanta shpine; 

çanta dore; valixhe; çanta; çanta pune; çanta udhëtimi; çanta kampimi (duffel bag) ; çanta 

blerje të rrobave; çanta plazhi, çantë me rrota për pazar; çanta shkollore; çanta rrobash për 

udhëtim; rripa për bagazh; çanta për udhëtim ditor; çantë dore palosëse; çanta takëmi për 

udhëtime të shitura bosh; valixhe me rrota të bashkangjitura; kuletë palosëse; kuletat, 

kuletat e xhepit, çantat për të holla të imëta, çanta për monedha, këllëf për qelsa, mbajtëse 

lëkure për kartela të kreditit; mbajtës i kombinuar për para dhe kartela të kreditit; mbajtës 

kartelash; çanta tualeti; çanta kozmetike; çadra, ombrellaa dhe shkopinj për ecje; kamxhikë, 

parzmore dhe shalë, jakë për kafshë; parzmore për kafshët.   
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24   Pëlhura dhe mallra tekstili që nuk përfshihen në klasat e tjera, përkatësisht pëlhurë liri 

shtëpiak, pëlhurë shtrati prej liri, pëlhurë banjoje prej liri, çarçafë shtrati, jastëk dekorues, 

mbështjellës jastëku, batanije, batanije mbështjellëse, mbulesë e ngrohtë (quilt), mbulesa 

shtrati, mbështjellëse shtrati, shtroj për gota, mbulesë duvet, duvet (mbulesë), mbulesë 

shtrati për mbrojtje nga pluhuri (dust ruffles), mbulesa dyshekësh; peshqir, peshqir banjoje, 

peshqir plazhi; shtroja udhëtimi; pëlhura për fytyrë; perde dushi; pëlhurë liri tavoline, 

mbulesa tavoline, pëlhura tavoline, pëlhurë drejtkëndësh tryeze (table runners), peceta 

tryezë prej tekstili, shtrojë tryeze nga materiali i tekstilit; perde; tekstil dekorues 

(draperies); mbulesa mobiljesh prej pëlhure të papërshtatshme; flamuj prej pëlhure; shami 

xhepi; etiketat e rrobave; mbështetësit e perdeve në natyrën e mbajtësve të perdeve të 

tekstilit; perde rrjete; pëlhurë tapicerie; varëse muri nga tekstili.   

25   Veshje për burra, gra dhe fëmijë dhe foshnje, përkatësisht këmisha, bluza golfi, bluza, 

bluza me mëngë të shkurta (polo), veshje të sipërme (tops), veshje të sipërme të thurura, 

veshje të sipërme të endura, bluza me mëngë të gjata, maicë e brendshme, xhemper, bluza, 

fanella, rollka, pantallona të shkurtra (shorce), trenerka të poshtme, trenerka, setër sportive, 

pallto sportive, mbrendshme sportive nje pjesëshe, pantallona solemn, pantallona, xhinse, 

funde, fustane, fustane nusërie, kostume, xhinse me rripa (tregera), xhempera të trashë, 

kombinezon, jelekë, xhaketa, pallto, pallto shiu, pelerina, gëzof me kapuq, ponço, rroba 

banje, bikini, mbathje noti, pardesy, rroba shiu, xhaketa rezistente ndaj erës, veshje për ski; 

veshje për vallëzim domethënë kominoshe pa këmbë dhe kostume baleti, veshje gjumi, 

pizhame, rroba banjoje (badimantil), kapele dushi, chasubles (rrobë e jashtme për 

priftërinjë), të brendshme, veshje të brendshme femrash, penjuar, kimono, rroba formuese, 

të brendshme korrigjuese, të brendshme bokseri, rripa prej lëkure, kravata; mbulesa koke, 

domethënë, kapele, kapele leshi, kapele me strehë, kapelë me strehë pjesa e sipërme e pa 

mbuluar (visors), shirita koke, mbulesa veshësh; shalle, mbulesë trupi në formë shalli, rripa 

dore, përparëse foshnjesh; këpucë, këpucë palestre, atlete, pompa [këpucë]; çorape, çorape 

me rrjetë për femra, hulahopke, këpucë, çizme, këpucë plazhi, sandale, pantofla, doreza, 

rripa krahu; brendshme për foshnja; breza për veshje.   

 

 

 

(111)  28056 

(151)  16/06/2021 

(181)  02/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1932 

(732)  Samsung Electronics Co., Ltd. 129, 

Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, 

Gyeonggi-do, KR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Q-Bubble 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina larëse elektrike për qëllime shtëpiake   

11   Tharëse elektrike për lavanderi 
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(111)  28109 

(151)  18/06/2021 

(181)  02/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1933 

(732)  GOLDEN LADY COMPANY S.P.A. 

VIA LEOPARDI 3/5 

46043  CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

(MN), IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ATTIVA 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje; Rroba banje; Foulard – formë shamije [pjesë veshëse]; Doreza [veshje]; 

Të brendshme; Pixhame; Veshje nate; Shalle; Shalle për qafë [shall i cili mbulon dhe 

fytyrën]; Çorape; Çorape; Çorape najloni; Çorape deri në gju; Hulahopka pa shputa të 

këmbës; Hellanke; Ngrohës për këmbë; llastik për çorape; rripa për çorape; Triko; Veshje 

për fëmijë; Fustane; Rripa [veshje]; Kravata; Mbathje; Mbulesa koke.   

 

 

 

(111)  28144 

(151)  21/06/2021 

(181)  03/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1937 

(732)  Atlantik Group Sh.p.k. Peroc, p.n. 

Graçanicë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

(540)  DOĞADAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.   

 

 

 

(111)  28151 

(151)  22/06/2021 

(181)  03/12/2030 

(540)   
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(210)  KS/M/ 2020/1938 

(591)  E Bardhë dhe e Gjelbër.   

(732)  Atlantik Group Sh.p.k. Peroc, p.n. 

Graçanicë, KS 

(740)  Mentor Zejnullahu Shoqëria e 

Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k. 

Soliteri Avalla P+12 Prishtinë 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli.   

 

 

 

(111)  28345 

(151)  09/08/2021 

(181)  03/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1947 

(591)  E gjelbër, e bardhë, e zezë, e kuqe, e 

verdhë ngjyrë kafe. 

(732)  PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

 Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR TÜRKİYE, TR 

(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 
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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.   

 

 

 

(111)  28346 

(151)  09/08/2021 

(181)  03/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1948 

(591)  E gjelbër, e bardhë, e zezë, e kuqe, e 

verdhë. 

(732)  PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

(540)   
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AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

 Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR TÜRKİYE, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produke të përpunuara mishi. Bishtajore të thara. 

Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh; Qumsht me 

prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe perime të thara, 

konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara të përgatitura 

dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë kikirikash; tahin (hallvë nga 

farat e susamit). Vezë dhe vezë pluhur. Çipse patatesh.   

30   Kafe, kakao; pije me bazë të kakaos ose kafes, pije me bazë çokollate. Pasta, të 

mbushura, petë. Pasta dhe produkte fure me bazë mielli; deserte me bazë mielli dhe 

çokollate; bukë, simite (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe (gjevrek 

turku), pite, sanduiçe, katmer (ëmbëlsirë turke), pite, torte, baklavë (ëmbëlsirë turke e 

mbështjellur me sherbet), kadaif (ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsira me bazë 

brumi të veshura me sherbet; puding; kustard, kazandibi (puding turku), puding orizi, 

keskul (puding turku). Mjaltë, hoje për konsum nga njerzit, propolis për qëllime ushqimore. 

Erëza për gjëra ushqimore, vanilie (pluhur), mëlmesa, salca (erëza), salca domatesh. Maja, 

pluhur për pjekje (maja). Miell, bullgur, nisheste për ushqim. Sheqer, kube sheqeri, sheqer 

pluhur. Çaj, çaj i ftohtë. Ëmbëlsira, çokollatë, biskota, kreker, nafore. Çamçakëz. Akullore, 

akull i ngrënshëm. Kripë. Cereale (farëra) bazë ushqimor si meze, kokoshka, tërshërë e 

grimcuar, çipse misri, cerealie për kafjall, grurë i përpunuar për konsumim nga njerzit, elb i 

grimcuar për konsumim nga njerzit, tërshërë e përpunuar për konsumim nga njerzit, thekër i 

përpunuar për konsum nga njerzit, oriz. Melasë për ushqim.   

35   Të bërit bashk, për dobi të tjerëve të mallrave të ndryshëm posaqërisht, mishit, peshkut, 

shpendëve dhe gjahut; produkeve të përpunuara mishit. Bishtajoreve të thara. Supave, 

bulone, ullijve të përpunuar, pastave të ullijve, qumshtit me prejardhje nga kafshët; 

qumshtit me prejardhje bimore; produkteve të qumshtit; gjalpit, vajrave ushqimore; pemëve 

dhe perimeve të thara, konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastave nga 

domatet, arave të përgatitura dhe frutave të thara si meze; derdhjeve (lyerje) nga lajthitë dhe 

gjalpit nga kikirikat; tahinës (hallvës nga farat e susamit); vezëve dhe vezëve pluhur; 

çipseve nga patatet; kafes, kakaos; pijeve me bazë të kakaos ose kafes, pijeve me bazë 

çokollate; pastave, të mbushura, petave, pastave dhe pjekurinave me bazë mielli; deserteve 

me bazë mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – 

gjevrek), pogaçes (gjevrek turku), piteve, sanduiçeve, katmerit (ëmbëlsirë turke), piteve, 

torteve, baklavës (ëmbëlsirë me bazë brumi dhe e mbështjellur me sherbet), kadaifit 

(ëmbëlsirë turke me bazë brumi); ëmbëlsirave me bazë brumi të veshura me sherbet; 

pudingjeve, kustardës, kazandibit (puding turku), pudingut nga orizi, keskulit (puding 

turku); mjaltit, hojeve për konsum nga njerzit, propolisit për qëllime ushqimore; erëzave 

për gjëra ushqimore, vanilies (pluhur), mëlmesave, salca (erëza), salcave nga domatet. 
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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   

 

 

 

(111)  28347 

(151)  09/08/2021 

(181)  03/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1949 

(591)  E gjelbër, e bardhë, e zezë, e kuqe, e 

verdhë e kaltër. 

(732)  PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, 

 Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR TÜRKİYE, TR 

(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 
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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.   

 

 

 

(111)  28117 

(151)  21/06/2021 

(181)  03/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1950 

(591)  E bardhë, e zezë 

(732)  Auto Kaçandolli SH.P.K. Prishtinë, 

Z.Industriale, Kosovë, KS 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA" 

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbime shitje me shumicë dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të 

internetit të produkteve si: Autovetura dhe automjete te ndryshme, pjesë këmbimi dhe 
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aksesorë për automjete,  vajra lubrifikant; shërbime të agjencisë import-eksport; shërbime 

të ndërmjetësimit komercial; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të 

shitjes me pakicë; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për 

biznese të tjera]; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; 

marketing; demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; 

informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve.   

37   Shërbime të riparimit të automjeteve; Stacione të shërbimit të automjeteve [furnizim 

me karburant dhe mirëmbajtje]; mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve; informacione 

riparimi; lubrifikimi i automjeteve; larje automjetesh; lustrim automjeti; mirëmbajtja e 

automjeteve; ngarkimin (karikimin) e baterive të automjeteve; balancimi i gomave.   

39   Shërbim i makinave me qira; transport; shërbime transporti taxi; aranzhimin e 

shërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerët përmes një aplikacioni online; aranzhim 

i transportit për udhëtime; transport i udhëtarëve; rezervim udhëtimesh; prenotim i vendeve 

për udhëtim; sigurim i udhëzimeve të vozitjes për qëllime udhëtimi; shoqërim i udhëtarëve; 

transportin e makinave; parkimi i makinave; vend parkimi me qira; rimorkim; shërbime për 

tërheqje të automjeteve të dëmtuara,(shërbime karotrreci)   

 

 

 

(111)  28263 

(151)  29/06/2021 

(181)  03/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1951 

(591)  E kalte, e bardhe  

(732)  FRUMAK MAKİNA SANAYİ VE 

DANIŞMANLIK TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ FERHATPAŞA MAHALLESİ 

SEYİTNİZAM CADDESİ 69.SOKAK 

NO:18/20 ATAŞEHİR ISTANBUL, Turkey, 

TR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri, mjete makinerish dhe robotë industriale për përpunimin dhe formësimin 

e drurit, metaleve, qelqit, plastikës dhe mineraleve, printerë 3D. Makineritë e ndërtimit dhe 

mekanizmat robotikë (makineritë) për përdorim në ndërtim: buldozerë, gërmues (makina), 

ekskavatorë, ndërtim rrugësh dhe makina për asfaltimin e rrugëve, makina shpuese, makina 

shpuese shkëmbore, makina pastrimi rrugësh. Makina ngritëse, ngarkuese dhe transmetuese 

dhe mekanizma robotikë ( makina) për qëllime ngritjeje, ngarkese dhe transmetimi: 

ashensorë, shkallët lëvizëse dhe vinça. Makineri dhe mekanizma robotikë (makina) për 

përdorim në bujqësi dhe mbarështim të kafshëve, makina dhe mekanizma robotikë 

(makina) për përpunimin e drithërave, frutave, perimeve dhe ushqimit; makina për 

përgatitjen dhe përpunimin e pijeve. Mjete dhe motorë, përveç atyre për automjete 

tokësore, pjesë dhe pajisje për to: kontrolle hidraulike dhe pneumatike për mjete dhe 

motorë, frena të tjera përveç automjeteve, rreshtime frenash për motorë, boshte me gunga, 
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kuti ingranazhesh, përveç automjete tokësore, kuti ingranazhesh, cilindra për motorë, 

pistona për motorë, turbina, jo për automjete tokësore, filtra për mjete dhe motorë, filtra 

vaji, ajri dhe karburanti për motorët e automjeteve tokësore, shkarkime për motorët e 

automjeteve tokësore, shumëfishat e shkarkimit për motorët e automjeteve tokësore, 

Kushineta (pjesë të makinerive), kushineta rul ose topa. Makineri për montimin dhe 

shkëputjen e gomave. Alternatorët, gjeneratorët aktualë, gjeneratorët elektrikë, gjeneratorët 

aktualë që operojnë me energji diellore. Makina pikturimi, armë automatike për llak, 

makina shpuese elektrike, hidraulike dhe pneumatike dhe armë, shpërndarës elektrik 

shiritash ngjitës (makina), armë elektrike për gaz të kompresuar ose makina për spërkatje të 

lëngshme, turiele elektrike dore, sharra dore elektrike, makina elektrike me bashkim 

figurash, makina spirale, makina me ajër të kompresuar, kompresorë (makina), instalime 

për larjen e automjeteve, mekanizma robotikë (makina) me funksionet e lartpërmendura. 

Aparate saldimi elektrike dhe me gaz, aparate saldimi me hark elektrik, aparate elektrike 

për bashkim, aparate elektrike për prerje harkesh, elektroda për makina saldimi, robotë 

(makina) industriale me funksionet e sipërpërmendura. Makineri shtypëse. Makineri 

paketimi, makina mbushëse, ngjitese dhe mbyllëse, etiketues (makina), makina 

klasifikuese, robotë industriale (makina) me funksionet e lartpërmendura, makina elektrike 

të paketimit për mbylljen dhe vulosjen e plastikës. Makineri për përpunimin e tekstilit, 

makina qepëse, robotët industriale (makineritë) me funksionet e sipërpërmendura. Pompa të 

ndryshme nga pjesët e makinave ose motorëve, pompat e shpërndarjes së karburantit për 

stacionet e shërbimit, pompat e karburantit vetë-rregullues. Makineritë elektrike të kuzhinës 

për copëtimin, bluarjen, dërrmimin, përzierjen dhe grirjen e produkteve ushqimore, makinat 

larëse, lavatriçet, pjatalarësit, tharëse rrotulluese (jo të nxehtë), makineri elektrike për 

pastrimin e dyshemeve, qilimave ose dyshemeve, pastruesit e vakumit dhe pjesëve të tyre. 

Makinat automatike të shitjes. Makineritë e galvanizimit dhe elektromasimit. Hapësit dhe 

mbyllësit e dyerve elektrike. Kaseta për mjete dhe motorë.   

 

 

 

(111)  28265 

(151)  29/06/2021 

(181)  03/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1952 

(732)  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 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  WOVEN CITY 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   “Transport me automjete dhe shërbimet e dhënies me qira; Ofrimin e 

informatave të operimit te automjeteve; aranzhimin e transportit dhe udhëtimit; shërbimet e 

transportimit në lidhje me ngjarjet; magazinimin, transportimin, marrjen, dhe paketimin e 

mallërave; shërbimet e dërgesave kargo; transportimin, paketimin, magazinimin dhe 

shërbimet e dorëzimit, dhe ofrimin e informatave për të njejtat; transportimin, paketimin, 
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magazinimin dhe dorëzimin e ushqimit dhe pijeve, dhe ofrimin e informatave për të njejtat; 

ofrimin e informatave të transportit; ofrimin e informatave në lidhje me transportimin e 

mallërave dhe udhëtarëve; riparimin dhe mirëmbajtjen e kontenjerëve të transportit; dërgesa 

të ushqimit; marrje, dërgim dhe magazinimin e pronësive personale; shërbime logjistike 

përbërë nga magazinimi, transportimi dhe dorëzimi i mallërave; transportimi dhe 

magazinimi i mbeturinave dhe materialeve të riciklimit; transportimi hekurudhor dhe 

ofrimin e informatave në lidhje me të njejtat; transporti me veturë dhe ofrimin e 

infromatave në lidhje me të njejtat; transportimin e udhëtarëve me autobus; dorëzimin e 

mallërave me kamion; shëbrimet e ndarjes së veturës; transportimin e kontenjerëve të 

mallërave me kamion; ofrimin e infromatave për oraret e operimit dhe statusi I rezervimit 

në lidhje me transportimin me automjete; transporti me automjete që operohen nga njerëzit; 

ofrimin e rrygëve dhe informatave të trafikut; Ofrimin e udhëzimeve të personalizuara të 

vozitjes; shërbimet e navigacionit GPS; shërbimet e ngasjes së automjeteve; shërbimet e 

ambalazhimit dhe pkaetimit; ndërmjetësimin e mallërave dhe ofriimin e informatave në 

lidhje me to; Trajtimin e ngarkesave (Kargo); shërbimet e largimit dge ofrimin e 

informatave në lidhje me to; shërbimet e magazinave; ofrimin e informatave në lidhje me 

shërbimet e magazinave; magazine frigorifer; magazinimin e konteinerëve dhe ngarkesave 

(kargo); magazinimin, shpërndarjen dhe furnizimin e energjisë dhe karburantit; 

shpërndarjen dhe furnzimin e karburantit të hidrogjenit; ruajten e sigurtë të gjërave 

personale për një kohë të përkohshme; magainimin e përkohshëm të dërgesave; 

Shpërndarjen e gazit; Shpërndarjen e energjisë së rinovueshme; shpërndarjen e energjisë; 

shpërndarjen e elektricitetit; shpërndarjen e informatave në këtë elektrike nga gjeneratori I 

energjisë solare; konsultimin në furnizimin e elektricitetit me anë të pajisjeve të gjeneratorit 

të energjisë solare; shpërndarjen e informatave në këtë elektrike me anë të pikave të 

karburantit; konsultimin në furnizimin e elektricitetut  me anë të pikave të karburantit; 

furnzimin me uj dhe shërbimet e shpërndarjes; shpërndarjen e furnizimit me ngrohjes dhe 

ftohje; shpërndarjen e nxehtësisë; dhënien me qira të hapsirave të magazinimit; dhënien me 

qira të garazheve dhe vendeve të parkimit; ofrimin e objekteve të parkimit të veturave; 

parkim shërbëtor; shërbimet e parkingut; shëbrimet e automatizuara të parkingut shërbëto; 

operimin e taksave të rrugës; ofrimin e mjeteve të ankorimit të anijës; operimin e parkingut; 

dhënien me qita të maqinave dhe aparateve pë ngarkim-shkarkim; dhënien me qira të 

paletave; dhënien me qira të kontenierëve të transportit dhe magazinimit; dhënien me qira 

të  robotëve që mbajnë ngarkesat kargo; dhënien me qira të automjetve; dhënien me qira të 

veturave; Dhënien me qira të veturave elektrike; Dhënien me qira të veturave me hidrogjen; 

dhënien me qira të traktorëve; dhënien me qira të traktorëve bujqësor; dhënien me qira të 

biçikletave; dhënien me qira të automjeteve të transportit; dhënien me qira të sistemeve të 

parkingut mekanik; dhënien me qira të maqinave dhe aparateve të paktimit dhe 

mbështjelljes; dhënien me qira të robotëve paketues; dhënien me qira të frizave; dhënien 

me qira të frigoriferëve; dhënien me qira të karrikeve me rrota; shërbimet online të 

rezervimit të eskurzioneve dhe udhëtimeve; rezervimin e ulseve për udhëtim trajnues; 

rezervimin e transportit për ngjarje sportive, shkencore, politike dhe kulturore; informata 

on-line dhe shërbimet e rezervimit në lëminë e udhëtimit biznesor; drejtimin e vizitave të 

udhëtimit; arranzhimin dhe rezervimin e udhëtimit, lundrimit dhe tureve të vizitave; 

rezervimin dhe ruajtjen e ulseve për udhëtime; aranazhimin e udhëtimit dhe shërbimet e 

rezervimit, me përjashtim të akomodimit; dhënien me qira të pajisjeve të stacioneve të 

karburanteve, jo për riparimin dhe mirëmbajtjen e automobilave; mbledhjen e mbeturinave 
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dhe plehërave; shërbimet e sanimit të ambientit, kryesisht largimin e mbeturinave 

[përpunim].”   

42   “Ofrimin e informatave të motit; dizajn arkitektural; rilevim; planifikim urban; 

dizajnimin e maqikave, aparateve dhe instrumenteve; shërbimet inxhinjerike nga lëmia e 

teknologjisë energjetike; dizjani dhe zhvillimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë; 

dizajnin dhe zhvillimin e pikave të karburanitti; dizajnin dhe zhvillimin e sistemit 

fotovaltik; shërbime dizajni; Ofrimin e informatave për dizajnimin, krijimin dhe 

mirëmbajtjen e programeve kompjuterike, ofrimin e programeve kompjuterike; 

programimin e softuerit për menaxhimin e energjisë; Dizajnin dhe zhvillmin sotuerit të 

operimit të rrjetit privat virtual (VPN); Dizajnin dhe zhvillimin e softierit të ralitetit të 

shtuar; dizajnin dhe zhvillimine softuerit për kontrollin, rregullimin dhe monitaorimin e 

sistemeve të energjisë solare; testimin, inspektimin, hulumtimin dhe ofrimin e softuerti 

kompjuterik për teknologjinë e ngasjes autonome, automjetet autonome, dhe programet e 

automjeteve autonome; këshilla teknologjike në lidhje me kompjuterët, automobilat dhe 

maqinat industrial; testimin, inspektimim dhe shërbimet e hulumtimit në lëminë e 

farmaceutikëve, kozmetikës dhe gjërave ushqimore; ofrimin e informatave në testimin e 

ushqimit, inspektimit dhe hulumtimit; konsultimin në lidhje me hulumtimet teknike në 

lëminë e ushqimit dhe pijeve; konsultime teknike në lidhje me shërbimet e hulumtimit  në 

lëminë e ushqimit dhe shtesave doetare; hulumtimet në  ndërtimet e ndërtesave apo 

planifikimin e qytetit; testimin dhe shërbimet e hulumtimit në lëminë e parandalimit të 

ndotjes; testimin dhe shërbimet e hulumtimit në lëminë e elektricitetit; testimin dhe 

shërbimet e hulumtimit në fushën e inxhinerisë civile; hulumtime në lëminë e energjisë; 

konsultime në lëminë e efikasitetit të energjisë; hulumtime shkencore në lëminë e energjisë 

së rinovueshme; konsultime në lëminë e ruajtjes së-enegjisë; konsultime teknike në lëminë 

e ruajtjes së energjisë dhe efikasitetit të energjisë; konsultime në lidhje me shërbimet e 

teknologjisë në lëminë e energjisë dhe furnzimit me energji; hulumtim dhe shërbimet e 

zhvillimit të pikave të solare dhe gjenerimit të elektricitetit; testimin, inspektimin dhe 

hulumtimin në fushat e gjenerimit të energjisë solare; testimin, inspektimin dhe hulumtimin 

në fushën e pikave të karburantit; zhvillimi teknik i elementeve stukturore, pajisje dhe 

sisteme për mbledhësit solar dhe impiantet fotovaltike; testimin, inspektimin dhe shërbimet 

e hulumtimit në lëminë e bujqësisë, mbarështimi i bagëtive dhe peshkimi; testimin dhe 

shërbimet e hulumtimit në lidhje me maqinat, aparatet dhe instrumentet; ofrimin e 

programeve kompjuterike në rrjetet e të dhenave; dhënien me qira të kompjuterëve; 

mbajtjen online të web shërbimeve për të tjerët për ndarjen e pëmrbajtjes online; mbajtjen 

on-line të web shërbimeve për të tjerët për drejtimin e diskutimeve interaktive.”   

 

 

 

(111)  28025 

(151)  14/06/2021 

(181)  04/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1955 

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

(540)   
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"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate, instrumente dhe artikuj kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; 

aparate dhe instrumente diagnostikuese; aparate për rigjenerimin e qelizave staminale për 

qëllime mjekësore; indet protetike për përdorim parietal; indet protetike për përdorim të 

organeve të brendshme; indet protetike për përdorim vaskular; aparate mjekësore për futjen 

e preparateve farmaceutike në trupin e njeriut; aparate dhe instrumente mjekësorë për 

përdorim në trajtimin me preparate qelizore; aparate dhe instrumente mjekësore për 

kulturën qelizore; biberona për foshnje; jastëk qese akulli për qëllime mjekësore; fasha 

trekëndore; fasha mbështetëse; katguta kirurgjikale (penjë); gota ushqyese për qëllime 

mjekësore; pipetë (tubth i pikave) hedhëse për qëllime mjekësore; thithka; qese akulli 

mjekësore; mbajtëse mjekësore për qese akulli; shishe për fëmijë; shishe ushqyese; 

mbrojtës të gishtave për qëllime mjekësore; kontraceptivë, jo-kimikal; membranat 

timpanike artificiale; proteza ose materiale mbushëse, jo për përdorim dentar; aparate dhe 

instrumente mjekësore; aparate elektrike për masazh për qëllime shtëpiake; dorëza për 

qëllime mjekësore; shkopinj pambuku për pastrimin e veshëve; aparate për masazh estetik 

për përdorim tregtar; oturak (urinare) për qëllime mjekësore; enë shtrati (për nevoja 

fiziologjike). 

   

 

 

(111)  28009 

(151)  14/06/2021 

(181)  04/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1956 

(591)  E kaltërt, e bardhë, e gjelbërt dhe e 

verdhë 

(732)  DAIICHI SANKYO COMPANY, 

LIMITED 3-5-1, Nihonbashi Honcho 

Chuo-ku Tokyo 103-8426, JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate, instrumente dhe artikuj kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; 

aparate dhe instrumente diagnostikuese; aparate për rigjenerimin e qelizave staminale për 

qëllime mjekësore; indet protetike për përdorim parietal; indet protetike për përdorim të 
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organeve të brendshme; indet protetike për përdorim vaskular; aparate mjekësore për futjen 

e preparateve farmaceutike në trupin e njeriut; aparate dhe instrumente mjekësorë për 

përdorim në trajtimin me preparate qelizore; aparate dhe instrumente mjekësore për 

kulturën qelizore; biberona për foshnje; jastëk qese akulli për qëllime mjekësore; fasha 

trekëndore; fasha mbështetëse; katguta kirurgjikale (penjë); gota ushqyese për qëllime 

mjekësore; pipetë (tubth i pikave) hedhëse për qëllime mjekësore; thithka; qese akulli 

mjekësore; mbajtëse mjekësore për qese akulli; shishe për fëmijë; shishe ushqyese; 

mbrojtës të gishtave për qëllime mjekësore; kontraceptivë, jo-kimikal; membranat 

timpanike artificiale; proteza ose materiale mbushëse, jo për përdorim dentar; aparate dhe 

instrumente mjekësore; aparate elektrike për masazh për qëllime shtëpiake; dorëza për 

qëllime mjekësore; shkopinj pambuku për pastrimin e veshëve; aparate për masazh estetik 

për përdorim tregtar; oturak (urinare) për qëllime mjekësore; enë shtrati (për nevoja 

fiziologjike). 

   

 

 

(111)  28212 

(151)  24/06/2021 

(181)  04/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1958 

(732)  Karl Lagerfeld B.V. Herengracht 182 

1016 BR Amsterdam, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  KARL LAGERFELD 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Sherbimi i dyqanit me pakice, sherbimet e dyqanit me pakice ne internet, 

sherbimet e shitjes me pakice, sherbimet e franshizes ne lidhje me parfumeri, kozmetike, 

veshje, mbathje, mbulesat e kokes, mallrat e tekstilit, mallrat prej lekure ose imitimin  

elekures, çanta, syze, stoli, ore dhe instrumente horologjike dhe kronometrike, pajisje 

shtepiake dhe sende shtepiake; sherbime te katalogut te porosive me poste qe permbajne 

veshje, parfumeri, pajisje shtepiake, kozmetike, ore, stoli, syze, regjistrime , kompakt disqe, 

kaseta, video libra, fotografi arti, fotografi, karta, kalendare, postera, printime, afishe dhe 

printime vizatimore; sherbime administrative te ofruara ne lidhje me mbylljen e 

mareveshjeve te franshizes per parfumeri, kozmetike, veshje,mbulesa koke, mallra tekstili , 

mallra te bera prej lekure ose imitim prej lekure, çanta, syze, stoli, ore dhe instrumente 

horologjike dhe kronometrike, pajisje shtepiake dhe sende shtepiake, asistence ne 

menaxhimin e biznesit komercial te franshizes; organizimi i panaireve tregtare per qellime 

komerciale ose reklamuese; reklamimi ; funksionet e zyres; sherbimet e lartpermendura te 

ofruara edhe permes internetit; perfaqesimi i mallrave ne mediat e komunikimit per qellime 

te shitjes me pakice; administrata tregtare e licencimit te mallrave dhe sherbimeve  te te 

tjereve; promovim per te tjeret; promovim per te tjeret; promovimi i shitjeve ( per te tjeret) ; 

konsulence per menaxhim ( personel-) ; sherbime te zhvendosjes per biznes; sherbime 

sekretarie; kontabilitet; dhenia me qira e makinave shitese; kerkimi i sponzorizimit.   
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(111)  28302 

(151)  02/07/2021 

(181)  04/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1960 

(732)  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)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   “Transport me automjete dhe shërbimet e dhënies me qira; Ofrimin e 

informatave të operimit te automjeteve; aranzhimin e transportit dhe udhëtimit; shërbimet e 

transportimit në lidhje me ngjarjet; magazinimin, transportimin, marrjen, dhe paketimin e 

mallërave; shërbimet e dërgesave kargo; transportimin, paketimin, magazinimin dhe 

shërbimet e dorëzimit, dhe ofrimin e informatave për të njejtat; transportimin, paketimin, 

magazinimin dhe dorëzimin e ushqimit dhe pijeve, dhe ofrimin e informatave për të njejtat; 

ofrimin e informatave të transportit; ofrimin e informatave në lidhje me transportimin e 

mallërave dhe udhëtarëve; riparimin dhe mirëmbajtjen e kontenjerëve të transportit; dërgesa 

të ushqimit; marrje, dërgim dhe magazinimin e pronësive personale; shërbime logjistike 

përbërë nga magazinimi, transportimi dhe dorëzimi i mallërave; transportimi dhe 

magazinimi i mbeturinave dhe materialeve të riciklimit; transportimi hekurudhor dhe 

ofrimin e informatave në lidhje me të njejtat; transporti me veturë dhe ofrimin e 

infromatave në lidhje me të njejtat; transportimin e udhëtarëve me autobus; dorëzimin e 

mallërave me kamion; shëbrimet e ndarjes së veturës; transportimin e kontenjerëve të 

mallërave me kamion; ofrimin e infromatave për oraret e operimit dhe statusi I rezervimit 

në lidhje me transportimin me automjete; transporti me automjete që operohen nga njerëzit; 

ofrimin e rrygëve dhe informatave të trafikut; Ofrimin e udhëzimeve të personalizuara të 

vozitjes; shërbimet e navigacionit GPS; shërbimet e ngasjes së automjeteve; shërbimet e 

ambalazhimit dhe pkaetimit; ndërmjetësimin e mallërave dhe ofriimin e informatave në 

lidhje me to; Trajtimin e ngarkesave (Kargo); shërbimet e largimit dge ofrimin e 

informatave në lidhje me to; shërbimet e magazinave; ofrimin e informatave në lidhje me 

shërbimet e magazinave; magazine frigorifer; magazinimin e konteinerëve dhe ngarkesave 

(kargo); magazinimin, shpërndarjen dhe furnizimin e energjisë dhe karburantit; 

shpërndarjen dhe furnzimin e karburantit të hidrogjenit; ruajten e sigurtë të gjërave 

personale për një kohë të përkohshme; magainimin e përkohshëm të dërgesave; 

Shpërndarjen e gazit; Shpërndarjen e energjisë së rinovueshme; shpërndarjen e energjisë; 

shpërndarjen e elektricitetit; shpërndarjen e informatave në këtë elektrike nga gjeneratori I 

energjisë solare; konsultimin në furnizimin e elektricitetit me anë të pajisjeve të gjeneratorit 

të energjisë solare; shpërndarjen e informatave në këtë elektrike me anë të pikave të 

karburantit; konsultimin në furnizimin e elektricitetut  me anë të pikave të karburantit; 

furnzimin me uj dhe shërbimet e shpërndarjes; shpërndarjen e furnizimit me ngrohjes dhe 
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ftohje; shpërndarjen e nxehtësisë; dhënien me qira të hapsirave të magazinimit; dhënien me 

qira të garazheve dhe vendeve të parkimit; ofrimin e objekteve të parkimit të veturave; 

parkim shërbëtor; shërbimet e parkingut; shëbrimet e automatizuara të parkingut shërbëto; 

operimin e taksave të rrugës; ofrimin e mjeteve të ankorimit të anijës; operimin e parkingut; 

dhënien me qita të maqinave dhe aparateve pë ngarkim-shkarkim; dhënien me qira të 

paletave; dhënien me qira të kontenierëve të transportit dhe magazinimit; dhënien me qira 

të  robotëve që mbajnë ngarkesat kargo; dhënien me qira të automjetve; dhënien me qira të 

veturave; Dhënien me qira të veturave elektrike; Dhënien me qira të veturave me hidrogjen; 

dhënien me qira të traktorëve; dhënien me qira të traktorëve bujqësor; dhënien me qira të 

biçikletave; dhënien me qira të automjeteve të transportit; dhënien me qira të sistemeve të 

parkingut mekanik; dhënien me qira të maqinave dhe aparateve të paktimit dhe 

mbështjelljes; dhënien me qira të robotëve paketues; dhënien me qira të frizave; dhënien 

me qira të frigoriferëve; dhënien me qira të karrikeve me rrota; shërbimet online të 

rezervimit të eskurzioneve dhe udhëtimeve; rezervimin e ulseve për udhëtim trajnues; 

rezervimin e transportit për ngjarje sportive, shkencore, politike dhe kulturore; informata 

on-line dhe shërbimet e rezervimit në lëminë e udhëtimit biznesor; drejtimin e vizitave të 

udhëtimit; arranzhimin dhe rezervimin e udhëtimit, lundrimit dhe tureve të vizitave; 

rezervimin dhe ruajtjen e ulseve për udhëtime; aranazhimin e udhëtimit dhe shërbimet e 

rezervimit, me përjashtim të akomodimit; dhënien me qira të pajisjeve të stacioneve të 

karburanteve, jo për riparimin dhe mirëmbajtjen e automobilave; mbledhjen e mbeturinave 

dhe plehërave; shërbimet e sanimit të ambientit, kryesisht largimin e mbeturinave 

[përpunim].”   

42   “Ofrimin e informatave të motit; dizajn arkitektural; rilevim; planifikim urban; 

dizajnimin e maqikave, aparateve dhe instrumenteve; shërbimet inxhinjerike nga lëmia e 

teknologjisë energjetike; dizjani dhe zhvillimin e rrjetit të shpërndarjes së energjisë; 

dizajnin dhe zhvillimin e pikave të karburanitti; dizajnin dhe zhvillimin e sistemit 

fotovaltik; shërbime dizajni; Ofrimin e informatave për dizajnimin, krijimin dhe 

mirëmbajtjen e programeve kompjuterike, ofrimin e programeve kompjuterike; 

programimin e softuerit për menaxhimin e energjisë; Dizajnin dhe zhvillmin sotuerit të 

operimit të rrjetit privat virtual (VPN); Dizajnin dhe zhvillimin e softierit të ralitetit të 

shtuar; dizajnin dhe zhvillimine softuerit për kontrollin, rregullimin dhe monitaorimin e 

sistemeve të energjisë solare; testimin, inspektimin, hulumtimin dhe ofrimin e softuerti 

kompjuterik për teknologjinë e ngasjes autonome, automjetet autonome, dhe programet e 

automjeteve autonome; këshilla teknologjike në lidhje me kompjuterët, automobilat dhe 

maqinat industrial; testimin, inspektimim dhe shërbimet e hulumtimit në lëminë e 

farmaceutikëve, kozmetikës dhe gjërave ushqimore; ofrimin e informatave në testimin e 

ushqimit, inspektimit dhe hulumtimit; konsultimin në lidhje me hulumtimet teknike në 

lëminë e ushqimit dhe pijeve; konsultime teknike në lidhje me shërbimet e hulumtimit  në 

lëminë e ushqimit dhe shtesave doetare; hulumtimet në  ndërtimet e ndërtesave apo 

planifikimin e qytetit; testimin dhe shërbimet e hulumtimit në lëminë e parandalimit të 

ndotjes; testimin dhe shërbimet e hulumtimit në lëminë e elektricitetit; testimin dhe 

shërbimet e hulumtimit në fushën e inxhinerisë civile; hulumtime në lëminë e energjisë; 

konsultime në lëminë e efikasitetit të energjisë; hulumtime shkencore në lëminë e energjisë 

së rinovueshme; konsultime në lëminë e ruajtjes së-enegjisë; konsultime teknike në lëminë 

e ruajtjes së energjisë dhe efikasitetit të energjisë; konsultime në lidhje me shërbimet e 

teknologjisë në lëminë e energjisë dhe furnzimit me energji; hulumtim dhe shërbimet e 
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zhvillimit të pikave të solare dhe gjenerimit të elektricitetit; testimin, inspektimin dhe 

hulumtimin në fushat e gjenerimit të energjisë solare; testimin, inspektimin dhe hulumtimin 

në fushën e pikave të karburantit; zhvillimi teknik i elementeve stukturore, pajisje dhe 

sisteme për mbledhësit solar dhe impiantet fotovaltike; testimin, inspektimin dhe shërbimet 

e hulumtimit në lëminë e bujqësisë, mbarështimi i bagëtive dhe peshkimi; testimin dhe 

shërbimet e hulumtimit në lidhje me maqinat, aparatet dhe instrumentet; ofrimin e 

programeve kompjuterike në rrjetet e të dhenave; dhënien me qira të kompjuterëve; 

mbajtjen online të web shërbimeve për të tjerët për ndarjen e pëmrbajtjes online; mbajtjen 

on-line të web shërbimeve për të tjerët për drejtimin e diskutimeve interaktive.” 
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(511) 35   Menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; shërbime të shitjes 

me pakicë dhe shumicë dhe shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë onllajn (në internet) 

në fushë të agrokulturës, hortikulturës dhe produkteve të pylltarisë duke përfshirë lule dhe 

bimë; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në fushën e transaksioneve që kanë të bëjnë 

me produktet dhe drithërat bujqësore, hortikulturore dhe pyjore, përfshirë produktet për 

kultivimin e bimëve zbukuruese, ose përmes një platforme tregtare online ose jo; bashkimi, 

për të tjerët, i një shumëllojshmërie mallrash (me përjashtim të transportit të tyre), 

përkatësisht produkteve bujqësore, hortikulturore dhe pyjore dhe drithëra, fara, bimë 

natyrore dhe lule, në mënyrë që të tjerët t'i shohin dhe blejnë ato lehtësisht; bashkimi, për të 

tjerët, i një shumëllojshmërie shërbimesh, përkatësisht transaksioneve financiare onllajn 

(internet), shërbimeve të pagesave në distancë, shërbimeve të përpunimit të pagesave, 

përpunimit të pagesave, ofrimit të informacionit të çmimeve, transportit, paketimit dhe 

magazinimit të mallrave, marrjes me qera të kontejnerëve dhe paketimit për lule dhe bimë, 

ofrimi i paketimit, planifikimit logjistik në fushën e transportit, shërbimeve të rrjetit të 

biznesit dhe përpunimit administrativ të porosive, në një platformë tregtare (online) për 

blerësit dhe shitësit, në mënyrë që të tjerët t'i shohin dhe blejnë ato lehtësisht; shërbime të 

rrjeteve të biznesit; përpunimi administrativ i porosive; rregullimi i transaksioneve tregtare, 

për të tjerët, përmes një platforme në internet (online); menaxhimi i bazës së të dhënave; 

menaxhim i kompjuterizuar i bazës së të dhënave; shërbime në lidhje me prezantimin e 

produkteve para publikut; prezantimi i kompanive dhe mallrave dhe shërbimeve të tyre në 

internet; shërbime të informacionit të biznesit; shërbimet e tregtisë elektronike, 

përkatësisht, sigurimi i informacionit në lidhje me produktet përmes rrjeteve 

telekomunikuese për shitje; sigurimi i informacionit në lidhje me shitjet komerciale; 
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përpilimin dhe menaxhimin e bazave të të dhënave, përfshirë për të mirën e një platforme 

në internet; mbajtja e ankandeve të produkteve dhe drithërave bujqësorë, hortikulturorë dhe 

pyjore, përfshirë produktet për kultivimin e bimëve zbukuruese; reklamimi dhe promovimi 

i shitjeve; shërbime këshillimi për organizimin e biznesit dhe ekonominë e biznesit; 

hulumtimi i tregut dhe - analiza; sigurimi i informacionit tregtar; lobim për qëllime tregtare 

për hir të sektorit të kultivimit të bimëve zbukuruese.   
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(511) 20   Mobile dhe pajisje per amviseri; Mobile; Këmbëza për mobile; Elemente të 

mobileve; Dyer për mobile; Këmbë për mobile; Mbajtëse; Shirita të gdhendur për mobile; 

Korniza; Korniza për fotografi; Panel mobiljesh; Komodina [mobile]; Shirita të gdhendur 

për mobile; Mbështetëse për kokë [amvisëri]; Ulëse të larta [mobile]; Shtrënguese- mengele 

[mobile]; Karrocë pë shërbim; Komplete tri pjesëshe [mobile]; Kuti për lodra [mobile]; 

Banak [mobile]; Banak [mobile]; Pllakë ekspozuese shumë destinimesh [mobile]; Tavolina 

[mobile]; Rafte për çelësa  [mobile]; Njësi për përgatitjen e koktejeve [mobile]; Shtretër; 

Mobile të buta [jastëkët]; Jastëk të mbushur me ajër në natyrën e mobileve [për përdorim jo 

mjeksor]; Korniza metalike të ekspozuara [mobile]; Pasqyre [mobile]; Mbajtëse rrobash; 

Mbajtëse rrobash [mobile]; Varëse për rroba [mobile]; Rafte për kapela [mobile]; Varëse 

qëndruese në këmbë; Mobile për kafshë shtëpiake; Arkë për ruajtjen e patave [mobile]; 

Kuti për vendosjen e jastekëve [mobile]; Koshere për rregullim [mobile]; Mbajtëse 

[mobile] për fuqi (bure); Mbajtëse për nevojat e ekspozimit; Mbajtëse lëvizëse [mobile]; 

Mbajtëse lëvizëse [mobile], Pllaka për publikim; Mbështetëse për prezentim [mobile]; 

Mbajtëse për broshura [mobile]; Njësi lëvizëse të ekspozitës [mobile]; Vitrina për nevoja të 

ekspozimit; Mbajtëse me shumë pozicione [mobile]; Njësi të ngjitura të ekspozuara 

[mobile]; Mbajtëse për valigje të cilat janë mobile; Elemente [mobile] për ekspozim të 

literatures; Mobile për kspozimin e pajisjeve të shkrimit; Pjesa e mbrendshme e hijëzuar- 

roltne (perde) [amvisërie]; Dollap si mobile; Mobile druri; Mobile shtëpiake druri; Mobile 

kopshti të punuara nga druri; Mobile të imta (minjaturë) prej fijeve të drurit; Pllaka druri 

[panele] për amvisëri; Mobile nga dërrasat e t'holluara(letva); Paraven grilash nga druri; 

Panele të drurit [mobile]; Rafte të drurit [mobile]; Mobile nga druri ose zavendësuesit e 

drurit; Derë montuese e drurit për mobile; Rafte druri [mobile]; Kuti për pajisje për foshnje 

[druri ose plastike]; Arka druri me dollape të mveshura me letër dekorative; Rafte [mobile] 

kryesisht nga druri për nevoja të magazinimit; Shtretër druri; Kornizë druri për shtretër; 

Kornizë për shtretër; Kornizë metali për shtretër; Pengesa nga druri; Grepa druri per shirita  
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per mbajtjen e perdeve; Mbështetëse [brinjëzore të jashtme]; Perde austriake; Arka druri; 

Kuti druri; Kuti druri ose plastike; Sandëk druri për grumbullimin e lodrave; Kuti për 

qëllime të renditjes në grumbull [druri]; Shkallë, druri ose plastike; Mbajtëse; Mbajtëse; 

Rafta për magazinim ose ruajtje; Rafta si mobile për kopsht fëmijësh; Raft modulare 

[mobile]; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte 

si mobile metalike; Shufra për rafta [mobile]; Karrika me rafte; Karrika; Karrika të 

ndryshme; Mbështetëse [karrika]; Kaarika industriale; Karrika si mobilje zyresh; Karrika 

me një këmbë; Karrike me rrotëza; Mbështetëse bartëse për karrika; Karrika ergonomike 

për masazhim; Karrige të ulëta; Rafte për këpucë; Dysheme për shtretër; Banka; Karrige të 

vogla për këmbë; Karrika lëvizëse pa mbështetëse [mobile]; Mobile për fëmijë; Pllaka 

tavolinash; Tavolina bashkuese; Tavolina të vogla që vendosen afër krevatit; Vepra 

artistike; Figura dhe statuja (nga druri, dylli, gipsi ose plastika); Dekorime nga kallami, 

briri ose shelgje; Dekorime nga palma; Shtresa nga bambusi; Gjëra plastike dekorative; 

Gjëra dekorative nga plastika për dekorimin e ushqimit; Gjëra akrili për dekorim, dhe atë 

mbajtëse të ekspozuara nga akrili; Dekorime nga guri për rregullimin e hapsirave; Ve 

kishtëlindjesh nga plastika; Këmbana ere [dekorative]; Dekorime plastike për ahengje; 

Sandëk poste, jo metalike; Pllaka për shfaqenje; Kosha jo metalike [përveç koshit për 

mbeturina]; Produkte për thurje; Bambus; Perde nga bambusi; Mbajtëse për lule, mbajtëse 

për lule në formë shkallësh, mbajtëse për lule në formë shkallëve si shtylla; Tavolina të 

puntorive; Këmbana dere jo metalike dhe jo elektrike; Dry dhe doreza për dyer 

(jometalike); Dry për mobile, jometalike; Doreza porcelani për dyer; Rrotëza për mobile, 

jometalike; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Rulë për 

derë kudër rryimit të ajrit; Mbrojtëse jometalike për dyer; Shtëpiza për zogj; Kuti me ndarje 

për renditje (jometalike); Arka kursimi; grepa për vendosjen e perdeve; Mbajtëse jo nga 

tekstili për perde; grepa për perde, Unaza pë perde, shtylla për perde [binarë], Shufra për 

perde, Komanduese për perde, Rula për perde; Unaza për perde; Shirita nga plastika për 

hijezim; Shtylla për perde [binarë]; Shufra për perde; Perde -roletne për hijezim të 

brendëshem [amvisni]; Lidhëse për perde plastike; bagllamë jo metalike; kufizime plastike 

për mobile; Kartoteka; Mbajtese rrobash qëndruese në kembë, Varëse për dyer, Grepa për  

varëse qendruese  për varjën e rrobave; Varëse dhe grepa për varjen e rrobave; Grepa, 

jometalike, Dërrasa të holla me grepa (jometalike); Paleta jo metalike për bartje; Kurora 

dekorative për korniza, Kurora dekorative për korniza; Doreza jo metalike; Pllaka për 

varjen e çelsave; Mbajtëse për ombrellë; Mbajtëse për vendosjen e revistave; Mobile për 

ulje; Tavolina të vogla për vendosjen e këmbëve; Jastëk; Mbështetëse koke; Jastëk 

cilindrik; Jastëk për adhuruesit shtëpiak; Shëtitëse (paisje per ecje); Mbajtëse për nevojat e 

ekspozimit; Orman për ndihmën e parë; Rrethoja [kopshte] për lozjen e fëmijëve të vegjël 

[bebeve]; Mbrojtëse për shtretërit e fëmijëve, përveç mbulesave; Shkallë jo metalike; 

Veshje dyshekësh; Dyshek me ajër; Mbështjellëse të përshtatshme për mobile dhe jastëk; 

Mbështjellëse të përshtatshme për shtrojave per karrika me mbështetëse të kopshtit; 

Mbajtese për peshqirë; Mbajtëse me thasë për peshqir dhe rroba; Kuti për piknik; Kuti me 

ndarje për vendosjen e artikujve nga metali të koleksionerëve; Akomodim për kafshë; 

Shtëpiza për insekte; Shtëpiza për zogj; Kuti për vendosjen e adhuruesve shtëpiak; Kafaze 

për adhuruesit shtëpiak; Dru grrithës për maca; Shtreter për kafshë shtëpiake; Enë plastike 

për kompozim; Paisje shtrënguese; Çikrri, jomekanike, gypa fleksibil jo metalik; 

Mbështjellesa jo metalike prer gypa për ujtije; Elemente për fiksim nga plastika; Bazë si 

mbajtëse për pavijone (jo nga metali); Mbyllës jo metalik për mbyllje hermetike; Kunja 
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plastik spiral; Spirancë jo metalike; Arka jo metalike për bimë dhe drunj; Mbeshtetëse nga 

kallami; Mbyllës, jo nga metali; Rrota (Jo metalike -) për shtretër; Mbulesë [përveç 

mbulesave të ndërresave]; Rafte për dollap kartoteke [mobile]; Mbajtësi; Perde nga druri i 

thurur [amvisni]; Doreza jo metalike ;Grepa per varjen e çantave, jometalike; Numrat e 

shtëpive, të cilët nuk shëndrisin, nuk jane nga metalet; Mobile (Perpunimet përfundimtare 

nga plastika -); Karrika për kompjuter; Kukulla për vitrina dhe kukulla modele për 

rrobaqepës; Shtroja për dhoma të fëmijëve; Zbukurime të varura; Guaska deti, të zbrazta; 

Paravan [amvisni]; Perde me rruza dekorative; Kallam, spanjolle; Mbishkrimet e firmave 

nga druri ose plastika; Kukulla për ekspozitë; Qanta-ormane për vjerrjen e rrobave; 

Mbajtese për rroba; Tabaka jo metalike; Përkufizues për dyer, jo nga metali apo goma; 

Karrocë për kompjuter (mobile); Tavolina për mbështjelljen e foshnjeve; Shtroja për 

mbeshtjellje; Djep; Ulëse per vaskë; Orman për banjo; Mobile për banjo; Ulëse për banjo; 

Orman banjoje; Mobile modulare per banjo; Komodë për banjo (karrige të vogla tualeti) 

[mobile];Mobile për banjo nga materiale plastike;Ulëse për vaska të destinuara për bebe; 

Ulese tri këmbëshe për bebe për përdorim në vaskë; Mobilje banjoje lavamani; Paisje 

banjosh ne dukje të mobileve;Grepa jo metalik per banjo; Bateri metalike për vaska; 

Ndihmëse per hyrje dhe dalje nga vaska, jo metalike; Jastek për vaskë; Pasqyre për banjo.    

21   Enë shtëpiake dhe të kuzhinës; Gjëra qelqi; Porcelan; Enë të dheut.   
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(511) 20   Mobile dhe pajisje per amviseri; Mobile; Këmbëza për mobile; Elemente të 

mobileve; Dyer për mobile; Këmbë për mobile; Mbajtëse; Shirita të gdhendur për mobile; 

Korniza; Korniza për fotografi; Panel mobiljesh; Komodina [mobile]; Shirita të gdhendur 

për mobile; Mbështetëse për kokë [amvisëri]; Ulëse të larta [mobile]; Shtrënguese- mengele 

[mobile]; Karrocë pë shërbim; Komplete tri pjesëshe [mobile]; Kuti për lodra [mobile]; 

Banak [mobile]; Banak [mobile]; Pllakë ekspozuese shumë destinimesh [mobile]; Tavolina 

[mobile]; Rafte për çelësa  [mobile]; Njësi për përgatitjen e koktejeve [mobile]; Shtretër; 

Mobile të buta [jastëkët]; Jastëk të mbushur me ajër në natyrën e mobileve [për përdorim jo 

mjeksor]; Korniza metalike të ekspozuara [mobile]; Pasqyre [mobile]; Mbajtëse rrobash; 

Mbajtëse rrobash [mobile]; Varëse për rroba [mobile]; Rafte për kapela [mobile]; Varëse 

qëndruese në këmbë; Mobile për kafshë shtëpiake; Arkë për ruajtjen e patave [mobile]; 

Kuti për vendosjen e jastekëve [mobile]; Koshere për rregullim [mobile]; Mbajtëse 

[mobile] për fuqi (bure); Mbajtëse për nevojat e ekspozimit; Mbajtëse lëvizëse [mobile]; 

Mbajtëse lëvizëse [mobile], Pllaka për publikim; Mbështetëse për prezentim [mobile]; 
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Mbajtëse për broshura [mobile]; Njësi lëvizëse të ekspozitës [mobile]; Vitrina për nevoja të 

ekspozimit; Mbajtëse me shumë pozicione [mobile]; Njësi të ngjitura të ekspozuara 

[mobile]; Mbajtëse për valigje të cilat janë mobile; Elemente [mobile] për ekspozim të 

literatures; Mobile për kspozimin e pajisjeve të shkrimit; Pjesa e mbrendshme e hijëzuar- 

roltne (perde) [amvisërie]; Dollap si mobile; Mobile druri; Mobile shtëpiake druri; Mobile 

kopshti të punuara nga druri; Mobile të imta (minjaturë) prej fijeve të drurit; Pllaka druri 

[panele] për amvisëri; Mobile nga dërrasat e t'holluara(letva); Paraven grilash nga druri; 

Panele të drurit [mobile]; Rafte të drurit [mobile]; Mobile nga druri ose zavendësuesit e 

drurit; Derë montuese e drurit për mobile; Rafte druri [mobile]; Kuti për pajisje për foshnje 

[druri ose plastike]; Arka druri me dollape të mveshura me letër dekorative; Rafte [mobile] 

kryesisht nga druri për nevoja të magazinimit; Shtretër druri; Kornizë druri për shtretër; 

Kornizë për shtretër; Kornizë metali për shtretër; Pengesa nga druri; Grepa druri per shirita  

per mbajtjen e perdeve; Mbështetëse [brinjëzore të jashtme]; Perde austriake; Arka druri; 

Kuti druri; Kuti druri ose plastike; Sandëk druri për grumbullimin e lodrave; Kuti për 

qëllime të renditjes në grumbull [druri]; Shkallë, druri ose plastike; Mbajtëse; Mbajtëse; 

Rafta për magazinim ose ruajtje; Rafta si mobile për kopsht fëmijësh; Raft modulare 

[mobile]; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte 

si mobile metalike; Shufra për rafta [mobile]; Karrika me rafte; Karrika; Karrika të 

ndryshme; Mbështetëse [karrika]; Kaarika industriale; Karrika si mobilje zyresh; Karrika 

me një këmbë; Karrike me rrotëza; Mbështetëse bartëse për karrika; Karrika ergonomike 

për masazhim; Karrige të ulëta; Rafte për këpucë; Dysheme për shtretër; Banka; Karrige të 

vogla për këmbë; Karrika lëvizëse pa mbështetëse [mobile]; Mobile për fëmijë; Pllaka 

tavolinash; Tavolina bashkuese; Tavolina të vogla që vendosen afër krevatit; Vepra 

artistike; Figura dhe statuja (nga druri, dylli, gipsi ose plastika); Dekorime nga kallami, 

briri ose shelgje; Dekorime nga palma; Shtresa nga bambusi; Gjëra plastike dekorative; 

Gjëra dekorative nga plastika për dekorimin e ushqimit; Gjëra akrili për dekorim, dhe atë 

mbajtëse të ekspozuara nga akrili; Dekorime nga guri për rregullimin e hapsirave; Ve 

kishtëlindjesh nga plastika; Këmbana ere [dekorative]; Dekorime plastike për ahengje; 

Sandëk poste, jo metalike; Pllaka për shfaqenje; Kosha jo metalike [përveç koshit për 

mbeturina]; Produkte për thurje; Bambus; Perde nga bambusi; Mbajtëse për lule, mbajtëse 

për lule në formë shkallësh, mbajtëse për lule në formë shkallëve si shtylla; Tavolina të 

puntorive; Këmbana dere jo metalike dhe jo elektrike; Dry dhe doreza për dyer 

(jometalike); Dry për mobile, jometalike; Doreza porcelani për dyer; Rrotëza për mobile, 

jometalike; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Rulë për 

derë kudër rryimit të ajrit; Mbrojtëse jometalike për dyer; Shtëpiza për zogj; Kuti me ndarje 

për renditje (jometalike); Arka kursimi; grepa për vendosjen e perdeve; Mbajtëse jo nga 

tekstili për perde; grepa për perde, Unaza pë perde, shtylla për perde [binarë], Shufra për 

perde, Komanduese për perde, Rula për perde; Unaza për perde; Shirita nga plastika për 

hijezim; Shtylla për perde [binarë]; Shufra për perde; Perde -roletne për hijezim të 

brendëshem [amvisni]; Lidhëse për perde plastike; bagllamë jo metalike; kufizime plastike 

për mobile; Kartoteka; Mbajtese rrobash qëndruese në kembë, Varëse për dyer, Grepa për  

varëse qendruese  për varjën e rrobave; Varëse dhe grepa për varjen e rrobave; Grepa, 

jometalike, Dërrasa të holla me grepa (jometalike); Paleta jo metalike për bartje; Kurora 

dekorative për korniza, Kurora dekorative për korniza; Doreza jo metalike; Pllaka për 

varjen e çelsave; Mbajtëse për ombrellë; Mbajtëse për vendosjen e revistave; Mobile për 

ulje; Tavolina të vogla për vendosjen e këmbëve; Jastëk; Mbështetëse koke; Jastëk 
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cilindrik; Jastëk për adhuruesit shtëpiak; Shëtitëse (paisje per ecje); Mbajtëse për nevojat e 

ekspozimit; Orman për ndihmën e parë; Rrethoja [kopshte] për lozjen e fëmijëve të vegjël 

[bebeve]; Mbrojtëse për shtretërit e fëmijëve, përveç mbulesave; Shkallë jo metalike; 

Veshje dyshekësh; Dyshek me ajër; Mbështjellëse të përshtatshme për mobile dhe jastëk; 

Mbështjellëse të përshtatshme për shtrojave per karrika me mbështetëse të kopshtit; 

Mbajtese për peshqirë; Mbajtëse me thasë për peshqir dhe rroba; Kuti për piknik; Kuti me 

ndarje për vendosjen e artikujve nga metali të koleksionerëve; Akomodim për kafshë; 

Shtëpiza për insekte; Shtëpiza për zogj; Kuti për vendosjen e adhuruesve shtëpiak; Kafaze 

për adhuruesit shtëpiak; Dru grrithës për maca; Shtreter për kafshë shtëpiake; Enë plastike 

për kompozim; Paisje shtrënguese; Çikrri, jomekanike, gypa fleksibil jo metalik; 

Mbështjellesa jo metalike prer gypa për ujtije; Elemente për fiksim nga plastika; Bazë si 

mbajtëse për pavijone (jo nga metali); Mbyllës jo metalik për mbyllje hermetike; Kunja 

plastik spiral; Spirancë jo metalike; Arka jo metalike për bimë dhe drunj; Mbeshtetëse nga 

kallami; Mbyllës, jo nga metali; Rrota (Jo metalike -) për shtretër; Mbulesë [përveç 

mbulesave të ndërresave]; Rafte për dollap kartoteke [mobile]; Mbajtësi; Perde nga druri i 

thurur [amvisni]; Doreza jo metalike ;Grepa per varjen e çantave, jometalike; Numrat e 

shtëpive, të cilët nuk shëndrisin, nuk jane nga metalet; Mobile (Perpunimet përfundimtare 

nga plastika -); Karrika për kompjuter; Kukulla për vitrina dhe kukulla modele për 

rrobaqepës; Shtroja për dhoma të fëmijëve; Zbukurime të varura; Guaska deti, të zbrazta; 

Paravan [amvisni]; Perde me rruza dekorative; Kallam, spanjolle; Mbishkrimet e firmave 

nga druri ose plastika; Kukulla për ekspozitë; Qanta-ormane për vjerrjen e rrobave; 

Mbajtese për rroba; Tabaka jo metalike; Përkufizues për dyer, jo nga metali apo goma; 

Karrocë për kompjuter (mobile); Tavolina për mbështjelljen e foshnjeve; Shtroja për 

mbeshtjellje; Djep; Ulëse per vaskë; Orman për banjo; Mobile për banjo; Ulëse për banjo; 

Orman banjoje; Mobile modulare per banjo; Komodë për banjo (karrige të vogla tualeti) 

[mobile];Mobile për banjo nga materiale plastike;Ulëse për vaska të destinuara për bebe; 

Ulese tri këmbëshe për bebe për përdorim në vaskë; Mobilje banjoje lavamani; Paisje 

banjosh ne dukje të mobileve;Grepa jo metalik per banjo; Bateri metalike për vaska; 

Ndihmëse per hyrje dhe dalje nga vaska, jo metalike; Jastek për vaskë; Pasqyre për banjo.    

21   Enë shtëpiake dhe të kuzhinës; Gjëra qelqi; Porcelan; Enë të dheut.   
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(540)  FALUN 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobile dhe pajisje per amviseri; Mobile; Këmbëza për mobile; Elemente të 

mobileve; Dyer për mobile; Këmbë për mobile; Mbajtëse; Shirita të gdhendur për mobile; 
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Korniza; Korniza për fotografi; Panel mobiljesh; Komodina [mobile]; Shirita të gdhendur 

për mobile; Mbështetëse për kokë [amvisëri]; Ulëse të larta [mobile]; Shtrënguese- mengele 

[mobile]; Karrocë pë shërbim; Komplete tri pjesëshe [mobile]; Kuti për lodra [mobile]; 

Banak [mobile]; Banak [mobile]; Pllakë ekspozuese shumë destinimesh [mobile]; Tavolina 

[mobile]; Rafte për çelësa  [mobile]; Njësi për përgatitjen e koktejeve [mobile]; Shtretër; 

Mobile të buta [jastëkët]; Jastëk të mbushur me ajër në natyrën e mobileve [për përdorim jo 

mjeksor]; Korniza metalike të ekspozuara [mobile]; Pasqyre [mobile]; Mbajtëse rrobash; 

Mbajtëse rrobash [mobile]; Varëse për rroba [mobile]; Rafte për kapela [mobile]; Varëse 

qëndruese në këmbë; Mobile për kafshë shtëpiake; Arkë për ruajtjen e patave [mobile]; 

Kuti për vendosjen e jastekëve [mobile]; Koshere për rregullim [mobile]; Mbajtëse 

[mobile] për fuqi (bure); Mbajtëse për nevojat e ekspozimit; Mbajtëse lëvizëse [mobile]; 

Mbajtëse lëvizëse [mobile], Pllaka për publikim; Mbështetëse për prezentim [mobile]; 

Mbajtëse për broshura [mobile]; Njësi lëvizëse të ekspozitës [mobile]; Vitrina për nevoja të 

ekspozimit; Mbajtëse me shumë pozicione [mobile]; Njësi të ngjitura të ekspozuara 

[mobile]; Mbajtëse për valigje të cilat janë mobile; Elemente [mobile] për ekspozim të 

literatures; Mobile për kspozimin e pajisjeve të shkrimit; Pjesa e mbrendshme e hijëzuar- 

roltne (perde) [amvisërie]; Dollap si mobile; Mobile druri; Mobile shtëpiake druri; Mobile 

kopshti të punuara nga druri; Mobile të imta (minjaturë) prej fijeve të drurit; Pllaka druri 

[panele] për amvisëri; Mobile nga dërrasat e t'holluara(letva); Paraven grilash nga druri; 

Panele të drurit [mobile]; Rafte të drurit [mobile]; Mobile nga druri ose zavendësuesit e 

drurit; Derë montuese e drurit për mobile; Rafte druri [mobile]; Kuti për pajisje për foshnje 

[druri ose plastike]; Arka druri me dollape të mveshura me letër dekorative; Rafte [mobile] 

kryesisht nga druri për nevoja të magazinimit; Shtretër druri; Kornizë druri për shtretër; 

Kornizë për shtretër; Kornizë metali për shtretër; Pengesa nga druri; Grepa druri per shirita  

per mbajtjen e perdeve; Mbështetëse [brinjëzore të jashtme]; Perde austriake; Arka druri; 

Kuti druri; Kuti druri ose plastike; Sandëk druri për grumbullimin e lodrave; Kuti për 

qëllime të renditjes në grumbull [druri]; Shkallë, druri ose plastike; Mbajtëse; Mbajtëse; 

Rafta për magazinim ose ruajtje; Rafta si mobile për kopsht fëmijësh; Raft modulare 

[mobile]; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte 

si mobile metalike; Shufra për rafta [mobile]; Karrika me rafte; Karrika; Karrika të 

ndryshme; Mbështetëse [karrika]; Kaarika industriale; Karrika si mobilje zyresh; Karrika 

me një këmbë; Karrike me rrotëza; Mbështetëse bartëse për karrika; Karrika ergonomike 

për masazhim; Karrige të ulëta; Rafte për këpucë; Dysheme për shtretër; Banka; Karrige të 

vogla për këmbë; Karrika lëvizëse pa mbështetëse [mobile]; Mobile për fëmijë; Pllaka 

tavolinash; Tavolina bashkuese; Tavolina të vogla që vendosen afër krevatit; Vepra 

artistike; Figura dhe statuja (nga druri, dylli, gipsi ose plastika); Dekorime nga kallami, 

briri ose shelgje; Dekorime nga palma; Shtresa nga bambusi; Gjëra plastike dekorative; 

Gjëra dekorative nga plastika për dekorimin e ushqimit; Gjëra akrili për dekorim, dhe atë 

mbajtëse të ekspozuara nga akrili; Dekorime nga guri për rregullimin e hapsirave; Ve 

kishtëlindjesh nga plastika; Këmbana ere [dekorative]; Dekorime plastike për ahengje; 

Sandëk poste, jo metalike; Pllaka për shfaqenje; Kosha jo metalike [përveç koshit për 

mbeturina]; Produkte për thurje; Bambus; Perde nga bambusi; Mbajtëse për lule, mbajtëse 

për lule në formë shkallësh, mbajtëse për lule në formë shkallëve si shtylla; Tavolina të 

puntorive; Këmbana dere jo metalike dhe jo elektrike; Dry dhe doreza për dyer 

(jometalike); Dry për mobile, jometalike; Doreza porcelani për dyer; Rrotëza për mobile, 

jometalike; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Rulë për 
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derë kudër rryimit të ajrit; Mbrojtëse jometalike për dyer; Shtëpiza për zogj; Kuti me ndarje 

për renditje (jometalike); Arka kursimi; grepa për vendosjen e perdeve; Mbajtëse jo nga 

tekstili për perde; grepa për perde, Unaza pë perde, shtylla për perde [binarë], Shufra për 

perde, Komanduese për perde, Rula për perde; Unaza për perde; Shirita nga plastika për 

hijezim; Shtylla për perde [binarë]; Shufra për perde; Perde -roletne për hijezim të 

brendëshem [amvisni]; Lidhëse për perde plastike; bagllamë jo metalike; kufizime plastike 

për mobile; Kartoteka; Mbajtese rrobash qëndruese në kembë, Varëse për dyer, Grepa për  

varëse qendruese  për varjën e rrobave; Varëse dhe grepa për varjen e rrobave; Grepa, 

jometalike, Dërrasa të holla me grepa (jometalike); Paleta jo metalike për bartje; Kurora 

dekorative për korniza, Kurora dekorative për korniza; Doreza jo metalike; Pllaka për 

varjen e çelsave; Mbajtëse për ombrellë; Mbajtëse për vendosjen e revistave; Mobile për 

ulje; Tavolina të vogla për vendosjen e këmbëve; Jastëk; Mbështetëse koke; Jastëk 

cilindrik; Jastëk për adhuruesit shtëpiak; Shëtitëse (paisje per ecje); Mbajtëse për nevojat e 

ekspozimit; Orman për ndihmën e parë; Rrethoja [kopshte] për lozjen e fëmijëve të vegjël 

[bebeve]; Mbrojtëse për shtretërit e fëmijëve, përveç mbulesave; Shkallë jo metalike; 

Veshje dyshekësh; Dyshek me ajër; Mbështjellëse të përshtatshme për mobile dhe jastëk; 

Mbështjellëse të përshtatshme për shtrojave per karrika me mbështetëse të kopshtit; 

Mbajtese për peshqirë; Mbajtëse me thasë për peshqir dhe rroba; Kuti për piknik; Kuti me 

ndarje për vendosjen e artikujve nga metali të koleksionerëve; Akomodim për kafshë; 

Shtëpiza për insekte; Shtëpiza për zogj; Kuti për vendosjen e adhuruesve shtëpiak; Kafaze 

për adhuruesit shtëpiak; Dru grrithës për maca; Shtreter për kafshë shtëpiake; Enë plastike 

për kompozim; Paisje shtrënguese; Çikrri, jomekanike, gypa fleksibil jo metalik; 

Mbështjellesa jo metalike prer gypa për ujtije; Elemente për fiksim nga plastika; Bazë si 

mbajtëse për pavijone (jo nga metali); Mbyllës jo metalik për mbyllje hermetike; Kunja 

plastik spiral; Spirancë jo metalike; Arka jo metalike për bimë dhe drunj; Mbeshtetëse nga 

kallami; Mbyllës, jo nga metali; Rrota (Jo metalike -) për shtretër; Mbulesë [përveç 

mbulesave të ndërresave]; Rafte për dollap kartoteke [mobile]; Mbajtësi; Perde nga druri i 

thurur [amvisni]; Doreza jo metalike ;Grepa per varjen e çantave, jometalike; Numrat e 

shtëpive, të cilët nuk shëndrisin, nuk jane nga metalet; Mobile (Perpunimet përfundimtare 

nga plastika -); Karrika për kompjuter; Kukulla për vitrina dhe kukulla modele për 

rrobaqepës; Shtroja për dhoma të fëmijëve; Zbukurime të varura; Guaska deti, të zbrazta; 

Paravan [amvisni]; Perde me rruza dekorative; Kallam, spanjolle; Mbishkrimet e firmave 

nga druri ose plastika; Kukulla për ekspozitë; Qanta-ormane për vjerrjen e rrobave; 

Mbajtese për rroba; Tabaka jo metalike; Përkufizues për dyer, jo nga metali apo goma; 

Karrocë për kompjuter (mobile); Tavolina për mbështjelljen e foshnjeve; Shtroja për 

mbeshtjellje; Djep; Ulëse per vaskë; Orman për banjo; Mobile për banjo; Ulëse për banjo; 

Orman banjoje; Mobile modulare per banjo; Komodë për banjo (karrige të vogla tualeti) 

[mobile];Mobile për banjo nga materiale plastike;Ulëse për vaska të destinuara për bebe; 

Ulese tri këmbëshe për bebe për përdorim në vaskë; Mobilje banjoje lavamani; Paisje 

banjosh ne dukje të mobileve;Grepa jo metalik per banjo; Bateri metalike për vaska; 

Ndihmëse per hyrje dhe dalje nga vaska, jo metalike; Jastek për vaskë; Pasqyre për banjo.   

21   Enë shtëpiake dhe të kuzhinës; Gjëra qelqi; Porcelan; Enë të dheut.   
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(511) 20   Mobile dhe pajisje per amviseri; Mobile; Këmbëza për mobile; Elemente të 

mobileve; Dyer për mobile; Këmbë për mobile; Mbajtëse; Shirita të gdhendur për mobile; 

Korniza; Korniza për fotografi; Panel mobiljesh; Komodina [mobile]; Shirita të gdhendur 

për mobile; Mbështetëse për kokë [amvisëri]; Ulëse të larta [mobile]; Shtrënguese- mengele 

[mobile]; Karrocë pë shërbim; Komplete tri pjesëshe [mobile]; Kuti për lodra [mobile]; 

Banak [mobile]; Banak [mobile]; Pllakë ekspozuese shumë destinimesh [mobile]; Tavolina 

[mobile]; Rafte për çelësa  [mobile]; Njësi për përgatitjen e koktejeve [mobile]; Shtretër; 

Mobile të buta [jastëkët]; Jastëk të mbushur me ajër në natyrën e mobileve [për përdorim jo 

mjeksor]; Korniza metalike të ekspozuara [mobile]; Pasqyre [mobile]; Mbajtëse rrobash; 

Mbajtëse rrobash [mobile]; Varëse për rroba [mobile]; Rafte për kapela [mobile]; Varëse 

qëndruese në këmbë; Mobile për kafshë shtëpiake; Arkë për ruajtjen e patave [mobile]; 

Kuti për vendosjen e jastekëve [mobile]; Koshere për rregullim [mobile]; Mbajtëse 

[mobile] për fuqi (bure); Mbajtëse për nevojat e ekspozimit; Mbajtëse lëvizëse [mobile]; 

Mbajtëse lëvizëse [mobile], Pllaka për publikim; Mbështetëse për prezentim [mobile]; 

Mbajtëse për broshura [mobile]; Njësi lëvizëse të ekspozitës [mobile]; Vitrina për nevoja të 

ekspozimit; Mbajtëse me shumë pozicione [mobile]; Njësi të ngjitura të ekspozuara 

[mobile]; Mbajtëse për valigje të cilat janë mobile; Elemente [mobile] për ekspozim të 

literatures; Mobile për kspozimin e pajisjeve të shkrimit; Pjesa e mbrendshme e hijëzuar- 

roltne (perde) [amvisërie]; Dollap si mobile; Mobile druri; Mobile shtëpiake druri; Mobile 

kopshti të punuara nga druri; Mobile të imta (minjaturë) prej fijeve të drurit; Pllaka druri 

[panele] për amvisëri; Mobile nga dërrasat e t'holluara(letva); Paraven grilash nga druri; 

Panele të drurit [mobile]; Rafte të drurit [mobile]; Mobile nga druri ose zavendësuesit e 

drurit; Derë montuese e drurit për mobile; Rafte druri [mobile]; Kuti për pajisje për foshnje 

[druri ose plastike]; Arka druri me dollape të mveshura me letër dekorative; Rafte [mobile] 

kryesisht nga druri për nevoja të magazinimit; Shtretër druri; Kornizë druri për shtretër; 

Kornizë për shtretër; Kornizë metali për shtretër; Pengesa nga druri; Grepa druri per shirita  

per mbajtjen e perdeve; Mbështetëse [brinjëzore të jashtme]; Perde austriake; Arka druri; 

Kuti druri; Kuti druri ose plastike; Sandëk druri për grumbullimin e lodrave; Kuti për 

qëllime të renditjes në grumbull [druri]; Shkallë, druri ose plastike; Mbajtëse; Mbajtëse; 

Rafta për magazinim ose ruajtje; Rafta si mobile për kopsht fëmijësh; Raft modulare 

[mobile]; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte 

si mobile metalike; Shufra për rafta [mobile]; Karrika me rafte; Karrika; Karrika të 

ndryshme; Mbështetëse [karrika]; Kaarika industriale; Karrika si mobilje zyresh; Karrika 

me një këmbë; Karrike me rrotëza; Mbështetëse bartëse për karrika; Karrika ergonomike 
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për masazhim; Karrige të ulëta; Rafte për këpucë; Dysheme për shtretër; Banka; Karrige të 

vogla për këmbë; Karrika lëvizëse pa mbështetëse [mobile]; Mobile për fëmijë; Pllaka 

tavolinash; Tavolina bashkuese; Tavolina të vogla që vendosen afër krevatit; Vepra 

artistike; Figura dhe statuja (nga druri, dylli, gipsi ose plastika); Dekorime nga kallami, 

briri ose shelgje; Dekorime nga palma; Shtresa nga bambusi; Gjëra plastike dekorative; 

Gjëra dekorative nga plastika për dekorimin e ushqimit; Gjëra akrili për dekorim, dhe atë 

mbajtëse të ekspozuara nga akrili; Dekorime nga guri për rregullimin e hapsirave; Ve 

kishtëlindjesh nga plastika; Këmbana ere [dekorative]; Dekorime plastike për ahengje; 

Sandëk poste, jo metalike; Pllaka për shfaqenje; Kosha jo metalike [përveç koshit për 

mbeturina]; Produkte për thurje; Bambus; Perde nga bambusi; Mbajtëse për lule, mbajtëse 

për lule në formë shkallësh, mbajtëse për lule në formë shkallëve si shtylla; Tavolina të 

puntorive; Këmbana dere jo metalike dhe jo elektrike; Dry dhe doreza për dyer 

(jometalike); Dry për mobile, jometalike; Doreza porcelani për dyer; Rrotëza për mobile, 

jometalike; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Rulë për 

derë kudër rryimit të ajrit; Mbrojtëse jometalike për dyer; Shtëpiza për zogj; Kuti me ndarje 

për renditje (jometalike); Arka kursimi; grepa për vendosjen e perdeve; Mbajtëse jo nga 

tekstili për perde; grepa për perde, Unaza pë perde, shtylla për perde [binarë], Shufra për 

perde, Komanduese për perde, Rula për perde; Unaza për perde; Shirita nga plastika për 

hijezim; Shtylla për perde [binarë]; Shufra për perde; Perde -roletne për hijezim të 

brendëshem [amvisni]; Lidhëse për perde plastike; bagllamë jo metalike; kufizime plastike 

për mobile; Kartoteka; Mbajtese rrobash qëndruese në kembë, Varëse për dyer, Grepa për  

varëse qendruese  për varjën e rrobave; Varëse dhe grepa për varjen e rrobave; Grepa, 

jometalike, Dërrasa të holla me grepa (jometalike); Paleta jo metalike për bartje; Kurora 

dekorative për korniza, Kurora dekorative për korniza; Doreza jo metalike; Pllaka për 

varjen e çelsave; Mbajtëse për ombrellë; Mbajtëse për vendosjen e revistave; Mobile për 

ulje; Tavolina të vogla për vendosjen e këmbëve; Jastëk; Mbështetëse koke; Jastëk 

cilindrik; Jastëk për adhuruesit shtëpiak; Shëtitëse (paisje per ecje); Mbajtëse për nevojat e 

ekspozimit; Orman për ndihmën e parë; Rrethoja [kopshte] për lozjen e fëmijëve të vegjël 

[bebeve]; Mbrojtëse për shtretërit e fëmijëve, përveç mbulesave; Shkallë jo metalike; 

Veshje dyshekësh; Dyshek me ajër; Mbështjellëse të përshtatshme për mobile dhe jastëk; 

Mbështjellëse të përshtatshme për shtrojave per karrika me mbështetëse të kopshtit; 

Mbajtese për peshqirë; Mbajtëse me thasë për peshqir dhe rroba; Kuti për piknik; Kuti me 

ndarje për vendosjen e artikujve nga metali të koleksionerëve; Akomodim për kafshë; 

Shtëpiza për insekte; Shtëpiza për zogj; Kuti për vendosjen e adhuruesve shtëpiak; Kafaze 

për adhuruesit shtëpiak; Dru grrithës për maca; Shtreter për kafshë shtëpiake; Enë plastike 

për kompozim; Paisje shtrënguese; Çikrri, jomekanike, gypa fleksibil jo metalik; 

Mbështjellesa jo metalike prer gypa për ujtije; Elemente për fiksim nga plastika; Bazë si 

mbajtëse për pavijone (jo nga metali); Mbyllës jo metalik për mbyllje hermetike; Kunja 

plastik spiral; Spirancë jo metalike; Arka jo metalike për bimë dhe drunj; Mbeshtetëse nga 

kallami; Mbyllës, jo nga metali; Rrota (Jo metalike -) për shtretër; Mbulesë [përveç 

mbulesave të ndërresave]; Rafte për dollap kartoteke [mobile]; Mbajtësi; Perde nga druri i 

thurur [amvisni]; Doreza jo metalike ;Grepa per varjen e çantave, jometalike; Numrat e 

shtëpive, të cilët nuk shëndrisin, nuk jane nga metalet; Mobile (Perpunimet përfundimtare 

nga plastika -); Karrika për kompjuter; Kukulla për vitrina dhe kukulla modele për 

rrobaqepës; Shtroja për dhoma të fëmijëve; Zbukurime të varura; Guaska deti, të zbrazta; 

Paravan [amvisni]; Perde me rruza dekorative; Kallam, spanjolle; Mbishkrimet e firmave 
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nga druri ose plastika; Kukulla për ekspozitë; Qanta-ormane për vjerrjen e rrobave; 

Mbajtese për rroba; Tabaka jo metalike; Përkufizues për dyer, jo nga metali apo goma; 

Karrocë për kompjuter (mobile); Tavolina për mbështjelljen e foshnjeve; Shtroja për 

mbeshtjellje; Djep; Ulëse per vaskë; Orman për banjo; Mobile për banjo; Ulëse për banjo; 

Orman banjoje; Mobile modulare per banjo; Komodë për banjo (karrige të vogla tualeti) 

[mobile];Mobile për banjo nga materiale plastike;Ulëse për vaska të destinuara për bebe; 

Ulese tri këmbëshe për bebe për përdorim në vaskë; Mobilje banjoje lavamani; Paisje 

banjosh ne dukje të mobileve;Grepa jo metalik per banjo; Bateri metalike për vaska; 

Ndihmëse per hyrje dhe dalje nga vaska, jo metalike; Jastek për vaskë; Pasqyre për banjo.    

21   Enë shtëpiake dhe të kuzhinës; Gjëra qelqi; Porcelan; Enë të dheut.   
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(511) 20   Mobile dhe pajisje per amviseri; Mobile; Këmbëza për mobile; Elemente të 

mobileve; Dyer për mobile; Këmbë për mobile; Mbajtëse; Shirita të gdhendur për mobile; 

Korniza; Korniza për fotografi; Panel mobiljesh; Komodina [mobile]; Shirita të gdhendur 

për mobile; Mbështetëse për kokë [amvisëri]; Ulëse të larta [mobile]; Shtrënguese- mengele 

[mobile]; Karrocë pë shërbim; Komplete tri pjesëshe [mobile]; Kuti për lodra [mobile]; 

Banak [mobile]; Banak [mobile]; Pllakë ekspozuese shumë destinimesh [mobile]; Tavolina 

[mobile]; Rafte për çelësa  [mobile]; Njësi për përgatitjen e koktejeve [mobile]; Shtretër; 

Mobile të buta [jastëkët]; Jastëk të mbushur me ajër në natyrën e mobileve [për përdorim jo 

mjeksor]; Korniza metalike të ekspozuara [mobile]; Pasqyre [mobile]; Mbajtëse rrobash; 

Mbajtëse rrobash [mobile]; Varëse për rroba [mobile]; Rafte për kapela [mobile]; Varëse 

qëndruese në këmbë; Mobile për kafshë shtëpiake; Arkë për ruajtjen e patave [mobile]; 

Kuti për vendosjen e jastekëve [mobile]; Koshere për rregullim [mobile]; Mbajtëse 

[mobile] për fuqi (bure); Mbajtëse për nevojat e ekspozimit; Mbajtëse lëvizëse [mobile]; 

Mbajtëse lëvizëse [mobile], Pllaka për publikim; Mbështetëse për prezentim [mobile]; 

Mbajtëse për broshura [mobile]; Njësi lëvizëse të ekspozitës [mobile]; Vitrina për nevoja të 

ekspozimit; Mbajtëse me shumë pozicione [mobile]; Njësi të ngjitura të ekspozuara 

[mobile]; Mbajtëse për valigje të cilat janë mobile; Elemente [mobile] për ekspozim të 

literatures; Mobile për kspozimin e pajisjeve të shkrimit; Pjesa e mbrendshme e hijëzuar- 

roltne (perde) [amvisërie]; Dollap si mobile; Mobile druri; Mobile shtëpiake druri; Mobile 

kopshti të punuara nga druri; Mobile të imta (minjaturë) prej fijeve të drurit; Pllaka druri 

[panele] për amvisëri; Mobile nga dërrasat e t'holluara(letva); Paraven grilash nga druri; 

Panele të drurit [mobile]; Rafte të drurit [mobile]; Mobile nga druri ose zavendësuesit e 
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drurit; Derë montuese e drurit për mobile; Rafte druri [mobile]; Kuti për pajisje për foshnje 

[druri ose plastike]; Arka druri me dollape të mveshura me letër dekorative; Rafte [mobile] 

kryesisht nga druri për nevoja të magazinimit; Shtretër druri; Kornizë druri për shtretër; 

Kornizë për shtretër; Kornizë metali për shtretër; Pengesa nga druri; Grepa druri per shirita  

per mbajtjen e perdeve; Mbështetëse [brinjëzore të jashtme]; Perde austriake; Arka druri; 

Kuti druri; Kuti druri ose plastike; Sandëk druri për grumbullimin e lodrave; Kuti për 

qëllime të renditjes në grumbull [druri]; Shkallë, druri ose plastike; Mbajtëse; Mbajtëse; 

Rafta për magazinim ose ruajtje; Rafta si mobile për kopsht fëmijësh; Raft modulare 

[mobile]; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte për shitje në formë kompletesh; Rafte 

si mobile metalike; Shufra për rafta [mobile]; Karrika me rafte; Karrika; Karrika të 

ndryshme; Mbështetëse [karrika]; Kaarika industriale; Karrika si mobilje zyresh; Karrika 

me një këmbë; Karrike me rrotëza; Mbështetëse bartëse për karrika; Karrika ergonomike 

për masazhim; Karrige të ulëta; Rafte për këpucë; Dysheme për shtretër; Banka; Karrige të 

vogla për këmbë; Karrika lëvizëse pa mbështetëse [mobile]; Mobile për fëmijë; Pllaka 

tavolinash; Tavolina bashkuese; Tavolina të vogla që vendosen afër krevatit; Vepra 

artistike; Figura dhe statuja (nga druri, dylli, gipsi ose plastika); Dekorime nga kallami, 

briri ose shelgje; Dekorime nga palma; Shtresa nga bambusi; Gjëra plastike dekorative; 

Gjëra dekorative nga plastika për dekorimin e ushqimit; Gjëra akrili për dekorim, dhe atë 

mbajtëse të ekspozuara nga akrili; Dekorime nga guri për rregullimin e hapsirave; Ve 

kishtëlindjesh nga plastika; Këmbana ere [dekorative]; Dekorime plastike për ahengje; 

Sandëk poste, jo metalike; Pllaka për shfaqenje; Kosha jo metalike [përveç koshit për 

mbeturina]; Produkte për thurje; Bambus; Perde nga bambusi; Mbajtëse për lule, mbajtëse 

për lule në formë shkallësh, mbajtëse për lule në formë shkallëve si shtylla; Tavolina të 

puntorive; Këmbana dere jo metalike dhe jo elektrike; Dry dhe doreza për dyer 

(jometalike); Dry për mobile, jometalike; Doreza porcelani për dyer; Rrotëza për mobile, 

jometalike; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Mbështetëse për oxhak [mobile]; Rulë për 

derë kudër rryimit të ajrit; Mbrojtëse jometalike për dyer; Shtëpiza për zogj; Kuti me ndarje 

për renditje (jometalike); Arka kursimi; grepa për vendosjen e perdeve; Mbajtëse jo nga 

tekstili për perde; grepa për perde, Unaza pë perde, shtylla për perde [binarë], Shufra për 

perde, Komanduese për perde, Rula për perde; Unaza për perde; Shirita nga plastika për 

hijezim; Shtylla për perde [binarë]; Shufra për perde; Perde -roletne për hijezim të 

brendëshem [amvisni]; Lidhëse për perde plastike; bagllamë jo metalike; kufizime plastike 

për mobile; Kartoteka; Mbajtese rrobash qëndruese në kembë, Varëse për dyer, Grepa për  

varëse qendruese  për varjën e rrobave; Varëse dhe grepa për varjen e rrobave; Grepa, 

jometalike, Dërrasa të holla me grepa (jometalike); Paleta jo metalike për bartje; Kurora 

dekorative për korniza, Kurora dekorative për korniza; Doreza jo metalike; Pllaka për 

varjen e çelsave; Mbajtëse për ombrellë; Mbajtëse për vendosjen e revistave; Mobile për 

ulje; Tavolina të vogla për vendosjen e këmbëve; Jastëk; Mbështetëse koke; Jastëk 

cilindrik; Jastëk për adhuruesit shtëpiak; Shëtitëse (paisje per ecje); Mbajtëse për nevojat e 

ekspozimit; Orman për ndihmën e parë; Rrethoja [kopshte] për lozjen e fëmijëve të vegjël 

[bebeve]; Mbrojtëse për shtretërit e fëmijëve, përveç mbulesave; Shkallë jo metalike; 

Veshje dyshekësh; Dyshek me ajër; Mbështjellëse të përshtatshme për mobile dhe jastëk; 

Mbështjellëse të përshtatshme për shtrojave per karrika me mbështetëse të kopshtit; 

Mbajtese për peshqirë; Mbajtëse me thasë për peshqir dhe rroba; Kuti për piknik; Kuti me 

ndarje për vendosjen e artikujve nga metali të koleksionerëve; Akomodim për kafshë; 

Shtëpiza për insekte; Shtëpiza për zogj; Kuti për vendosjen e adhuruesve shtëpiak; Kafaze 
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për adhuruesit shtëpiak; Dru grrithës për maca; Shtreter për kafshë shtëpiake; Enë plastike 

për kompozim; Paisje shtrënguese; Çikrri, jomekanike, gypa fleksibil jo metalik; 

Mbështjellesa jo metalike prer gypa për ujtije; Elemente për fiksim nga plastika; Bazë si 

mbajtëse për pavijone (jo nga metali); Mbyllës jo metalik për mbyllje hermetike; Kunja 

plastik spiral; Spirancë jo metalike; Arka jo metalike për bimë dhe drunj; Mbeshtetëse nga 

kallami; Mbyllës, jo nga metali; Rrota (Jo metalike -) për shtretër; Mbulesë [përveç 

mbulesave të ndërresave]; Rafte për dollap kartoteke [mobile]; Mbajtësi; Perde nga druri i 

thurur [amvisni]; Doreza jo metalike ;Grepa per varjen e çantave, jometalike; Numrat e 

shtëpive, të cilët nuk shëndrisin, nuk jane nga metalet; Mobile (Perpunimet përfundimtare 

nga plastika -); Karrika për kompjuter; Kukulla për vitrina dhe kukulla modele për 

rrobaqepës; Shtroja për dhoma të fëmijëve; Zbukurime të varura; Guaska deti, të zbrazta; 

Paravan [amvisni]; Perde me rruza dekorative; Kallam, spanjolle; Mbishkrimet e firmave 

nga druri ose plastika; Kukulla për ekspozitë; Qanta-ormane për vjerrjen e rrobave; 

Mbajtese për rroba; Tabaka jo metalike; Përkufizues për dyer, jo nga metali apo goma; 

Karrocë për kompjuter (mobile); Tavolina për mbështjelljen e foshnjeve; Shtroja për 

mbeshtjellje; Djep; Ulëse per vaskë; Orman për banjo; Mobile për banjo; Ulëse për banjo; 

Orman banjoje; Mobile modulare per banjo; Komodë për banjo (karrige të vogla tualeti) 

[mobile];Mobile për banjo nga materiale plastike;Ulëse për vaska të destinuara për bebe; 

Ulese tri këmbëshe për bebe për përdorim në vaskë; Mobilje banjoje lavamani; Paisje 

banjosh ne dukje të mobileve;Grepa jo metalik per banjo; Bateri metalike për vaska; 

Ndihmëse per hyrje dhe dalje nga vaska, jo metalike; Jastek për vaskë; Pasqyre për banjo.    

21   Enë shtëpiake dhe të kuzhinës; Gjëra qelqi; Porcelan; Enë të dheut.   

 

 

 

(111)  28241 

(151)  28/06/2021 

(181)  04/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1967 

(591)  E Zeze 

(732)  ASK FOODS SH.P.K.  Gjilan/Livoqi i 

Poshtëm, p.n, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   

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. 
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(111)  28180 

(151)  23/06/2021 

(181)  07/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1977 

(591)  Gjelbër e ndritshme, gjelbër e errët, 

gjelbër, kaltër, vjollce, bruz 

(732)  TWO DESPERADOS DOO 

BEOGRAD Bulevar Vojvode Bojovića 6-8, 

11000 Beograd, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Programe kompjuterike, të shkrueshëm; softuer i  lojërave kompjuterike, i 

regjistrueshëm; aplikacione  për softuer kompjuterikë, të shkrueshme; softuer i  lojërave 

kompjuterike i shkrueshëm.   

41   Shërbimet  e kohës së lirë   

 

 

 

(111)  28214 

(151)  24/06/2021 

(181)  07/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1978 

(732)  Fossil Group, Inc.,  901 S. Central 

Expressway, Richardson, Texas 75080, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SKAGEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Orë; bizhuteri   

 

 

 

(111)  28322 

(151)  08/07/2021 

(181)  07/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1979 

(300)  204657217  16/06/2020  FR 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

(540)  DJEEP 
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d'Asnières 92110 CLICHY, FR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(511) 34   Çakmakë (shkrepsa) për duhanpirës (jo prej metaleve të çmuara); artikuj për 

duhanpirës (jo prej metali të çmuar)   

 

 

 

(111)  28303 

(151)  06/07/2021 

(181)  08/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1980 

(300)  302020012615.0/25  12/06/2020  DE 

(732)  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)  BE PART 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   “Rroba; këpucë; mbulesa për kokë; veshje për mbrëmje; kanatiere; rroba për 

punë; bikini; sutjena; kostume për larje; bereta; badi [veshje]; pantollona të shkurta të 

brendshme; mantela për banjo; bluza; fustana për femra; fustana; dorëza pa gishta; veshje 

për kohën e lirë; rripa beli; veshje për gjimnastikë; galoshe; gete të shkurta; xhinse të 

kaltërta; xhinse denimi; xhaketa [veshje]; dorëa [veshje]; shami koke; shami shalli; 

këmisha; pantollona; gjysëm çizme; çizme deri në nyjë të këmbës; pantofla; rrip korseti; 

kapela; korseta [veshje të brendshme]; kapuça [veshje]; kostume për maskaradë; çorapë 

deri në gju; veshje të brendshme; robdëshambër; pallto; kasketa që janë mbulesa për kokë; 

strehë të kasketave; këmishë nate; mantela për shi; çorapë; shalla; shalla për qafë [veshje]; 

shalla për kokë; shami për kokë; mbulesë kokë [vello]; xhupa; brekë; polo këmisha; 

xhaketa parka; pelerine; pulovër; kombinime [veshje]; funda; çorapë geta; rroba gjumi; 

çizme për sport; këpucë; robdishan pune; çizme më lidhësa; çizme; pjesë të epërme të 

çizmeve; sandale; llastik çorapësh; kanatiere [veshje]; rroba për skijim; çizme për skijim; 

veshje për sport; çorapë për trupi; veshje të thurura [veshje]; fanella; toga (petk zyrtar); 

fanella sporti; kostume për palestër; kostume teatri; uniforma; pantollona; gabardina; 

jelekë; çorapë për meshkuj; sandale me tanga; pulovra me kapuçe; dollakë [pantollona]; 

kostume; brekë për larje; llastika mbajtëse; kravata; pallto sporti; sako për darkë; veshje për 

femijë; grykashka, jo nga letra; sako; pantollona të kostumeve; funde të kostumeve; këpucë 

pa lidhëse [këpucë]; kostume popullore.”   
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(111)  28135 

(151)  21/06/2021 

(181)  09/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1985 

(591)  E kuqe,E bardhë,Egjelbert,E Verdhë, 

E Portokallit,E hirit. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj , KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  28129 

(151)  21/06/2021 

(181)  09/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1986 

(591)  E kuqe,E bardhë,Egjelbërt,E Verdhë, 

E Jorgovant.  

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj, KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  28130 

(151)  21/06/2021 

(181)  09/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1987 

(591)  E kuqe,E bardhë,Egjelbert,E Verdhë, 

(540)   
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E Portokallit. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj, KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  28131 

(151)  21/06/2021 

(181)  09/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1988 

(591)  E kuqe,E bardhë,Egjelbërt,E Verdhë. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj , KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  28132 

(151)  21/06/2021 

(181)  09/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1989 

(591)  E kuqe,E bardhë,Egjelbërt,E Verdhë,  

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj, KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

(540)   
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(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  28133 

(151)  21/06/2021 

(181)  09/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1990 

(591)  E kuqe,E bardhë,Egjelbert,E Verdhë, 

E Portokallit. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj, KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  28127 

(151)  21/06/2021 

(181)  09/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1991 

(591)  E kuqe,E bardhë,Egjelbert,E Verdhë, 

E Portokallit. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K. fshati Gurëz Ferizaj , KS 

(540)   
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(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  28119 

(151)  21/06/2021 

(181)  09/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1992 

(591)  E Zezë. 

(732)  Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K.  fshati Gurëz Ferizaj, KS 

(740)  Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.   

 

 

 

(111)  28118 

(151)  21/06/2021 

(181)  09/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1995 

(732)  Manuka Doctor Limited Level 36, 

PWC Tower 15 Customs Street West 

Auckland 1010, NZ 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 

(540)  MANUKA DOCTOR 
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(511) 3   Kozmetikë; sapunë; parfume; produkte për kujdesin e lëkurës jo- mjekësore dhe 

preparate; losione për flokë, përfshirë shaponte e flokëve, kondicionerët dhe trajtuesit e 

flokëve; produkte të higjienës orale; pasta të dhëmbëve; pastruesit e gojës; spërkatës për 

freskimin e frymëmarrjes; deodorantë dhe kundër-djersit për përdorim personal; preparate 

për krem dielli; preparate për mbrojtje nga rrezet diellit.   

5   Produkte dhe preparate terapeutike dhe dietike; produkte dhe preparate terapeutike dhe 

dietike me përmbajtje të polenit, mjaltë dhe / ose produkte të tjera të bletëve; shtesa 

vitaminash dhe mineralesh; shtesa vitaminash dhe mineralesh me përmbajtje të polenit, 

mjaltë dhe / ose produkte të tjera bletëve; produkte dhe preparate për kujdesin e lëkurës; çaj 

mjekësor; pije terapeutike, duke përfshirë çaja, tonik dhe infuzione; pije mjekësore dhe 

infuzione; tableta antimikrobike dhe antiseptike, pastila, tableta dhe kapsula; losione, 

kompozime, xhel, tinktura dhe pomada për përdorim oral ose ditorë; losione, kompozime 

dhe xhel me përmbajtje të polenit, mjaltë dhe / ose produkte të tjera bletëve; xhelatin e 

bletës amë për qëllime mjekësore; produktet dhe preparate veterinare   

30   Mjaltë; propolis për konsum njerëzor; xhelatin e bletës amë për konsum njerëzor; bukë; 

biskota; preparate drithërash për mëngjes; salca; salcë për sallata; krem për lyrje aq sa janë 

të përfshirë në këtë klasë; ëmbëlsira; ushqime të lehta(snack) të përfshirë në këtë klasë; 

ushqim  të lehta (snack) me bazë drithërash; ushqime të lehta (snack) me bazë orizi; çaja; 

çaja që përmbajnë mjaltë, propolis, polen dhe / ose produkte të tjera të bletës; infuzione, jo-

mjekësore; produkte ushqimore dhe preparate të bëra nga mjalti ose duke përfshirë mjaltin, 

propolisin, xhelatin e bletës amë, polenin dhe / ose produkte të tjera bletëve.   

 

 

 

(111)  28114 

(151)  18/06/2021 

(181)  10/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1996 

(300)  UK00003512769  16/07/2020  UK 

(732)  Sportsdirect.com Retail Limited Unit 

A, Brook Park East, Shirebrook, NG20 8RY 

, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje; këpucë; mbulesa koke; xhupa me kapele(anoraks); shirita [veshje]; 

helmeta (kapela me grykë) e cila ekspozon vetem nje pjes te fytyres ( balaclavas); rripa 

[veshje]; rripa prej imitemi të lëkures; rripa prej lëkure; çizme; mushama e lehtë rrezistente 

nga shiu ( cagoules); kapele (dushi -); kapela [veshje koke]; veshja e jashtme liturgjike e 

veshur nga klerikët (chasubles); pallto; fustane; veshje për ushtrime; veshje te modës; 

xhaketa, çizme dhe jelekë peshkimi; thasë ne formë xhupave per veshje të peshkimit( 

smocks); këpucë futbolli (kopaçka); fanella (dresa)për futboll; këpucë me qafa pa lidhëse 

(gaiters)(-çizme-shoshonka); doreza; kapele; trikotazhë; xhaketa; xhinse-farmerka; veshje 

për kohën e lirë; veshje te kohës së lirë; veshje të lehta; veshje liturgjike (maniple); kollare; 
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veshje mbrojtëse për sërf; gjempera pa mengë-jelek; replica veshje per tifozet e futbollit; 

veshje mbrojtëse, doreza, mbulesa koke dhe këpucësh (përveç atyre për mbrojtje nga 

aksidentet ose lëndimet); veshjeve te skijimit-kominoshe me krahrorë (salopeta); breza ose 

fjongo me ngjyra qe bahen prej krahu deri ne kofshen e kundert (saches); shalle; këmisha; 

këpucë; veshje për skija; maska për gjumë; veshje gjumi; mantela uniformë (smocks); 

çorape; artikuj sportivë (veshje) për përdorim kuajsh; artikuj sportivë [veshje]  për përdorim 

kuajsh; veshje sportive; veshje sportive rezistente; kapela sportivë (përveç helmetave); 

mbathje sportive, çizme për hecje; uniforma sportive; veshje sportive; kunja për këpucë 

futbolli ; pantallona të shkurtra për surf; kostume per larje; veshje termike; veshje 

trajnerësh; pantallona; bluza; veshje te mbrendëshme; jelekë; çizme per hecje; veshje të 

papërshkueshëm nga uji dhe të papërshkueshëm nga kushtet atmosferike; veshje të 

papërshkueshme nga uji; veshje rezistente ne kushtet atmosferike; kostume për trupi per 

zhytje po qe nuk janë rezistente ndaj ujit – veshet për ngrohjen e trupit (wet suits); shami 

koke (wimples); rripa dore [veshje]; pjesë, pajisje dhe komponente për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura   

35   Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksionet e zyrës;kontabiliteti, 

mbajtja e librave dhe auditimi;Kontabiliteti;faturat (hartimi i pasqyrave të deshmive -

);administrimi (komercial -) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve, i një 

programi zbritjeje për të mundësuar pjesëmarrësit të vendosin zbritje në mallra dhe 

shërbime përmes përdorimit të një kartele anëtarësie në zbritje, gara për qëllime reklamimi, 

programe të lojalitetit të konsumatorit-besnikrisë, skema të besnikërisë dhe stimulimit të 

klientit, programet e besnikërisë që përfshijnë zbritje ose shtytje-stimulim, programe 

shpërblimesh besnikërie, skema anëtarësie, abonim në gazeta [për të tjerët], skema 

stimuluese shitjeje dhe promovuese, programe stimuluese të promovimit të shitjeve, punë 

biznesi të franshizave, çështje biznesi të dyqaneve me pakicë;administrata në lidhje me 

metodat e marketingut dhe shitjeve;shërbime të kartëles së besnikërisë 

administrative;përpunimi administrativ i urdhresave;shërbime të mbështetjes administrative 

dhe sherbimet e përpunimit të të dhënave;shërbime reklamimi, marketing dhe sherbime e 

promovimit;reklamimi për të tjerët në internet;shërbimet e reklamimit dhe marketingut të 

ofruara me anë të mediave sociale;reklamim me porosi postare;reklamimi i mallrave të 

shitësve të tjerë, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe krahasojnë me lehtësi mallrat e 

atyre shitësve;reklamimi veçanërisht i shërbimeve për promovimin e mallrave;shërbime 

reklamuese për promovimin e tregtisë elektronike;reklamimi përmes të gjitha mjeteve të 

komunikimit publik;këshilla në lidhje me menaxhimin e biznesit të klubeve të 

fitnesit;këshilla në lidhje me funksionimin e biznesit të klubeve shëndetësore;rregullimin 

dhe drejtimin e ngjarjeve reklamuese, panaireve dhe ekspozitave për qëllime biznesi dhe 

reklamimi;rregullimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve online  në 

internet;rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët;rregullimi i shfaqjeve për qëllime 

komerciale, shfaqjeve për qëllime tregtare, ekspozitave për qëllime reklamimi, ekspozitave 

për qëllime komerciale, prezantimeve për qëllime reklamimi, prezantimeve për qëllime 

komerciale;rregullimin e prezantimit të botimeve të të tjerëve ne internet online, në revista 

elektronike, në media informacionesh, në paketa mediatike, në shërbime telekomunikuese 

për të tjerët;shërbime të ankandit;auditimi;postimi i faturave;shërbimet e krijimit te 

brendeve, vlerësimit, pozicionimit, strategjisë dhe testimit të markës;shërbime të 

administrimit të biznesit për përpunimin e shitjeve të bëra në internet;këshilla dhe 

konsulencë biznesi në lidhje me franshingun;shërbime këshilluese biznesi;shërbime të 
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analizës së biznesit dhe informacionit, dhe hulumtim të tregut;vlerësime të biznesit;ndihmë 

biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative;shërbime këshillimi dhe këshilluese 

biznesi;shërbime këshillimi biznesi në lidhje me menaxhimin, marketingun dhe 

promovimin e fushatave për mbledhjen e fondeve-mjeteve;analizave e të dhënave të 

biznesit;shërbime të informacionit të biznesit;pyetje (Kerkimet) ne lidhje me  

biznesin;shërbime të inteligjencës afariste;hetimet e biznesit;konsulencë për menaxhim 

biznesi dhe organizim;menaxhim biznesi për dyqane, lokale argëtimi, hotele, artistë 

interpretues, personalitete sportive, pika shitje me pakicë, klube sportive, ambiente 

sportive, lokale sportive, sportistë, komplekse pishine, pika shitje me shumicë dhe 

pakicë;shërbime të menaxhimit të biznesit;shërbime të monitorimit dhe këshillimit të 

biznesit, përkatësisht, ndjekja e përdoruesve dhe reklamimi i të tjerëve për të siguruar 

strategji, depërtim-shiqim, udhëzime marketingu dhe për analizimin, kuptimin dhe 

parashikimin e sjelljes dhe motivimit të konsumatorit dhe trendet e tregut;rrjete 

biznesi;funksionimi afarist i qendrave tregtare dhe qendrave te mëdha  tregtare;shërbime 

këshillimi për organizimin dhe menaxhimin e biznesit;shërbime të planifikimit të 

biznesit;shërbime të promovimit të biznesit;hulumtim biznesi;shërbime të planifikimit 

strategjik të biznesit;shërbime klerike për marrjen e porosive të shitjes;mbledhja e 

statistikave të biznesit;administrata tregtare e licencimit të mallrave dhe shërbimeve per të 

tjerëve;shërbime këshillimi tregtar;informacion tregtar;informacion dhe këshilla tregtare 

për konsumatorët [dyqan për këshilla për konsumatorët];asistencë për menaxhim tregtar ose 

industrial;menaxhimi i ndërmarrjes [për të tjerët];shërbimet e krahasimit të 

blerjeve;përpilimi i reklamave për përdorim në faqet e internetit në internet;përpilimi i 

informacionit të biznesit;përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike;përpilimi i statistikave;përpilimi, prodhimi dhe shpërndarja e çështjeve të 

reklamave;përpilimin dhe mirëmbajtjen e drejtorive në internet;shërbime të regjistrimit të të 

dhënave kompjuterike;menaxhim i kompjuterizuar i skedarëve;këshillimi në teknikat e 

shitjeve dhe programet e shitjeve;shërbime këshillimi në lidhje me marketingun;shërbime 

këshillimi në lidhje me publicitetin;planifikimi i korporatave;analiza e çmimit të 

kostos;shërbime të klubit të klientëve dhe shërbime të besnikërisë së klientit, për qëllime 

komerciale, promovuese dhe / ose reklamuese;përpunimi, sistematizimi dhe menaxhimi i të 

dhënave;demonstrimi i mallrave;shërbime të reklamimit dixhital;marketing 

dixhital;reklama direkte me postë;përhapja e çështjeve të reklamave;shpërndarja e 

materialit reklamues, marketing dhe promovues;shpërndarja e mostrave;riprodhimi i 

dokumenteve;parashikimi ekonomik;ekspertë të efikasitetit;agjenci punësimi;marketing i 

ngjarjeve;shërbimet e agjensisë së eksport-importit;ekspozita të shfaqjeve të modës për 

qëllime tregtare;shfaqje të modës për qëllime promovuese (organizimi i -);menaxhimi i 

skedarit (i kompjuterizuar -);franshingu (këshilla biznesi në lidhje me -);shërbimet e 

menaxhimit dhe rekrutimit të burimeve njerëzore;agjenci import-eksporti;informacion në 

lidhje me metodat e shitjes;shërbime informacioni në lidhje me reklamat;faturim;shërbimet 

e paraqitjes për qëllime reklamimi;shërbimet e programit të besnikërisë, stimulimit dhe 

bonusit;reklamat e revistave;shërbime me pakicë për porosi me postë për veshje;reklama 

me porosi postare;menaxhim (shërbime këshilluese për biznes -);ndihmë për 

menaxhim;analiza e tregut dhe shërbime kërkimore;marketing;hulumtimi i 

marketingut;shërbime të marketingut;marketingun e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

duke shpërndarë kupona;modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve;shërbime të 

prerjes-shkurtimit të lajmeve;makina dhe pajisje me qira për zyra;reklamim on-
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line;reklamim on-line në një rrjet kompjuterik;reklama në internet dhe me email, përfshirë 

zhvillimin dhe prodhimin e fushatave të mediave sociale dhe masave virale të 

marketingut;marketing online;shërbime të porositjes në internet;sondazhi i 

opinioneve;organizimi i programeve të besnikërisë së klientëve për qëllime komerciale, 

promovuese ose reklamuese;organizimi i ekspozitave dhe ngjarjeve për qëllime komerciale 

ose reklamuese;organizimi i tërheqjeve të çmimeve për qëllime reklamimi;organizimi i 

promovimeve duke përdorur media audio-vizuale;organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamuese;organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë, skemave stimuluese, shitjeve dhe skemave nxitëse promovuese;organizimi i 

ekspozitave, ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve tregtare për qëllime 

komerciale ose reklamuese;shërbime të jashtme [ndihmë biznesi];përgatitja e listës së 

pagave;konsulencë për menaxhim të personelit;rekrutimi i personelit;shërbime të 

fotokopjimit;vendosja e reklamave dhe shfaqjeve promovuese në faqet elektronike të 

arritura përmes rrjeteve kompjuterike;planifikimi i strategjive të reklamimit dhe 

marketingut;prezantimi i mallrave dhe shërbimeve;prezantimi i mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë;shërbime të krahasimit të çmimeve;shërbime 

të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];sherbimet 

e demonstrimit të produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produkteve;informacion për 

shitjen e produkteve;prodhimi i materialit reklamues dhe reklama;promovimin e mallrave 

dhe shërbimeve të të tjerëve;promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve duke 

shpërndarë kupona, me anë të një skeme kartelash shpërblimesh besnikërie, përmes 

programeve të kartelave të zbritjes, përmes administrimit të shitjeve dhe skemave nxitëse 

promovuese që përfshijnë pulla tregtare, duke dhënë pikë blerje për përdorimin e kartelave 

të kreditit, përmes ngjarjeve promovuese , përmes shpërndarjes së materialit të shtypur dhe 

konkurseve promovuese;promovimi i shitjes së shërbimeve [në emër të të tjerëve] duke 

aranzhu reklama;promovimi i garave dhe ngjarjeve, mallrave dhe shërbimeve për të tjerët, 

mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit, ngjarjeve speciale, garave sportive dhe 

ngjarjeve;shërbime promovuese te cilat kanë të bejnë me ngjarjet e esportit;menaxhim 

promovues për personalitete sportive;shërbime promovuese;ofrimi-sigurimi i një udhëzuesi 

të kërkueshëm për reklama në internet që paraqet mallrat dhe shërbimet e shitësve online në 

internet;sigurimi i hapësirës reklamuese në një faqe në internet;sigurimi i informacionit të 

biznesit përmes internetit;sigurimi i informacionit tregtar për konsumatorët;sigurimi i 

informacionit mbi produktin e konsumatorit përmes internetit;sigurimi i informacionit në 

lidhje me organizimin dhe kryerjen e programeve vullnetare dhe projekteve të shërbimit 

komunitar;sigurimi i informacionit të tregut në lidhje me produktet e konsumit;sigurimi i 

informacionit për blerje;sigurimi dhe shpërndarja e informacionit të biznesit, materialeve 

reklamues dhe reklamues në lidhje me ekspozitat, shfaqjet tregtare dhe ekspozitat për 

qëllime biznesi;sigurimi dhe shpërndarja e informacionit të biznesit, ndihma dhe këshillat 

për pjesëmarrësit në ekspozitë, vizitorët dhe ekspozuesit;sigurimi dhe marrja me qiratë 

hapësirës, kohës dhe medias reklamuese;sigurimi i një tregu online në internet për blerësit 

dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;sigurimi i informacionit dhe këshillave për 

konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e produkteve dhe artikujve që do të blihen;sigurimi i 

informacionit dhe shërbimeve këshilluese në lidhje me tregtinë elektronike;ofrimi i 

shërbimeve online të krahasimit të çmimeve;marrëdhëniet me publikun;publikimi i teksteve 

publike;Publicitete;shërbimet e zhvendosjes për bizneset;marrja me qira e hapësirës 

reklamuese, e kohës së reklamimit në mediat e komunikimit, e makinave dhe pajisjeve të 
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zyrës, e makinave të fotokopjimit, automatet e makinave;kërkime për qëllime 

biznesi;shërbime kërkimore në lidhje me reklamën dhe marketingun;shërbime të shitjes me 

pakicë të veshjeve;shitja me pakicë e kartelave të parapaguara të palëve të treta për blerjen 

e veshjeve;sherbimet e shitjes me pakicë e kartelave të parapaguara të palëve të treta për 

blerjen e shërbimeve argëtuese;shërbime të rregullimit të vitrinave të dyqaneve të shitjes 

me pakicë;promovimin e shitjes;promovimi i shitjeve për të tjerët me anë të kartelave të 

privilegjuara të përdoruesve;promovimi i shitjeve përmes programeve të besnikërisë së 

klientit;promovime të shitjeve në pikën e blerjes ose shitjes, për të tjerët;shërbime 

sekretarie;shërbime për rregullimin e vitrinave të dyqaneve;kërkimi i 

sponsorizimit;pershkrimi i informacionit në një paketë mediatike;sistemimi i informacionit 

në bazat e të dhënave kompjuterike;shërbime të agjencisë së talenteve;përgatitja e 

taksave;shërbime telekomunikuese (rregullimi i pershkrimit te informacioneve në -) për të 

tjerët;shërbime telemarketing;përgjigjja telefonike për parapaguesit e 

padisponueshëm;reklamat televizive shërbime të shfaqjeve tregtare dhe ekspozitave 

tregtare;transkriptimi;shtypja;azhurnimi i materialit reklamues;përpunim teksti;shkrimi i 

teksteve publicitare;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime e shitjes me pakicë , me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

kimikateve për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, hortikulturë 

dhe pylltari, rrëshira artificiale të papërpunuara, plastike të papërpunuara, përberës për 

shuarjen e zjarrit dhe  përberje  parandaluese per zjarr, përgatitje kalitjeje dhe bashkimi -

saldimi, substanca për rrezitje të lëkurës  së kafshëve dhe mbrojtjen, ngjitës për përdorim në 

industri, shtuko(kit) dhe mbushës të tjerë paste, plehrash, plehëra-mbeturina, përgatitje 

biologjike për përdorim në industri dhe shkencë;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë, me shumicë dhe me 

postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjyrave, bojrave, llaqeve, ruajtësve kundër 

ndryshkut dhe kundër demtimit të drurit, ngjyruesve, njollave, bojërave për shtypje, 

shënjim dhe gdhendje, rrëshira natyrore të papërpunuara, metale në formë petë dhe pluhur 

për t'u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art, mordant-fiksues, ngjyra, ngjyrosës, 

pigmente dhe bojëra, lëndë ngjyruese, ngjyra ushqimore, ngjyrosës ushqimi, kartrixhe-

fishekë ngjyre toneri, të mbushura, për printerë dhe fotokopjues;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e kozmetikës jo-mjekësore dhe 

përgatitjeve higjienike, produkte dentare jo-mjekësorë, parfumeri, vajra esenciale, preparate 

zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie, pastrim, lustrim preparate 

pastruese dhe gërryese, preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesit për bukurinë, produkte 

kozmetikë, tualete, preparate të higjienës orale, parfumeri dhe aromë, përgatitje për 

pastrimin e kafshëve, ekstrakte aromatike;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë 

në lidhje me shitjen e aromave shtëpiake, përgatitjet e lavanderisë, përgatitjet e pastrimit 

dhe lustrimit të lëkurës dhe këpucëve, përgatitjet e pastrimit të automjeteve, sapun kundër 

djersitjes, antiperspirantë, përgatitje për rrezitje artificiale, locione për banjë, kripëra banje 

jo për qëllime mjekësore, zbutës të mjekrës, produkte për kujdesin e bukurisë, maska 

bukurie;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me 

shitjen e preparateve zbardhuese dhe substancave të tjera për përdorim lavanderie, pastrim, 

lustrim, pastrues dhe gërryes, produkte të kujdesit për trupin, puder-pluhur trupi, krem per 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1442 

 

çizme, lustrues per çizme, agjentë pastrues për duar, preparate per  pastrim, pastrues, 

qumësht per pastrim për qëllime tualeti, material ngjyrosëse, pajisje kozmetike, përgatitje 

kozmetike për rrezitje të lëkurës, produkte kozmetikë -krem;shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me 

postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e mjeteve  dentare, sapunëve deodorantë, 

deodorantëve, preparateve depiluese, detergjenteve, sapunëve dezinfektues, lëndëve 

ngjyrosëse (kozmetike), ngjyrave për mjekër, ujë kolonje , pllaka zmerile(gërrues) , rroba 

zmerile, rroba zmerile për pastrimin e thonjve, letër zemerile-grryese, vajra esenciale, tush 

per qepalla, kozmetikë për vetullat, lapsa për vetullat, xhel për përdorim në flokë, preparate 

për zbardhjen e flokëve, produkte për kujdesin e flokëve, ngjyrosës të flokëve;shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjyrave të flokëve, locione 

flokësh, përgatitje për vendosjen e flokëve, llak për flokët, përgatitje për valëzimin e 

flokëve, përgatitje për kujdesin e duarve, balsam buzësh [jo-mjekësor-], locione për qëllime 

kozmetike, grim, pluhur-puder grimi, preparate grimi, përgatitjet per heqjen e grimit, 

sapunët mjekësorë, kremrat hidratues, pastrues të gojës, preparate për kujdesin e thonjve, 

manikyrin e thonjve, përgatitjet për heqjen e llakut te thonjve, llak te thonjve;shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjës me 

pakicë,  me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e përgatitjeve jo-mjekësore për 

përdorim pas rrojes, përgatitje tualeti jo-mjekësore, vaj për trupin, vajra për qëllime  

kozmetike, vajra për parfume dhe aroma, parfumeri, parfume, përgatitje për kujdesin e 

trupit, përgatitje për freskimin e frymëmarrjes [jo mjekuese], locione para rroje dhe pas 

rroje, shampo, preparate për rrojë, sapunë rroje, krem këpucësh, lustër këpucësh, dyll 

këpucësh;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e preparateve për 

dush, produkte për kujdesin e lëkurës, përgatitje për lëkurën, sapunë, pastrues njollash, 

përgatitje për rrezitje dielli, pluhur talk, ngjyrues dhe locione të gjitha për flokët dhe 

mjekrën , pelhura e lagura me locione kozmetike, artikuj tualeti, ujë tualeti, gjera tualeti, 

peshqirë që përmbajnë përgatitje jo medicinale të tualetit, lpreparate për arje dhe 

banjo;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e vajrave 

dhe yndyrave industriale, dyllit, lubrifikantëve, thithjeve te pluhurit, lagështimin dhe 

përbërje për lidhje pluhuri, lëndë djegëse dhe ndriçues, qirinj dhe fitila për ndriçim, aditivë 

jo-kimikë të karburantit, lesh për përdorim si lëndë djegëse, qirinj të pemës së Krishtlindjes, 

energji elektrike, yndyrë për çizme, këpucë dhe lëkurë, dyll ndriçues, vajra për bojra-

ngjyra;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e qirinjve 

të parfumuar dhe aromatizues, pastrues (përbërje lidhëse pluhuri për -), fitilave te lyer me 

dyll,  vaj tekstil, përgatitje farmaceutike,  mjekësore dhe veterinare, përgatitje sanitare për 

qëllime mjekësore , ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqim për foshnje, suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë, allç , 

materiale për mveshje, material për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar;shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë 

dhe postë direkte në lidhje me shitjen e dezinfektuesve, përgatitjet për shkatërrimin e 

parazitëve, fungicidet, herbicide, fasha ngjitëse, ngjitëse për protezat, përgatitjet për 

freskimin e ajrit, analgjetikët, preparatet antiseptike, kulturat bakteriologjike për -), fasha 
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dhe veshje, rripa për peceta sanitare [peshqirë], aromatizues të ajrit të 

makinave;karbohidrate në formë të lëngshme;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime e shitjes me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e përçuesve kimikë për elektroda elektrokardiografike, kremëra 

të ftohtë për trajtimin e lëndimeve sportive, përgatitje për pastrimin e lenteve të kontaktit, 

shtesa dietike për njerëz dhe kafshë, pije dietike të adaptuara për qëllime mjekësore, 

ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për 

foshnje, përgatitje dietike të ushqimit që kanë një përmbajtje të ulët yndyre [përshtatur për 

qëllime mjekësore];shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online  në 

internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

ushqimeve dietike të përshtatura për personat që kanë çrregullime komplekse metabolike 

për qëllime mjekësore, substanca dietike të adaptuara për përdorim mjekësor, substanca 

dietike për përdorim mjekësor në kontrollin e peshës trupore, dezinfektues për qëllime 

higjienike, larje qensh, pije kryesisht mineralesh ose vitamina, barna për qëllime mjekësore, 

kuti të mbushura të ndihmës së shpejtë, pajisje shtesë ushqimore;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë 

dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ushqimeve për personat që kanë 

çrregullime të ndërlikuara metabolike, fashë garze [veshje], preparate për pastrimin e 

duarve, komplete që përmbajnë përgatitje mjekësore, materiale për mveshje, zëvendësim 

vaktesh dhe përzierje dietike për pije, pluhurat zëvendësues të vaktit, ushqim mjekësor për 

sportistët, ushqime mjekësore për persona sportivë [vitamina ose minerale], preparate 

medicinale dhe substanca;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

përgatitjeve dhe substancave minerale dhe proteina, pije minerale [mjekësore], relaksues të 

muskujve, përgatitje dhe substanca natopatike dhe homeopatike, lëndë ushqyese dhe 

perberjeve ushqimore, shtesa ushqimore dhe dietike , oksigjen për qëllime mjekësore, 

pesticide, përgatitje dhe substanca farmaceutike, përbërje bimore dhe ekstrakte për 

përdorim si suplemente dietike, suva;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e koncentrateve ushqimore dietike me pluhur dhe substancave dietike për 

përdorim në një program për zvogëlimin e peshës për qëllime mjekësore, përgatitjet për 

përdorim dietik, ushqime proteinash për konsum njerëzor [përshtatur për qëllime 

mjekësore], suplemente proteinesh, radium për qëllime mjekësore, preparate sterilizuese, 

stimulues të bërë nga vitamina;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime te shitjes  me pakicë me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë 

në lidhje me shitjen e shiritave për fashim, shtesa vitaminash, dietike dhe minerale, pije 

vitaminash, përgatitje vitaminash, vitamina, ujëra [pije] për qëllime mjekësore, metale të 

zakonshëm dhe legurat te tyre,minerale, materiale metalike për ndërtim dhe konstruksione, 

ndërtesa të transportueshme prej metali, kabllo joelektrik dhe tela prej metali të zakonshëm, 

sende të vogla prej metali, kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport;shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë 

dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e kasafortave, sende të vogla të pajisjeve 

metalike, metale të papërpunuara dhe pjesërisht të përpunuara, duke përfshirë produkte të 

thjeshta të bëra prej tyre, shënja metali për automjete, shënja metali, çelësa dhe zinxhirë 

çelësash, brava, çelësa, zbukurime, kosha metalikë, çelësa, varese çelësash, shenja, statuja, 

statuja dhe figura te vogla , bronzi, trofe të bëra-punuara prej metali, kuti parash;shërbime 
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të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kutive, trofeve, modeleve të 

metaleve të çmuar, të gjitha të bëra tërësisht ose kryesisht nga metale të zakonshëm, 

makina, mjete makinerie, mjete të funksionuara me energji, motorë dhe makina , përveç 

automjeteve tokësore, komponenteve te bashkuesve të makinerive dhe përbërësve të 

transmisionit, përveç automjeteve tokësore, mjeteve bujqësore, përveç mjeteve të dorës që 

operohen me dorë, inkubatorëve për vezë, makinave automatike të shitjes;shërbimete 

shitjës me pakicë;shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e veglave dhe mjeteve të 

dorës, te cilat operohen  me dorë, takëm, krahë anësorë, brisk, mjete higjienike dhe bukurie 

të drejtuara nga dora për njerëz dhe kafshë, mjete ngritëse , mjete dore emergjence dhe 

shpëtimi, vegla kopshtesh, gërshërë, shtrengues hekuri, dana për mbeshtjellje, mbeshtjelles 

per qepalla, pajisje manikyrësh, gërshërë thonjsh, turpi thonjsh, pajisje pedikyrësh, gërshërë 

të mëdha të krasitjes, piskatore-pincetë, mashë, prerëse picash;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve 

te shkencës, hulumtimit, lundrimit, vrojtimit, fotografike, kinematografike, audio-vizuale, 

optike, peshimit, matjes, sinjalizimit, zbulimit, testimit, inspektimit, shpetimit te jetës,  apo 

aparate dhe instrumente te mësimdhënies, aparatet dhe instrumentet për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin 

ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, media të regjistruara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, te bosh Regjistrime digjitale ose analoge dhe mediave 

per regjistrime dhe ruajtje, mekanizma për aparate që punojnë me monedha, kasa, mjete 

llogaritëse, kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike, kostume zhytjeje, maska 

zhytësish, veshë për zhytës;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime te shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje 

me shitjen e kapësave të hundës për zhytësit dhe notarët, doreza për zhytësit, aparate për 

frymëmarrje për not nën ujë, aparate për shuarjen e zjarrit, mbrojtës të barkut (për mbrojtje 

nga aksidentet dhe lëndimet) ), alarme, përforcues, antena, aparate dhe instrumente për 

regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit, të dhënave dhe / ose imazheve, aparate 

për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë  online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve për përdorim me kompjuterë, 

kaseta audio dhe video dhe disqe, të gjitha në formë të regjistruar paraprakisht, aparate 

audio, regjistrime audio, altoparlantë audio, sisteme audio , makineritë e rishikimit 

automatik, çantat dhe kutitë e përshtatura posaçërisht për mbajtjen ose bartjen e pajisjeve 

portative, mobile, pajisjeve dore dhe tabletave dhe pajisjeve dhe aksesorëve për pajisje të 

tilla, bateri, bateri, elektrike, kuti baterie;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e karikuesve të baterive, dylbi, CD-ve të zbrazëta dhe të regjistruara 

paraprakisht, disqe, regjistra, shiritave dhe kasetave, shirita bosh për regjistrimin e audios 

dhe videos, mbrojtës të trupit, libra të regjistruar në disk, mbrojtës të gjirit, dollapë dhe 

mbështetëse të gjithë të përshtatur për aparate dhe instrumente audio, video dhe televizive, 
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kabllo, makina elektrike, llogaritëse, kalkulatorë, kamera, film kamera, lente 

kamera;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

kamerave, karta që përmbajnë një çip qark të integruar, karta të koduara me karakteristika 

të sigurisë për qëllime të vërtetimit autentik, karta që përdorin kujtime magnetike dhe 

kujtime të qarkut të integruar, mbajtes për telefona celularë , mbajtëse kutie të përshtatura 

për syze dielli, kaseta të përshtatura për dylbi, kutitë për celularët, kutitë për syzet dhe syzet 

e diellit, kuvertat e kasetave, aparate CD, kasetat e radios CD;shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e CD romëve, telefonave celularë, zinxhirëve dhe kordave për 

syze dhe syze dielli, film kinematografik, i ekspozuar, aparate pastrimi për disqe të 

regjistrimit të zërit, orë (pajisje për regjistrimin e kohës)  dhe kohëmatës, veshje për 

mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, aparate që operojnë me monedha (mekanizma 

për -), televizione dhe video të kombinuara, kompakte disqe, revista të ndërmarrjeve të 

shkarkuara përmes internetit;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e aplikacineve te programeve te softuerit kompjuterik, programe softuer 

kompjuterike të aplikacioneve për pajisje portative, celularë, pajisje dore dhe tabletë, 

programe softuer  kompjuterike të aplikacioneve që kanë të bëjnë ose shfaqin lojëra, lojëra 

kazino, lojëra me letra , bixhoz ose bast, programe të lojërave kompjuterike dhe video 

lojërave, programe kompjuterike te lojerave te harduerit kompjuterik;pajisje periferike 

kompjuterike, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

programeve kompjuterikë te softuerit, programeve kompjuterikë te softuerit dhe harduerit 

dhe të pajisjeve kompjuterike me funksione multimediale dhe interaktive, programe te 

softuerit kompjuterik dhe programe kompjuterike të shkarkueshme ose të siguruara përmes 

internetit, programe te  softverit kompjuterik dhe programe kompjuterike që kanë të bëjnë 

me ose paraqesin lojëra, lojëra të bazuara në aftësi, lojëra kazino, lojëra me letra, bixhoz 

ose bast;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e programeve te 

softuerit kompjuterikë për telekomunikacion dhe komunikim përmes rrjeteve lokale ose 

globale të komunikimit, duke përfshirë Wi-Fi, internet, intranet, ekstranet, televizion, 

komunikim celular, celular dhe rrjete satelitore, terminale kompjuterike, kompjuterë, 

kompjuterë, kompjuterë laptopë dhe kompjuter fletorë, kompjuterë lojërash, përçues, 

elektrikë, kontejnerë për diapozitive të mikroskopit;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime 

të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e kontrollorëve dhe tastierave të gjitha për ngrohje, ventilim, kondicionim 

të ajrit, ndriçim dhe sigurim, sportele, bartës të dhënash me çipa elektronikë të integruar, 

bartës të dhënash me çipa të integruar mikroprocesor , kaseta dixhitale audio, disqe 

dixhitale të gjithanshme, disqe dhe kaseta të gjitha për lojëra video, disqe drajver, disqe dhe 

kaseta të gjitha për lojëra video, disqe që mbajnë regjistrime video, aparate 

zhytëse;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

programeve dhe softuerit dhe programeve të shkarkueshëm të kompjuterëve dhe lojërave 

video, softuer dhe programe të lojërave elektronike të shkarkueshme dhe lojërave video, 

botime elektronike të shkarkueshme, lojëra kompjuterike interaktive të shkarkueshme dhe 
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lojë video softuer dhe programe, shkarkimi I pubkimeve, posacerisht, revista të kompanisë 

të shkarkueshme përmes internetit shitja me pakicë shitja online me pakicë perms internetir. 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen softuereve 

dhe programeve per lojëra kompjuterike dhe video lajëra per realitet te cilat mund te 

shkarkohen kapëse veshësh, mburoja per bërryla dhe mbrojtëse, aparate elektrike per 

pastrim, apatrate per valëziin e flokut, Instalacione elektrike per kontrollimin me 

telekomandë te operacioneve industrial, hekura elektrik, kablla teb energjisë 

elektrike,lustruesit elektrik te këpucëve, complete per kaçurrela me avull, sherbime te 

shitjes me pakicë online, shebime te shitjes me pakicë , shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen gypave me vakum, aparate dhe instrumente 

elektrike te gjitha per perdorim ne zyre,aparate elektrike per amvisni, elektrolizerë,  aparate 

elektrike per perdorim personal  per qellime galvanizimi,tabela te shpalljeve elektronike, 

programe elektronike te lojërave kompjuterike dhe  video lojërave, softuere per lojëra dhe 

video lojëra  kompjuterike, lojëra elektronike;sherbime te shitjes me pakicë, shitjes me 

pakicë online ne internet dhe shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e tabelave per porosi elektronike, tabela te shfaqura per informacione 

elektronike , publikime elektronike te distribuara perms e-majleve. kartelave të koduara dhe 

enkodues magnetikë, kartelave të koduara të çipave që përmbajnë programe të përdorura 

për aplikime financiare, programe besnikërie, programe shpërblimesh dhe preferencat e 

mbajtësve të kartelave, kabllot zgjatese, kabllo vazhduese , kutitë e syzeve, syze;shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e syzeve, syzeve, syzeve të diellit, syze 

sportive dhe syze, syze noti, mburoja të fytyrës, aparate dhe instrumente të përpunimit të 

faksit, qarqe (të elektrizuara -), filtra për maska të frymëmarrjes, mbulesa fleksibile (me 

formë) për kontrollet e aparateve elektrike, tapa për larje dhe not, ekranet fluorescente, 

korniza dhe lente për syze dhe syze dielli, korniza për syze;shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e lojërave të përshtatura për përdorim me marrës televizivë, 

programe softueri lojërash, syze për skijim, syze për përdorim në sport, barazues grafikë, 

aparate për modelimin e flokëve, aparate për velëzimin e flokëve , shirita për pastrimin e 

kokës, kufje, kufje, helmeta (me përjashtim të helmetave të çiklizmit), mbajtëse të 

përshtatura për telefona celularë, karta të ngopura me hologram, holograme;shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e programeve interaktive të lojërave 

kompjuterike dhe video lojërave, softuere per lojë kompjuterike interaktive dhe video 

lojëra, softuere per lojë elektronike interaktive kompjuterike dhe video lojëra,  softuere dhe 

programe per lojëra kompjuterike dhe video lojera interaktive multimediale, levë-gjestik 

për përdorim me kompjuterë, kuti gjuboksi, makina karaoke, jastëk gjuri, mburojë dhe 

mbrojtës, kutitë e bartjes së laptopit;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e mbulesave të laptopëve, lenteve për syze, syzeve dhe syzeve të diellit, 

rripave të shpëtimit, xhaketave dhe notuesve, filamente-fije te holla përçuese të lehta 

[fibrave optike], peshoreve të bagazhit, të dhënave magnetike transportues, disqe 

regjistruese, magnet, syze zmadhuese, masa, instrumente matëse, shirita matës, memorje, 

aplikacione mobile që përmbajnë softuer dhe lojëra të realitetit virtual;shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 
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shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e mbulesave të telefonave celularë, shiritat e 

telefonave mobil, telefonat celularë, telefonët pa kabëll, makinat e numërimit dhe 

klasifikimit të parave, aparate monitorimi, elektrik, dyshekë miu, jastëk miu, mbrojtës gojë 

(mburoja gome), mp3 player dhe pajisje elektronike digjitale portative dhe dore për 

regjistrim, organizim, transmetim, manipulim dhe rishikim të skedarëve të tekstit, të 

dhënave, fajleve audio dhe video;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e aparateve të navigimit për automjete [kompjutera në anije], 

odontoguard-aparate, makina per zyre, aparate dhe instrumente optike, aparate per thirrje-

pejgjer, hapamatës, periskop,  cd lojtarë-plejer personal  , stereo personale, pajisje 

telefonike, mbulesa telefonike [të adaptuara posaçërisht] dhe mbulesa për pajisje 

elektronike digjitale portative dhe dore, regjistra fonografësh, kaseta dhe disqe;shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicëonline  në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve 

fotokopjuese, aparateve dhe instrumenteve fotografike, kartelave të mbuluara me plastikë 

që përmbajnë materiale të shtypura [të koduara], prizave, folet e prizave dhe kontakteve të 

tjera [lidhjet elektrike]. , llogaritës xhepi, aparate dhe instrumente portabël audio, kartela 

magnetike të parapaguara, kohëmatës të programueshëm, pajisje mbrojtëse për përdorim 

personal per mbrojtje ndaj aksidenteve, veshje mbrojtëse dhe aksesorë;shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e veshjeve mbrojtëse për zhytje, veshjeve 

mbrojtëse për pjesëmarrësit në sportet motorike [për parandalimin e aksidenteve], veshjeve 

mbrojtëse, mbulesave të kokës dhe këpucëve për përdorim në sport, syze mbrojtëse, syze 

dielli dhe syze mbrojtëse, helmeta mbrojtëse, makina per  shpimin e kartelave për zyre, 

radio kaseta, radio marrës, radio, radio orë, aparate regjistrimi, aparate për 

telekomandë;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

kostumeve të sigurisë se mbijetesës, aparate naviguese satelitore, satelitë dhe dekodera, 

peshore, kartela të koduara të sigurisë, gjysmëpërçues, mbulesa të formësuara për kontrollet 

e aparateve elektrike, bilbila-fishkellima sinjalizues, helmeta skateboard, kartela 

inteligjente, kartela të koduara magnetike, kartela elektronike të bartësit të të dhënave, 

kartela ngarkimi-mbushjeje, kartela bankare, kartela krediti, kartela debiti, kartela çipi, 

kartela me vlerë të ruajtur, kartela pagese;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje 

me shitjen e kartave të parapaguara, çorapave, ngrohje elektrike, regjistrim i zërit, 

altoparlantë, altoparlantë me zë të lartë, zmadhues zeri kufjesh, kabllo zerimi, mbajtëse 

syzesh, syze sportive ( size), syze sportive, syze sportive, helmeta sportive dhe vizier-

mbrojtese, pulla postare (aparati për të kontrolluar) rripa dhe këllëf për syze dhe syze dielli, 

rripa për syze dielli, syze dielli, mbrojtës të vershimeve, syze noti, shirita plejer;shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online  në internet, shërbime me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e magnetofonave, shiritave, disqeve dhe 

flopy disqeve, të gjitha të regjistruara me programe kompjuterike, aparate telekomunikimi 

(përfshirë kartelat telefonike me parapagim ndërkombëtarë dhe kupona elektronikë-

vaucere), instalime telekomunikuese, aparate dhe instrumente, aparate telekomunikuese 

(përfshirë kartelat telefonike me parapagim ndërkombëtarë dhe kupona-vauçere 

elektronikë), aparate dhe instrumente telefonike për përgjigje, aparate telefonike;shërbime 
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të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e telefonave, 

telefonave mobil, telefonave pa tel, antenave televizive, aparateve dhe instrumenteve 

televizive, televizioneve, televizioneve për marrjen e transmetimit satelitor, tokene për 

aktivizimin elektrik, aparate dhe instrumente elektronike dhe  telekomunikuese, 

transformatorë, akordues, pllaka rrotulluese, aparate dhe instrumente për shkrim makine, 

pajisje për ruajtjen dixhitale;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve video, kamera video, video disqeve plejer, 

softuere  të lojërave video, lojëra video, aparate për regjistrim video, programe realiteti 

virtual te lojërave kompjuterike dhe video lojërave, softuer realiteti virtual te lojërave 

kompjuterike dhe programe lojërash video, kufje dhe helmeta të realitetit virtual, njësi të 

shfaqjes vizual, makina votimi, monitorë të ekranit video të pershtateshem per bartje, 

aparate dhe instrumente të përpunimit të fjalëve;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe 

veterinare, gjymtyrëve artificiale, syve dhe dhëmbëve, artikuj ortopedikë, materiale qepjeje, 

pajisje terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për persona me aftësi të kufizuara, aparate 

masazhesh, aparate, pajisje dhe artikuj për foshnje në gji, fasha, pako të ftohta dhe të nxehta 

për qëllime mjekësore, maskë dhëmbësh për fytyrë dhe doreza dentare;shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e mbështjellësve elastik për 

gjymtyrë dhe nyje për përdorim mjekësor, maska për fytyrë për përdorim mjekësor, 

mbrojtës të dëgjimit, aparate neoprene-mbajtese për gjymtyrë dhe nyje për përdorim 

mjekësor, makina ortodontike dhe instrumente për qëllime dentare, instrumente protetike 

për qëllime dentare, mbështetëse sportive, fasha pezulluese për përdorim në sport;shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve dhe instalimeve për ndriçim, 

ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim me ujë, qëllime 

sanitare, aparate dhe instalime për ftohje, skarë për Barbecue (gurë lavë për përdorim në -), 

ajër i kondicionuar (instalime për -), llamba për valezim, qeset e sterilizimit të 

disponueshëm;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

filtrave për ujë të pijshëm, çakmak gazi, shkopinj, aparate dhe pajisje për tharjen e flokëve, 

aparate ngrohëse, shishe me ujë të ngrohet, hidrantë, llamba, karburant bërthamor dhe 

material moderues bërthamor (instalime për përpunim), radiatorë, elektrikë, frigoriferë, 

krijues smogu, ulëse tualeti, pishtarë për ndriçim, llamba me rreze ultravjollcë, jo për 

qëllime mjekësore, instalime ujitjeje, automatike;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e automjeteve, aparate për automjete per lëvizje nga toka, ajri ose uji, 

mburoja të ekranit të makinës dhe roletne-perde dielli, rregullime makinash, mbulesa për 

uleset e makinave, automjete elektrike, makina dore, tuba të brendshëm (veshje riparimi për 

-), karroca per blerje-pazar, sajë, pajisje automjetesh, përbërës dhe pjesë të përfshira në këtë 

klasë, goma të rrotave të automjeteve [goma], pajisje të gomave të rrotave të automjeteve, 

pajisje dhe pjesë;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e xhamave 
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te perparme te automjeteve, armëve të zjarrit, municionit dhe predhave, eksplozivëve, 

fishekzjarreve, metaleve të çmuar dhe legurat të tyre, stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar, instrumente horologjike dhe kronometrike , orë alarmi, shënja prej metali të çmuar, 

kuti, kuti prej metali të çmuar, rrathë, kutitë për orë dhe orët, kutitë për prodhimin e orës, 

zinxhirë prej metali të çmuar, kutitë e orës, akrepat e orës, orët;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 

postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e manshetave, kapëse per kollare, kunja 

lidhëse, imitim ari,  kuti margaritaresh prej metali të çmuar, margaritarë dhe imitim 

margaritaresh, kuti margaritaresh, unaza çelësash, enë kuzhine të metale të çmuar, medalje, 

shënja prej metaleve të çmuar, unaza qirinjsh prej metali të çmuar, akrepa lëvizje për orë 

dhe orët, zbukurime të metaleve të çmuar, unaza që janë stoli, orë sportive, instrumente për 

mbajtjen e kohës;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e 

xhinglave, trofeve, kopsave të rripave, të gjitha prej metali të çmuar ose të veshura me to, 

breza per orë, rripa per orë, orë, orë dore, instrumente muzikorë, mbajtes instrumentesh 

muzikëore dhe qëndrus-mbeshtetes për instrumente muzikorë, shkopinj dirigjentë, letër dhe 

kartuç, materiale të shtypura, material për lidhjen e librave, fotografi, letër shkrimi dhe 

pajisjet e zyrës, përveç mobiljeve;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të 

drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjitësve për artikuj shkrimi ose shtëpiake, materiale 

vizatimi dhe materiale për artistë, brusha boje-ngjyre, materiale udhëzuese dhe mësimore, 

fletë plastike, filma dhe çanta për mbështjellje dhe paketim , lloji i printerëve, blloqe shtypi, 

ngjitës për qëllime shkrimi, shpërndarës shiritash ngjitës  muri [rekuizitat  e zyrës], ngjitës 

për artikuj per qellime shkrimi ose shtëpiak, agjenda, albume;shërbime e shitjeve me 

pakicë, sherbime  e shitjeve me pakicë online në internet;shërbime të shitjes me pakicë në 

internet, shërbime e shitjeve me pakicë,   me shumicë dhe me  postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e modeleve të arkitektëve, materialeve të artistëve, çanta [pliko, qese] letre 

ose plastike, për paketim, bllok shënimesh, material për lidhjen e librave, libra, revista 

[botime periodike] , broshura, afishe dhe publikime të tjera të shtypura, broshura, 

kalendarë, kartona të bëra prej plastike [përveç te  koduara ose magnetike], kutitë për 

stilolapsa, kutitë për artikuj shkrimi, katalogët, shandanët, busullat;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e dekalcomanive, fletëve të tavolinës, 

ditareve, skedarëve të dokumenteve [shkrimi], tabelave të vizatimit, instrumenteve të 

vizatimit, gomave, programeve të ngjarjeve, fllomaster lapsave, kartelave të dhuratave , 

kupona- vauçere dhuratë, shkopinj ngjitës, kartolina përshëndetëse, shami letre, theksues- 

shenjues, libra të indeksuar për regjistrimin e informacionit në lidhje me trajnimin e fitnesit, 

stilolapsa me ngjyrë, ngjyrë për stilolapsa;shërbime te shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë 

në lidhje me për shitjen e materialit udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve), etiketës së 

bagazhit prej lëkure, revistave, stilolapsave (shkrimi), gazetave, librave, fletoreve të 

shënimeve, programeve zyrtare [materiale të shtypura], brusha te piktorve, letrave, kartuçit 

dhe mallrave të bëra nga këto materiale, të papërfshira në klasa të tjera, pastel [shkumësa], 

lapsa, mprehësa lapsash,stilo lapsa, lapsa;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicëonline  në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë 

në lidhje me shitjen e revistave periodike [materiale të shtypura], fotografi, film plastik për 
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ambalazh, materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasat e tjera), postera, 

agjenda të shtypura, material të shtypura, publikime të shtypura, bileta të shtypura, lloje te 

printerëve, blloqe shtypëje, shënime të lëvizshme  vetngjitese, tatuazhe të lëvizshme , 

redaktura, qese plastike [bartëse] pazari, programe suveniresh, pulla [vula], makinë kapëse 

-heft;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

makinave ngjitese-heft, kartolinave, klisheve, pëlhurave , makinave te shkrimit  dhe 

rekuizitave te zyrës (përveç mobiljeve), diagrame muri për t'u përdorur si ditarë, diagrame 

muri për t'u përdorur si ditarë, pllaka të bardha, gome të papërpunuar dhe gjysëm të 

përpunuar, gutta-perka, goma, asbest, liskune dhe silikate dhe zëvendësues për të gjitha 

këto materiale, plastika dhe rrëshira në formë të ekstuduar për t'u përdorur në 

prodhim;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime te shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

materialeve të paketimit, ndalimit dhe izolimit, tubave fleksibël, tubave dhe gypave, jo prej 

metali, lëkure dhe imitime të lëkurës, lëkurave të kafshëve dhe peliqe, bagazhe dhe mbajtja 

e çantave, ombredhave dhe çadrave te diellit, shkopinjtë e ecjes, kamxhiku, parzmore dhe 

shale kuajsh, jakë, rripa dhe rroba për kafshë, portofole arti [kasa], artikuj bagazhesh, çanta 

atletike, çanta atashesh;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

mbajtesve të fëmijëve dhe foshnjeve, çanta shpine, bagazh, çanta, çanta për pajisje 

udhëtimi, çanta plazhi, çanta rripash, çanta beli, rripa të punuar prej lëkure imituese, rripa të 

punuar prej lëkure, çanta ne formë plikoje-kuleta , çanta per çizme, aktçanta, kutitë e 

kartelave të biznesit, çanta kampingu, çanta nga thupra, kutitë e kartelave, mbajtëse 

kartelash, mbajtëse të çeqeve, bagazh dore, kutitë, kutitë për telefonat mobil;shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e rasteve, çanta terheqese, çanta 

kozmetike, kaseta kartash kreditimi, mbajtëse të kartelave të kreditit, çanta per pelenë, 

kaseta dokumentesh, çanta kampimi, çanta mbrëmjesh, fiksime dhe rripa prej lëkure, 

aparate bartëse në kornizë në natyrën e çantave të shpinës për bartjen e foshnjave, 

kornizave për çantat e dorës, kornizave për ombredha, çantave të rrobave, karrike të 

ombrellave së golfit, ombredha të golfit, çantave të palestrës, çantave të dorës, te pajimeve, 

çantave të dorës;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë në internet, 

shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e lëkurave, 

çantave te shkopave, mbajtësve, batanijeve të kuajve. ,pajisjeve te kuajve, pajisjeve te 

kuajve dhe artikujve per kuaj, kuti çelsash, lidhese per çelsa të bëra prej lëkure që 

përfshijnë unaza çelësash, mbajtëse çelësash, çanta çelësash, çanta shpine, lidhëse (lëkure -

), rripa (lëkurë -), artikuj prej lëkure duke përfshirë litarin e kuajve dhe artikuj të kuajve, 

portofole lëkure [mbulesa], bagazh, etiketa të bagazhit;shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicëonline  në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e rripave të bagazhit, çanta per perdorim  mbremjeve, bagazh 

per mbremje, çanta shporta, çadra dielli, libra xhepi, portofola xhepi, portofole, çanta per 

letra, çanta, çanta, çanta regjistrimi, shalë kalurim, shalë kalurimi, çanta shpine, shale 

kuajsh, çanta shkollore, thasë shkolle, çanta shpine nxënësish, çanta këpucësh, çanta pazar, 

karroca pazar [çanta pazari me rrota), çanta shpatullash, lëkura dhe peliçe, çanta sportive, 

çanta sportistesh;rripave per kepuce patinazhi, valigjeve,çantave te makiazhit,çanta 

ngarkese, çantave te udhetimit, mbathjeve te udhetimit, mbathjeve, mbajteseve te 
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ombredhave,ombredhave, çantave te belit, pako beli, çanta per çanta rreth beli, çanta rreth 

trupi, shkopa per hecje, kuleta,kuleta te cilat kapen ne bel, kamxhik, tabala te cilat perdoren 

si ditarë, tabela te bardha, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e materialeve, jo prej metali, për ndërtim dhe konstrukcione , tuba të ngurtë, jo prej 

metali, për ndërtesë, asfalt, zift, katran dhe bitumen, ndërtesa të transportueshme, jo të 

metalit, monumente, jo prej metali, orendi, pasqyra, korniza fotografish, kontejnerë, jo prej 

metali, për ruajtje ose transport, kocka të papunuara ose gjysëm të përpunuara, brirë, dhemb 

balenë ose margaritar;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

predhave,  material i butë i bardhë si argjila i përbërë nga silikat magnezi i hidratuar,  

(meerschaum), qelibar të verdhë, shtroja [përveç liri], shtretër për kafshët shtëpiake 

shtëpiake, byzylykët (identifikimi), jo prej metali, për qëllime spitalore, kabllo ose kapëse 

tubash prej plastike, mobilje kampingu., varëse rrobash, unaza perde , dekorime prej 

plastike për produkte ushqimore, dërrasa ekrani, dyshekë prej shkumës per kamping, pajisje 

mobiljesh, jo prej metali;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime e shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e  shportave (të thurura, zakonisht të mëdha, që përdoret për transportin e 

sendeve)[hampers], jastëkëve të fryrë [të ndryshem nga ata për përdorimit mjekësor] për 

vendosjen rreth qafës, manekine, jastëkëve, çantave të gjumit, enëve të shtëpisë ose 

kuzhinës dhe kontejnerë, enë gatimi dhe sendesh shtepiake, përveç pirunëve, thikave dhe 

lugëve, krehrave dhe sfungjerëve-shpuzave, brushave, përveç brushave të piktorëve, 

materialeve për prodhimin e brushave, artikujve për qëllime pastrimi;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e qelqit të papunuar ose gjysëm të 

përpunuar, përveç qelqit të ndërtimit, enëve të qelqit, porcelanit dhe enëve prej balte, 

shporta për përdorim shtëpiak, kriklla-gota te mëdha birre, tas-bokall dhe enë, brusha , 

pjesë e pajisjeve qe lirojnë ngrohje (stufa, shporeta…) mbajtëse qirinjsh, unaza qirinjsh prej 

metali të çmuar, shandanë prej metali të çmuar, zbukurime kineze, instrumente pastrimi [të 

operuara me dorë], kokteje  shakers, gjezve kafeje jo elektrike, enë shtëpiake;shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kontejnerëve shtëpiak të gjithë 

prej metali të çmuar, kontejnerë për ushqim, kontejnerë për përdorim shtëpiak për qëllime 

magazinimi, enë gatimi, çanta ftohëse, çanta ftohëse për karrem peshkimi, enë kozmetike, 

filxhanë, artikuj dekorativë të bërë nga qelqi,dekorime kineze, punime porcelani i 

zbukuruar kinez, enë prej porcelani, enë prej balte ose porcelani, shishe per pije, kashtë 

pijesh, enë për pije, figurina, stenda prej hekuri të sheshtë, vazo lulesh, shishe uji të 

palosshme;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

nxjerrësve të lëngjeve të frutave (të operuara me dorë), artikuj prej sendesh per dhuratash 

dhe vepra arti, të gjitha të bëra prej  punime kineze prej kockash, kristal kinez, enë prej 

argjile, qelqi, porcelani ose terrakota, qelqi, të papunuara ose gjysëm të përpunuara [përveç 

qelqit të ndërtimit], enë shtëpiake ose kuzhinë dhe kontejnerë, kova akulli, kurthe insektesh, 

bokalla dhe enë për pije, kazan, enë kuzhine dhe amvisëri dhe kontejnerë, kuti 

dreke;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitja e figurave 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1452 

 

në miniaturë, miksera [jo-elektrike-] për përzierjen e pijeve, miksera, manual [koktej 

shakeri], kriklla-gota te medha, instrumente dhe materiale jo elektrike, të gjitha për pastrim, 

zbukurime, shporta pikniku (të pajisura -), përfshirë enët, pjatat , sende prej porcelani, 

kashtë pijesh të ripërdorshme, kashtë të ripërdorshme, pjata prej metali të çmuar, shishe 

shaker, shishe sportive, lesh çeliku, enë per ruajtjen e ushqimit;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë 

dhe postë direkte në lidhje me shitjen e enëve të magazinimit për përdorim shtëpiak, kashtë, 

rezervuarë, çanta të izoluara termikisht për përdorim shtëpiak ose kuzhinë ose përdorim në 

transportimin dhe ruajtjen e ushqimit dhe pijeve, kontejnerë të izoluar termikisht për 

ushqim, balonë të izoluar termikisht për përdorim shtëpiak, brusha dhëmbësh, kruese 

dhëmbësh, tabaka për qëllime shtëpiake, kuti stolishë, vazo dhe urna-vazo me kapak, shishe 

uji, kanaçe, artikuj kopshtarie, vepra arti;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të 

drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e litarëve dhe telave, rrjetave, çadrave-tendave dhe 

tarpaulinave-ceradave, tendave të materialeve tekstili ose sintetike, velave, thasëve për 

transportin dhe ruajtjen e materialeve me shumicë, material mbushes , materiale amortizimi 

dhe mbushjeje përveç letrës, kartuçit, gomës ose plastikës, mbulesa të papërshtatshme, 

materiale tekstili me fije të papërpunuara dhe zëvendësuesit e tyre, lecka dylli, mbulesa për 

kamuflazh;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e fijeve dhe tjerrëve, 

për përdorim tekstili, fije pambuku dhe fije tjerr, fije qepjeje dhe fije-tjerr, fije mëndafshi 

dhe fije-tjerr, fije leshi dhe fije-tjerr, pe pambuku, mëndafshi dhe leshi, tekstile dhe 

zëvendësime për tekstilet, pelhura shtëpiake, perde prej tekstili ose plastike, banderola, 

pelhura per banjo, mbulesa shtrati dhe tryezë, rroba krevati, mbulesa shtrati, çarçafë, shtroja 

shtrati, perde roll (roletne), mbathje, mbulesa (kapaku i pajisur i tualetit -) prej 

pëlhure;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

mbulesave për jastëkët, mbajteseve te fjongave te perdeveve, perde, mbulesat e jastëkëve, 

mbulesat e jorganit, jorgan, jorgan me pupla, peshqirët e fytyrës, fanella, mbulesat e 

mobiljeve, facoleta, peshqirë kuzhine, pëlhura prej liri dhe tapiceri, veshje fetare [veshje], 

peceta, pëlhura tekstili jo të endura, këllëfë jastëkësh, mbulesa jastëkësh, batanije tekstili të 

printerave, mbulesa jorgani, jorganë, qilima, çarçafë;shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë shumicë dhe 

postë direkte në lidhje me shitjen e perdeve të dushit, qefinave, çantave të gjumit, rrobave 

të tryezës, pëlhurave të tryezës, mbulesave të tryezave, liri tavoline, rroba tavoline, mbulesa 

tavoline,pecetave, peshqirë çaji, perde tekstili me shirita(pelmets), mallra tekstili, materiale 

tekstili, tekstile për prodhimin e artikujve të veshjeve, peshqirë, peshqirë tekstili, qilima 

udhëtarësh, qilima udhëtimi (mbulesa te gjujve), mbeshtjellese-, mbulesa muri prej tekstili, 

dorashka larëse, rrip pëlhure të bardhë;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e veshjeve, këpucëve, mbulesave të kokës, anorakëve-xhup me kaper, 

shiritave te dores ( veshje), kapela me qafë (balaclavas), rripa [veshje], rripa te punuar prej 

lëkure të imituar., rripa të punuar prej lëkure, çizme, ], xhaketa te lehta te pa pershkueshme 

nga uji deri ne gjunj (cagoules), kapele (dush -), kapele [veshje koke)  veshje te jashtme pa 

mengë (chasubles), pallto, fustane, veshje ushtrimi, veshje mode, xhaketa peshkimi, çizme 

dhe jelekë për peshkim, bluza peshkimi, çizme futbolli, fanella futbolli, kepucë me qafa pa 
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lidhese, doreza, kapele, trikotazhë;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e xhaketave, xhinseve, veshjeve të kohës së lirë, veshjeve të kohës së lirë, 

veshjeve të lehta, veshjeve liturgjike, kollare, veshje mbrojtëse për surfing, xhempera pa 

mengë-jelek, replike  komplete futbolli , veshje sigurie, dorashka, mbulesa koke dhe këpucë 

(përveç mbrojtjes nga aksidentet ose lëndimet), complete skijimi (salopettes), mbajtese 

krihesh, shalle-facoleta, këmisha, këpucë, veshje për ski, maska gjumi, veshje gjumi, bluzë 

burrash, çorape;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

artikujve sportivë (veshje) për përdorim kalorësish, artikuj sportivë [veshje] për përdorim 

kaloresish, veshje sportive,  gjera te veshjeve sportive, mbulesa sportive (përveç helmetave) 

, këpucë sportive, çizme ecje, uniforma sportive, veshje sportive, kunja për çizme futbolli 

[këpucë], pantallona të shkurtra per surf, rroba banje, veshje termike, veshje per ushtrime, 

pantallona, bluza, të brendshme;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e jelekëve, çizme per ecje, veshje të papërshkueshme nga uji dhe 

ndryshimeve te motit, veshje të papërshkueshme nga uji, veshje të papërshkueshme nga 

ndrysjhime te motit, kostume zhytesish, mbeshtjellese koke,qafe dhe nji pjese te 

fytyres(wimples), rripa dore [veshje], dantella, gersheta dhe qëndisje , dhe shirita dhe harqe 

galanterie, butona, grepa dhe sy, kunja dhe gjilpëra, lule artificiale, zbukurime flokësh, 

flokë artificiale, kuti për gjilpëra, brosha (aksesorë veshjesh), kopsa (pajisje 

veshjesh);shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime te shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

fiksimeve për veshje, fiksime për flokë, zbukurime për flokë, kapëseve flokësh, gjilpëra për 

thurje, jastëkë per gjilpëra dhe gjilpera, shënjat e risive zbukuruese, lidhësa këpucësh, 

numra konkurentesh,, zinxhirë, pajisje për veshje, artikuj qepjeje dhe artikuj tekstili 

dekorativë, qilima, shtroja, dyshekë dhe shtroja, linoleum dhe materiale të tjera për 

mbulimin e dyshemeve ekzistuese;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e varjeve në mur, jo të tekstilit, terren imitimi bari, letër-muri, dyshekë 

makinash, dyshekë, mbulesa artificiale të tokës, mbulesa muri dhe tavani, dyshekë për 

yoga, lojëra, lodra dhe lojëra, aparate video lojërash, artikuj gjimnastikor dhe sportiv, 

dekorime për pemët e Krishtlindjeve, aparate për boks, aparate për të luajtur lojëra aftësie, 

aparate për të luajtur sporte, aparate për skjim;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e aparateve për përdorim në lojën e futbollit, mjeteve te harkut, 

pemë artificiale të Krishtlindjeve dhe stendat e pemës së Krishtlindjes, lojëra tavëll, çanta të 

përshtatura për bartjen e artikujve sportivë, çanta të dizenjuara posaçërisht për  skijim dhe 

sërf, çanta të përshtatura posaçërisht për pajisje sportive, balona, topa, topa që janë artikuj 

sportivë, topa për lojëra;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime të shitjes me pakicë , shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje 

me shitjen e topave për përdorim në sporte, topa duke përfshirë topa tenisi, raketa tenisi, 

raketa skvosh dhe mallra dhe pajisje të ngjashme në këtë klasë, maska bejsbolli, shkopa për 

tifozeri skuadre, shkop, shkop për sport, shkop për sport, lojëra bordi, trup mbrojtës, 

aparate për ndërtimin e trupit, aparate për ndërtimin e trupit, artikuj sportivë për përdorim 

në lojëra reket;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 
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internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me 

shitjen e aparateve për ndërtimin e trupit / aparateve për trajnimin e trupit / aparateve për 

rehabilitim (trup-), mbrojtës të gjoksit, ekranet e maskimit [artikuj sportivë], lojëra me letra, 

raste te përshtatura për bartjen e aparateve sportive, lojëra me dame (letra), shah, dekorime 

të Krishtlindjeve, stendat e pemëve të Krishtlindjeve, pemët e Krishtlindjeve nga materiali 

sintetik, pajisjet e lojërave të operuara me monedha, lojërat kompjuterike, copa te vogla 

letre ose  shiritave ose nga fije te metalit te cilat hudhen ne ajer me rastin e festave apo 

ahengjeve (konfeti);shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime te shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

çantave të kriketit, shigjetave per pikado, shigjetave, mbrojtësve  te shigjetave te pikados 

(artikuj sportivë), lojërave elektronike, pajisjeve ushtrimore, aparateve të udhëtimit në 

panaire, grepave të peshkut, aparate dhe artikuj të peshkimit, vegla peshkimi, shuplaka dore 

[artikuj sportivë], pajisje fitnesi, makina ushtrimesh fitnesi, dorashka futbolli, gola futbolli 

ose futboll, copa lojërash, lojëra;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e lojërave të përshtatura për përdorim me marrës televizivë, aparate 

lojërash, lojëra në lidhje me lojëra aftësie, lojëra në lidhje me sporte, dorashka për qëllime 

sportive [përshtatur posaçërisht për] , rrjetat e golit, shtyllat e golit, çantat e golfit, me ose 

pa rrota, rrogozë golfi, artikuj dhe aparate gjimnastikore dhe sportive, ushtrues dore, 

ushtrues dore [përveç atyre për përdorim terapeutik];shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë, me shumicë 

dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e lojërave elektronike  me dorë, 

mbrojtëse dore të adaptuara për përdorim sportiv, pajisje dore dhe portative për lojëra, 

mbrojtës kukash të bërë posaçërisht për perdorim ne mbrojtje kur  luan sport [pjesë të 

costume sportive], objekte plastike ose gome te mbushur me ajr para perdorimit (inflatable) 

në natyrën e topave të futbollit, topave të futbollit, basketbollit, volejbollit, topave të fryrë 

për sporte, patina –roler,  bashkim figurash, kaleidoskop, mbrojtës të gjurit [artikuj 

sportivë];shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë, shumicë dhe postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e 

mbrojtësve të gjurit të përshtatur për përdorim ndërsa lozin sporte, mbrojtës të gjurit për 

përdorim kur marrin pjesë në lojera sportive, mbrojtës të këmbëve të përshtatur për të lozur 

sport, mbrojtës të këmbëve të adaptuar për të lozur sport , mbrojtes gjunjesh [artikuj 

sportivë], figurinat ushtarake [lodrat], risitë, risitë për festa, vallëzimet [favoret e parti-

festa], pishinat lundruese, kapelet e festash prej letre, pjesët dhe pajisjet e aparateve për 

skija;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e pjesëve 

dhe pajisjeve për lojëra dhe gjera lojërash, pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura., 

ushtrime fizike (makina për -), shina plastike, çadra lojërash, pajisje sheshi lojërash, lojera 

me letra, lojëra, patina me rrota, anije me  vela, gërvishtje për të luajtur llotari, mbrojtëse 

shinash për përdorim atletik, mbrojtese gjuri  [artikuj sportivë], drrasë e ngusht me dy rrota 

(skateboard), tabela surfi, dëborë, ski, patina;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbimete shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e lojërave të aftësive, fleteve te lojrave aftësie, pajisje lojërash 

aftësie, topa dhe shenja  per nje lloj loje biliardo (snooker), tavolina per lojë biliardo, rrjeta 

për topa futbolli, lodra të buta, suvenire, artikuj sportivë;shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicëonline në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë 
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dhe postë direkte në lidhje me shitjen e artikujve sportivë për përdorim në boks, 

gjimnastikë, atletikë brenda dhe ne  fushë, dhe për përdorim në lojërat e badminton, skvosh, 

hokej, hokej mbi akull, futboll, sport ekiporë qe luhet me shkop dhe top (lakros), pesëshe, 

pingpong, netball( është një sport me top që luhet nga dy ekipe me shtatë lojtarë), lojë me 

birila, tenis në lëndinë, kriket, kroket, golf në orë, golf , lojë me hudhjen e  rratheve 

(quoits), disqe dhe vendosja e golfit, vaterpolo, bouling, volejboll, sporte të ngjashme me 

hokej, sporte duke përfshirë përdorimin e topit;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë,  shumicë dhe me postë 

direkte në lidhje me shitjen e klubeve për golf dhe polo, artikuj sportivë për përdorim në 

lojë futbolli [përveç veshjeve ose artikujve për qëllime mbrojtëse]  futbolli ose pole futbolli, 

artikuj sportivë për përdorimi në lojëra reketi, artikuj sportivë për veshje të përshtatura për 

përdorim në sporte specifike;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e artikujve sportivë përfshirë artikuj dhe pajisje për lojërat e tenisit, skvosh, 

pingpong, softball, golf, badminton, volejboll, basketboll, bejsboll, hokej në akull dhe 

hokej, çanta sportive, pajisje dhe aksesorë sportivë, dorashka sportive, biçikleta statike per 

ushtrime, mbrojtës stomaku [përshtatur për përdorim në një sporte specifike], materiale me 

tela për raketa sportive;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

ë internet, shërbime të shitjes me pakicë, me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 

e shiritave thithëse të djersës për reket, pishina [artikuj për lojë], rrjeta dhe vende tenisi, 

çanta termike tenisi, biçikleta lodra, shkopinj shkëlqyes loder, lodra figura në miniaturë, 

pemë artificiale e Krishtlindjeve dhe stenda të pemës së Krishtlindjes, kamionë loder, lodra 

dhe lojëra, aparate stërvitore për përdorim në lidhje me futbollin, bilbila, mbrojtës dore për 

përdorim atletik;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

mishit, peshkut, shpendëve dheshtazeve te  gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara, pelte-xhelatinë, reçel, komposto, vezë, 

qumësht , djathi, gjalpi, kosi dhe produktet e tjera të qumështit, vajrat dhe yndyrnat për 

ushqim, patate te skuqura -krispi, vaktet e përgatitura, përgatitjet proteinike në formën e 

shufrave për konsum njerëzor, rostiçeri [produkte ushqimore];shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes  me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kafesë, çajit, kakaos dhe kafesë artificiale, 

orizit, makaronave dhe petëve, tapiokës dhe sagos, miellit dhe përgatitjeve të bëra nga 

drithërat, buka, pasta dhe ëmbëlsira , çokollatë, akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të 

ngrënshëm, sheqer, mjaltë, rrush të thatë, maja, pluhur pjekje, kripë, erëza, melmesa, bimë 

të ruajtura, uthull, salca dhe erëza të tjera, akull (ujë i ngrirë);shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakicëdhe postë direkte  në lidhje me shitjen e pijeve të bëra nga drithëra, biskota, bukë, 

ëmbëlsira dhe pasticeri, kek, përgatitje drithërash, pije me bazë çokollate, pije çokollate me 

qumësht, pije me bazë kafe, pije kafeje me qumësht, aromatizues kafeje, ëmbëlsira për 

zbukurimin e pemëve të Krishtlindjes, biskota, derivate të niseshtesë së misrit në formë 

pluhuri për të bërë pije, dekorime të ngrënshme për ëmbëlsira;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e akujve të ngrënshëm, shufra energjie, 

aromatizues [përveç vajrave thelbësorë] për pije, brum tortesh (fondans), sherbeti akulli, 

sorgje akulli, akull, pluhur të menjëhershëm për prodhim pije me aromë, salcë domatesh-
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ketchup, byrekë me mish, mustardë, aditivë jo-mjekësorë për pije: pije të gazuara me një 

kafe, bazë kakao ose çokollate, pjekurina [pasta], pite, pica, kokoshka-kupa, pluhur për 

prodhimin e pijeve;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online  në 

internet, shërbime të shitjes mepakicë, me  shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje 

me shitjen e preparateve për përdorim si aditivë dietikë për konsum nga persona sportivë, 

përgatitje të bëra nga drithëra për ushqim, shirita drithërash me  proteina, shukta ushqimore 

proteinash., puding, sanduiçe, salca, shufra (ushqime), ushqime grimesirash, thekër, pije me 

bazë çaji, pije çaji, waffles, zbardhues [jo-qumështor] për pije;shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e produkteve të papërpunuara dhe gjysem te 

përpunuara bujqësore, akuakulture, hortikulturore dhe pyjore, drithëra dhe farëra të 

papërpunuara dhe të pa procesuara, fruta dhe perime të freskëta, bimë barera të freskëta, 

bimë dhe lule natyrale , zhardhok, fidanë dhe fara për mbjellje, kafshë të gjalla, artikuj 

ushqimorë dhe pije për kafshë, malt, birra, pije joalkoolike, ujëra minerale dhe të gazuara, 

pije frutash dhe lëngje frutash;shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e shurupeve dhe përgatitjeve të tjera jo-alkoolike për të pergaditjen e pijeve, birra, 

pije për t'u përdorur si ndihma për dobësim [jo për qëllime mjekësore] cardials(pije te 

embela te destiluara alkoolike-pije jo alkoolike ne formë shurupi), pije energjike që 

përmbajnë kafeinë, pije energjike për njerëz sportivë dhe atletë, pije të gazuara me aromë, 

pije frutash dhe lëngje frutash, pije izotonike [jo për qëllime mjekësore];shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e ujërave minerale dhe gazuara dhe 

pijeve të tjera joalkoolike, preparate për pergaditje te pijeve joalkoolike, seltzer-uj me sodë 

[pije], shandy (shandy është birrë e përzier me një limon ose një pije me shije limoni. Pije 

agrume, e quajtur shpesh limonadë, mund të jetë e gazuar ose jo.), sorbet [pije], pije 

sportive, shurupe dhe preparate të tjera për të pergaditë pije, tisanes (tisane është pije pa 

kafeinë e cila qetëson dhe relakson trupin.) [pije jo-mjekësore dhe të tjera përveç çajit], ujë, 

pije alkoolike, përveç birrave, përgatitje alkoolike për të prodhuar pije;shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit, 

cigareve dhe purove, cigareve elektronike dhe avulluesve oral për duhanpirësit, artikujve të 

duhanpirësve, ndezes-çakmak;shërbime të informacionit, këshillimit dhe konsultave në 

lidhje me te cekurat më sipër.   
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(511) 25   Veshje; këpucë; mbulesa koke; xhupa me kapele(anoraks); shirita [veshje]; 

helmeta (kapela me grykë) e cila ekspozon vetem nje pjes te fytyres ( balaclavas); rripa 

[veshje]; rripa prej imitemi të lëkures; rripa prej lëkure; çizme; mushama e lehtë rrezistente 

nga shiu ( cagoules); kapele (dushi -); kapela [veshje koke]; veshja e jashtme liturgjike e 

veshur nga klerikët (chasubles); pallto; fustane; veshje për ushtrime; veshje te modës; 

xhaketa, çizme dhe jelekë peshkimi; thasë ne formë xhupave per veshje të peshkimit( 

smocks); këpucë futbolli (kopaçka); fanella (dresa)për futboll; këpucë me qafa pa lidhëse 

(gaiters)(-çizme-shoshonka); doreza; kapele; trikotazhë; xhaketa; xhinse-farmerka; veshje 

për kohën e lirë; veshje te kohës së lirë; veshje të lehta; veshje liturgjike (maniple); kollare; 

veshje mbrojtëse për sërf; gjempera pa mengë-jelek; replica veshje per tifozet e futbollit; 

veshje mbrojtëse, doreza, mbulesa koke dhe këpucësh (përveç atyre për mbrojtje nga 

aksidentet ose lëndimet); veshjeve te skijimit-kominoshe me krahrorë (salopeta); breza ose 

fjongo me ngjyra qe bahen prej krahu deri ne kofshen e kundert (saches); shalle; këmisha; 

këpucë; veshje për skija; maska për gjumë; veshje gjumi; mantela uniformë (smocks); 

çorape; artikuj sportivë (veshje) për përdorim kuajsh; artikuj sportivë [veshje]  për përdorim 

kuajsh; veshje sportive; veshje sportive rezistente; kapela sportivë (përveç helmetave); 

mbathje sportive, çizme për hecje; uniforma sportive; veshje sportive; kunja për këpucë 

futbolli ; pantallona të shkurtra për surf; kostume per larje; veshje termike; veshje 

trajnerësh; pantallona; bluza; veshje te mbrendëshme; jelekë; çizme per hecje; veshje të 

papërshkueshëm nga uji dhe të papërshkueshëm nga kushtet atmosferike; veshje të 

papërshkueshme nga uji; veshje rezistente ne kushtet atmosferike; kostume për trupi per 

zhytje po qe nuk janë rezistente ndaj ujit –veshet për ngrohjen e trupit(wet suits); shami 

koke (wimples); rripa dore [veshje]; të gjitha mallerat e përmendura me sipër, duke 

përjashtuar veshjet për çiklistët; pjesë, pajisje dhe komponente për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksionet e zyrës; kontabiliteti, 

mbajtja e librave dhe auditimi; Kontabiliteti;  faturat (hartimi i pasqyrave të deshmive -); 

administrimi (komercial -) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve, i një 

programi zbritjeje për të mundësuar pjesëmarrësit të vendosin zbritje në mallra dhe 

shërbime përmes përdorimit të një kartele anëtarësie në zbritje, gara për qëllime reklamimi, 

programe të lojalitetit të konsumatorit-besnikrisë, skema të besnikërisë dhe stimulimit të 

klientit, programet e besnikërisë që përfshijnë zbritje ose shtytje-stimulim, programe 

shpërblimesh besnikërie, skema anëtarësie, abonim në gazeta [për të tjerët], skema 

stimuluese shitjeje dhe promovuese, programe stimuluese të promovimit të shitjeve, punë 

biznesi të franshizave, çështje biznesi të dyqaneve me pakicë; administrata në lidhje me 

metodat e marketingut dhe shitjeve; shërbime të kartëles së besnikërisë administrative; 

përpunimi administrativ i urdhresave; shërbime të mbështetjes administrative dhe sherbimet 

e përpunimit të të dhënave; shërbime reklamimi, marketing dhe sherbime e promovimit; 

reklamimi për të tjerët në internet; shërbimet e reklamimit dhe marketingut të ofruara me 

anë të mediave sociale; reklamim me porosi postare; reklamimi i mallrave të shitësve të 

tjerë, duke u mundësuar klientëve të shohin dhe krahasojnë me lehtësi mallrat e atyre 

shitësve; reklamimi veçanërisht i shërbimeve për promovimin e mallrave; shërbime 
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reklamuese për promovimin e tregtisë elektronike; reklamimi përmes të gjitha mjeteve të 

komunikimit publik; këshilla në lidhje me menaxhimin e biznesit të klubeve të fitnesit; 

këshilla në lidhje me funksionimin e biznesit të klubeve shëndetësore; rregullimin dhe 

drejtimin e ngjarjeve reklamuese, panaireve dhe ekspozitave për qëllime biznesi dhe 

reklamimi; rregullimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, përmes dyqaneve online  në 

internet; rregullimi i abonimeve në gazeta për të tjerët; rregullimi i shfaqjeve për qëllime 

komerciale, shfaqjeve për qëllime tregtare, ekspozitave për qëllime reklamimi, ekspozitave 

për qëllime komerciale, prezantimeve për qëllime reklamimi, prezantimeve për qëllime 

komerciale; rregullimin e prezantimit të botimeve të të tjerëve ne internet online, në revista 

elektronike, në media informacionesh, në paketa mediatike, në shërbime telekomunikuese 

për të tjerët; shërbime të ankandit; auditimi; postimi i faturave; shërbimet e krijimit te 

brendeve, vlerësimit, pozicionimit, strategjisë dhe testimit të markës; shërbime të 

administrimit të biznesit për përpunimin e shitjeve të bëra në internet; këshilla dhe 

konsulencë biznesi në lidhje me franshingun; shërbime këshilluese biznesi; shërbime të 

analizës së biznesit dhe informacionit, dhe hulumtim të tregut; vlerësime të biznesit; 

ndihmë biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; shërbime këshillimi dhe 

këshilluese biznesi; shërbime këshillimi biznesi në lidhje me menaxhimin, marketingun dhe 

promovimin e fushatave për mbledhjen e fondeve-mjeteve; analizave e të dhënave të 

biznesit; shërbime të informacionit të biznesit; pyetje (Kerkimet) ne lidhje me  biznesin; 

shërbime të inteligjencës afariste; hetimet e biznesit; konsulencë për menaxhim biznesi dhe 

organizim; menaxhim biznesi për dyqane, lokale argëtimi, hotele, artistë interpretues, 

personalitete sportive, pika shitje me pakicë, klube sportive, ambiente sportive, lokale 

sportive, sportistë, komplekse pishine, pika shitje me shumicë dhe pakicë; shërbime të 

menaxhimit të biznesit; shërbime të monitorimit dhe këshillimit të biznesit, përkatësisht, 

ndjekja e përdoruesve dhe reklamimi i të tjerëve për të siguruar strategji, depërtim-shiqim, 

udhëzime marketingu dhe për analizimin, kuptimin dhe parashikimin e sjelljes dhe 

motivimit të konsumatorit dhe trendet e tregut; rrjete biznesi; funksionimi afarist i qendrave 

tregtare dhe qendrave te mëdha  tregtare; shërbime këshillimi për organizimin dhe 

menaxhimin e biznesit; shërbime të planifikimit të biznesit; shërbime të promovimit të 

biznesit; hulumtim biznesi; shërbime të planifikimit strategjik të biznesit; shërbime klerike 

për marrjen e porosive të shitjes; mbledhja e statistikave të biznesit; administrata tregtare e 

licencimit të mallrave dhe shërbimeve per të tjerëve; shërbime këshillimi tregtar; 

informacion tregtar; informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorët [dyqan për këshilla 

për konsumatorët]; asistencë për menaxhim tregtar ose industrial; menaxhimi i ndërmarrjes 

[për të tjerët]; shërbimet e krahasimit të blerjeve; përpilimi i reklamave për përdorim në 

faqet e internetit në internet; përpilimi i informacionit të biznesit; përpilimi i informacionit 

në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; përpilimi, prodhimi dhe 

shpërndarja e çështjeve të reklamave; përpilimin dhe mirëmbajtjen e drejtorive në internet; 

shërbime të regjistrimit të të dhënave kompjuterike; menaxhim i kompjuterizuar i 

skedarëve; këshillimi në teknikat e shitjeve dhe programet e shitjeve; shërbime këshillimi 

në lidhje me marketingun; shërbime këshillimi në lidhje me publicitetin; planifikimi i 

korporatave; analiza e çmimit të kostos; shërbime të klubit të klientëve dhe shërbime të 

besnikërisë së klientit, për qëllime komerciale, promovuese dhe / ose reklamuese; 

përpunimi, sistematizimi dhe menaxhimi i të dhënave; demonstrimi i mallrave; shërbime të 

reklamimit dixhital; marketing dixhital; reklama direkte me postë; përhapja e çështjeve të 

reklamave; shpërndarja e materialit reklamues, marketing dhe promovues; shpërndarja e 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1459 

 

mostrave; riprodhimi i dokumenteve; parashikimi ekonomik; ekspertë të efikasitetit; 

agjenci punësimi; marketing i ngjarjeve; shërbimet e agjensisë së eksport-importit; 

ekspozita të shfaqjeve të modës për qëllime tregtare; shfaqje të modës për qëllime 

promovuese (organizimi i -); menaxhimi i skedarit (i kompjuterizuar -); franshingu 

(këshilla biznesi në lidhje me -); shërbimet e menaxhimit dhe rekrutimit të burimeve 

njerëzore; agjenci import-eksporti; informacion në lidhje me metodat e shitjes; shërbime 

informacioni në lidhje me reklamat; faturim; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; 

shërbimet e programit të besnikërisë, stimulimit dhe bonusit; reklamat e revistave; shërbime 

me pakicë për porosi me postë për veshje; reklama me porosi postare; menaxhim (shërbime 

këshilluese për biznes -); ndihmë për menaxhim; analiza e tregut dhe shërbime kërkimore; 

marketing; hulumtimi i marketingut; shërbime të marketingut; marketingun e mallrave dhe 

shërbimeve të të tjerëve duke shpërndarë kupona; modelimi për reklamim ose promovim të 

shitjeve; shërbime të prerjes-shkurtimit të lajmeve; makina dhe pajisje me qira për zyra; 

reklamim on-line; reklamim on-line në një rrjet kompjuterik; reklama në internet dhe me 

email, përfshirë zhvillimin dhe prodhimin e fushatave të mediave sociale dhe masave virale 

të marketingut; marketing online; shërbime të porositjes në internet; sondazhi i opinioneve; 

organizimi i programeve të besnikërisë së klientëve për qëllime komerciale, promovuese 

ose reklamuese; organizimi i ekspozitave dhe ngjarjeve për qëllime komerciale ose 

reklamuese; organizimi i tërheqjeve të çmimeve për qëllime reklamimi; organizimi i 

promovimeve duke përdorur media audio-vizuale; organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi, funksionimi dhe mbikëqyrja e skemave të 

besnikërisë, skemave stimuluese, shitjeve dhe skemave nxitëse promovuese; organizimi i 

ekspozitave, ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve tregtare për qëllime 

komerciale ose reklamuese; shërbime të jashtme [ndihmë biznesi]; përgatitja e listës së 

pagave; konsulencë për menaxhim të personelit; rekrutimi i personelit; shërbime të 

fotokopjimit; vendosja e reklamave dhe shfaqjeve promovuese në faqet elektronike të 

arritura përmes rrjeteve kompjuterike; planifikimi i strategjive të reklamimit dhe 

marketingut; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve; prezantimi i mallrave në mediat e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të krahasimit të çmimeve; 

shërbime të prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; 

sherbimet e demonstrimit të produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produkteve; 

informacion për shitjen e produkteve; prodhimi i materialit reklamues dhe reklama; 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; promovimi i mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve duke shpërndarë kupona, me anë të një skeme kartelash shpërblimesh 

besnikërie, përmes programeve të kartelave të zbritjes, përmes administrimit të shitjeve dhe 

skemave nxitëse promovuese që përfshijnë pulla tregtare, duke dhënë pikë blerje për 

përdorimin e kartelave të kreditit, përmes ngjarjeve promovuese , përmes shpërndarjes së 

materialit të shtypur dhe konkurseve promovuese; promovimi i shitjes së shërbimeve [në 

emër të të tjerëve] duke aranzhu reklama; promovimi i garave dhe ngjarjeve, mallrave dhe 

shërbimeve për të tjerët, mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit, ngjarjeve speciale, 

garave sportive dhe ngjarjeve; shërbime promovuese te cilat kanë të bejnë me ngjarjet e 

esportit; menaxhim promovues për personalitete sportive; shërbime promovuese; ofrimi-

sigurimi i një udhëzuesi të kërkueshëm për reklama në internet që paraqet mallrat dhe 

shërbimet e shitësve online në internet; sigurimi i hapësirës reklamuese në një faqe në 

internet; sigurimi i informacionit të biznesit përmes internetit; sigurimi i informacionit 

tregtar për konsumatorët; sigurimi i informacionit mbi produktin e konsumatorit përmes 
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internetit; sigurimi i informacionit në lidhje me organizimin dhe kryerjen e programeve 

vullnetare dhe projekteve të shërbimit komunitar; sigurimi i informacionit të tregut në 

lidhje me produktet e konsumit; sigurimi i informacionit për blerje; sigurimi dhe 

shpërndarja e informacionit të biznesit, materialeve reklamues dhe reklamues në lidhje me 

ekspozitat, shfaqjet tregtare dhe ekspozitat për qëllime biznesi; sigurimi dhe shpërndarja e 

informacionit të biznesit, ndihma dhe këshillat për pjesëmarrësit në ekspozitë, vizitorët dhe 

ekspozuesit; sigurimi dhe marrja me qiratë hapësirës, kohës dhe medias reklamuese; 

sigurimi i një tregu online në internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

sigurimi i informacionit dhe këshillave për konsumatorët në lidhje me zgjedhjen e 

produkteve dhe artikujve që do të blihen; sigurimi i informacionit dhe shërbimeve 

këshilluese në lidhje me tregtinë elektronike; ofrimi i shërbimeve online të krahasimit të 

çmimeve; marrëdhëniet me publikun; publikimi i teksteve publike; Publicitete; shërbimet e 

zhvendosjes për bizneset; marrja me qira e hapësirës reklamuese, e kohës së reklamimit në 

mediat e komunikimit, e makinave dhe pajisjeve të zyrës, e makinave të fotokopjimit, 

automatet e makinave; kërkime për qëllime biznesi; shërbime kërkimore në lidhje me 

reklamën dhe marketingun; shërbime të shitjes me pakicë të veshjeve; shitja me pakicë e 

kartelave të parapaguara të palëve të treta për blerjen e veshjeve; sherbimet e shitjes me 

pakicë e kartelave të parapaguara të palëve të treta për blerjen e shërbimeve argëtuese; 

shërbime të rregullimit të vitrinave të dyqaneve të shitjes me pakicë; promovimin e shitjes; 

promovimi i shitjeve për të tjerët me anë të kartelave të privilegjuara të përdoruesve; 

promovimi i shitjeve përmes programeve të besnikërisë së klientit; promovime të shitjeve 

në pikën e blerjes ose shitjes, për të tjerët; shërbime sekretarie; shërbime për rregullimin e 

vitrinave të dyqaneve; kërkimi i sponsorizimit; pershkrimi i informacionit në një paketë 

mediatike ; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; shërbime të 

agjencisë së talenteve; përgatitja e taksave; shërbime telekomunikuese (rregullimi i 

pershkrimit te informacioneve në -) për të tjerët; shërbime telemarketing; përgjigjja 

telefonike për parapaguesit e padisponueshëm; reklamat televizive shërbime të shfaqjeve 

tregtare dhe ekspozitave tregtare; transkriptimi; shtypja; azhurnimi i materialit reklamues; 

përpunim teksti; shkrimi i teksteve publicitare; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime e shitjes me pakicë , me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e kimikateve për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si 

dhe në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari, rrëshira artificiale të papërpunuara, plastike të 

papërpunuara, përberës për shuarjen e zjarrit dhe  përberje  parandaluese per zjarr, 

përgatitje kalitjeje dhe bashkimi -saldimi, substanca për rrezitje të lëkurës  së kafshëve dhe 

mbrojtjen, ngjitës për përdorim në industri, shtuko(kit) dhe mbushës të tjerë paste, plehrash, 

plehëra-mbeturina, përgatitje biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me 

pakicë, me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjyrave, bojrave, 

llaqeve, ruajtësve kundër ndryshkut dhe kundër demtimit të drurit, ngjyruesve, njollave, 

bojërave për shtypje, shënjim dhe gdhendje, rrëshira natyrore të papërpunuara, metale në 

formë petë dhe pluhur për t'u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art, mordant-

fiksues, ngjyra, ngjyrosës, pigmente dhe bojëra, lëndë ngjyruese, ngjyra ushqimore, 

ngjyrosës ushqimi, kartrixhe-fishekë ngjyre toneri, të mbushura, për printerë dhe 

fotokopjues; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

kozmetikës jo-mjekësore dhe përgatitjeve higjienike, produkte dentare jo-mjekësorë, 
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parfumeri, vajra esenciale, preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim 

lavanderie, pastrim, lustrim preparate pastruese dhe gërryese, preparate për pastrimin e 

trupit dhe kujdesit për bukurinë, produkte kozmetikë, tualete, preparate të higjienës orale, 

parfumeri dhe aromë, përgatitje për pastrimin e kafshëve, ekstrakte aromatike; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e aromave shtëpiake, përgatitjet 

e lavanderisë, përgatitjet e pastrimit dhe lustrimit të lëkurës dhe këpucëve, përgatitjet e 

pastrimit të automjeteve, sapun kundër djersitjes, antiperspirantë, përgatitje për rrezitje 

artificiale, locione për banjë, kripëra banje jo për qëllime mjekësore, zbutës të mjekrës, 

produkte për kujdesin e bukurisë, maska bukurie; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime 

të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe me 

postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e preparateve zbardhuese dhe substancave të 

tjera për përdorim lavanderie, pastrim, lustrim, pastrues dhe gërryes, produkte të kujdesit 

për trupin, puder-pluhur trupi, krem per çizme, lustrues per çizme, agjentë pastrues për 

duar, preparate per  pastrim, pastrues, qumësht per pastrim për qëllime tualeti, material 

ngjyrosëse, pajisje kozmetike, përgatitje kozmetike për rrezitje të lëkurës, produkte 

kozmetikë -krem; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen 

e mjeteve  dentare, sapunëve deodorantë, deodorantëve, preparateve depiluese, 

detergjenteve, sapunëve dezinfektues, lëndëve ngjyrosëse (kozmetike), ngjyrave për 

mjekër, ujë kolonje , pllaka zmerile(gërrues) , rroba zmerile, rroba zmerile për pastrimin e 

thonjve, letër zemerile-grryese, vajra esenciale, tush per qepalla, kozmetikë për vetullat, 

lapsa për vetullat, xhel për përdorim në flokë, preparate për zbardhjen e flokëve, produkte 

për kujdesin e flokëve, ngjyrosës të flokëve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të 

drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjyrave të flokëve, locione flokësh, përgatitje për 

vendosjen e flokëve, llak për flokët, përgatitje për valëzimin e flokëve, përgatitje për 

kujdesin e duarve, balsam buzësh [jo-mjekësor-], locione për qëllime kozmetike, grim, 

pluhur-puder grimi, preparate grimi, përgatitjet per heqjen e grimit, sapunët mjekësorë, 

kremrat hidratues, pastrues të gojës, preparate për kujdesin e thonjve, manikyrin e thonjve, 

përgatitjet për heqjen e llakut te thonjve, llak te thonjve; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjës me pakicë,  me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e përgatitjeve jo-mjekësore për përdorim pas 

rrojes, përgatitje tualeti jo-mjekësore, vaj për trupin, vajra për qëllime kozmetike, vajra për 

parfume dhe aroma, parfumeri, parfume, përgatitje për kujdesin e trupit, përgatitje për 

freskimin e frymëmarrjes [jo mjekuese], locione para rroje dhe pas rroje, shampo, preparate 

për rrojë, sapunë rroje, krem këpucësh, lustër këpucësh, dyll këpucësh; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e preparateve për dush, produkte për 

kujdesin e lëkurës, përgatitje për lëkurën, sapunë, pastrues njollash, përgatitje për rrezitje 

dielli, pluhur talk, ngjyrues dhe locione të gjitha për flokët dhe mjekrën , pelhura e lagura 

me locione kozmetike, artikuj tualeti, ujë tualeti, gjera tualeti, peshqirë që përmbajnë 

përgatitje jo medicinale të tualetit, lpreparate për arje dhe banjo; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e vajrave dhe yndyrave industriale, dyllit, 

lubrifikantëve, thithjeve te pluhurit, lagështimin dhe përbërje për lidhje pluhuri, lëndë 
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djegëse dhe ndriçues, qirinj dhe fitila për ndriçim, aditivë jo-kimikë të karburantit, lesh për 

përdorim si lëndë djegëse, qirinj të pemës së Krishtlindjes, energji elektrike, yndyrë për 

çizme, këpucë dhe lëkurë, dyll ndriçues, vajra për bojra-ngjyra; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e qirinjve të parfumuar dhe aromatizues, 

pastrues (përbërje lidhëse pluhuri për -), fitilave te lyer me dyll,  vaj tekstil, përgatitje 

farmaceutike,  mjekësore dhe veterinare, përgatitje sanitare për qëllime mjekësore , ushqim 

dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje, 

suplemente dietike për qenie njerëzore dhe kafshë, allç , materiale për mveshje, material për 

mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e dezinfektuesve, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicidet, herbicide, 

fasha ngjitëse, ngjitëse për protezat, përgatitjet për freskimin e ajrit, analgjetikët, preparatet 

antiseptike, kulturat bakteriologjike për -), fasha dhe veshje, rripa për peceta sanitare 

[peshqirë], aromatizues të ajrit të makinave ; karbohidrate në formë të lëngshme; shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime e shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e përçuesve kimikë për elektroda 

elektrokardiografike, kremëra të ftohtë për trajtimin e lëndimeve sportive, përgatitje për 

pastrimin e lenteve të kontaktit, shtesa dietike për njerëz dhe kafshë, pije dietike të 

adaptuara për qëllime mjekësore, ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor ose veterinar, ushqim për foshnje, përgatitje dietike të ushqimit që kanë një 

përmbajtje të ulët yndyre [përshtatur për qëllime mjekësore]; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online  në internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë 

dhe postë direkte në lidhje me shitjen e ushqimeve dietike të përshtatura për personat që 

kanë çrregullime komplekse metabolike për qëllime mjekësore, substanca dietike të 

adaptuara për përdorim mjekësor, substanca dietike për përdorim mjekësor në kontrollin e 

peshës trupore, dezinfektues për qëllime higjienike, larje qensh, pije kryesisht mineralesh 

ose vitamina, barna për qëllime mjekësore, kuti të mbushura të ndihmës së shpejtë, pajisje 

shtesë ushqimore; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me 

shitjen e ushqimeve për personat që kanë çrregullime të ndërlikuara metabolike, fashë garze 

[veshje], preparate për pastrimin e duarve, komplete që përmbajnë përgatitje mjekësore, 

materiale për mveshje, zëvendësim vaktesh dhe përzierje dietike për pije, pluhurat 

zëvendësues të vaktit, ushqim mjekësor për sportistët, ushqime mjekësore për persona 

sportivë [vitamina ose minerale], preparate medicinale dhe substanca; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e përgatitjeve dhe substancave minerale dhe 

proteina, pije minerale [mjekësore], relaksues të muskujve, përgatitje dhe substanca 

natopatike dhe homeopatike, lëndë ushqyese dhe perberjeve ushqimore, shtesa ushqimore 

dhe dietike , oksigjen për qëllime mjekësore, pesticide, përgatitje dhe substanca 

farmaceutike, përbërje bimore dhe ekstrakte për përdorim si suplemente dietike, suva; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e koncentrateve 

ushqimore dietike me pluhur dhe substancave dietike për përdorim në një program për 

zvogëlimin e peshës për qëllime mjekësore, përgatitjet për përdorim dietik, ushqime 

proteinash për konsum njerëzor [përshtatur për qëllime mjekësore], suplemente proteinesh, 
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radium për qëllime mjekësore, preparate sterilizuese, stimulues të bërë nga vitamina; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te 

shitjes  me pakicë me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e shiritave 

për fashim, shtesa vitaminash, dietike dhe minerale, pije vitaminash, përgatitje vitaminash, 

vitamina, ujëra [pije] për qëllime mjekësore, metale të zakonshëm dhe legurat te 

tyre,minerale, materiale metalike për ndërtim dhe konstruksione, ndërtesa të 

transportueshme prej metali, kabllo joelektrik dhe tela prej metali të zakonshëm, sende të 

vogla prej metali, kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 

me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e kasafortave, sende të vogla të pajisjeve 

metalike, metale të papërpunuara dhe pjesërisht të përpunuara, duke përfshirë produkte të 

thjeshta të bëra prej tyre, shënja metali për automjete, shënja metali, çelësa dhe zinxhirë 

çelësash, brava, çelësa, zbukurime, kosha metalikë, çelësa, varese çelësash, shenja, statuja, 

statuja dhe figura te vogla , bronzi, trofe të bëra-punuara prej metali, kuti parash; shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kutive, trofeve, modeleve të 

metaleve të çmuar, të gjitha të bëra tërësisht ose kryesisht nga metale të zakonshëm, 

makina, mjete makinerie, mjete të funksionuara me energji, motorë dhe makina , përveç 

automjeteve tokësore, komponenteve te bashkuesve të makinerive dhe përbërësve të 

transmisionit, përveç automjeteve tokësore, mjeteve bujqësore, përveç mjeteve të dorës që 

operohen me dorë, inkubatorëve për vezë, makinave automatike të shitjes; shërbimete 

shitjës me pakicë; shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e veglave dhe mjeteve të 

dorës, te cilat operohen  me dorë, takëm, krahë anësorë, brisk, mjete higjienike dhe bukurie 

të drejtuara nga dora për njerëz dhe kafshë, mjete ngritëse , mjete dore emergjence dhe 

shpëtimi, vegla kopshtesh, gërshërë, shtrengues hekuri, dana për mbeshtjellje, mbeshtjelles 

per qepalla, pajisje manikyrësh, gërshërë thonjsh, turpi thonjsh, pajisje pedikyrësh, gërshërë 

të mëdha të krasitjes, piskatore-pincetë, mashë, prerëse picash; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve 

te shkencës, hulumtimit, lundrimit, vrojtimit, fotografike, kinematografike, audio-vizuale, 

optike, peshimit, matjes, sinjalizimit, zbulimit, testimit, inspektimit, shpetimit te jetës,  apo 

aparate dhe instrumente te mësimdhënies, aparatet dhe instrumentet për përçimin, 

ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e shpërndarjes ose 

përdorimit të energjisë elektrike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin 

ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave, media të regjistruara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, te bosh Regjistrime digjitale ose analoge dhe mediave 

per regjistrime dhe ruajtje, mekanizma për aparate që punojnë me monedha, kasa, mjete 

llogaritëse, kompjuterë dhe pajisje periferike kompjuterike, kostume zhytjeje, maska 

zhytësish, veshë për zhytës; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime te shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje 

me shitjen e kapësave të hundës për zhytësit dhe notarët, doreza për zhytësit, aparate për 

frymëmarrje për not nën ujë, aparate për shuarjen e zjarrit, mbrojtës të barkut (për mbrojtje 

nga aksidentet dhe lëndimet) ), alarme, përforcues, antena, aparate dhe instrumente për 
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regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e zërit, të dhënave dhe / ose imazheve, aparate 

për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë  online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve për përdorim me kompjuterë, 

kaseta audio dhe video dhe disqe, të gjitha në formë të regjistruar paraprakisht, aparate 

audio, regjistrime audio, altoparlantë audio, sisteme audio , makineritë e rishikimit 

automatik, çantat dhe kutitë e përshtatura posaçërisht për mbajtjen ose bartjen e pajisjeve 

portative, mobile, pajisjeve dore dhe tabletave dhe pajisjeve dhe aksesorëve për pajisje të 

tilla, bateri, bateri, elektrike, kuti baterie; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes 

me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e karikuesve të baterive, dylbi, CD-ve të zbrazëta dhe të regjistruara 

paraprakisht, disqe, regjistra, shiritave dhe kasetave, shirita bosh për regjistrimin e audios 

dhe videos, mbrojtës të trupit, libra të regjistruar në disk, mbrojtës të gjirit, dollapë dhe 

mbështetëse të gjithë të përshtatur për aparate dhe instrumente audio, video dhe televizive, 

kabllo, makina elektrike, llogaritëse, kalkulatorë, kamera, film kamera, lente kamera; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e kamerave, karta që 

përmbajnë një çip qark të integruar, karta të koduara me karakteristika të sigurisë për 

qëllime të vërtetimit autentik, karta që përdorin kujtime magnetike dhe kujtime të qarkut të 

integruar, mbajtes për telefona celularë , mbajtëse kutie të përshtatura për syze dielli, kaseta 

të përshtatura për dylbi, kutitë për celularët, kutitë për syzet dhe syzet e diellit, kuvertat e 

kasetave, aparate CD, kasetat e radios CD; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e CD romëve, telefonave celularë, zinxhirëve dhe kordave për syze dhe 

syze dielli, film kinematografik, i ekspozuar, aparate pastrimi për disqe të regjistrimit të 

zërit, orë (pajisje për regjistrimin e kohës)  dhe kohëmatës, veshje për mbrojtje nga 

aksidentet, rrezatimi dhe zjarri, aparate që operojnë me monedha (mekanizma për -), 

televizione dhe video të kombinuara, kompakte disqe, revista të ndërmarrjeve të shkarkuara 

përmes internetit; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me 

shitjen e aplikacineve te programeve te softuerit kompjuterik, programe softuer 

kompjuterike të aplikacioneve për pajisje portative, celularë, pajisje dore dhe tabletë, 

programe softuer  kompjuterike të aplikacioneve që kanë të bëjnë ose shfaqin lojëra, lojëra 

kazino, lojëra me letra , bixhoz ose bast, programe të lojërave kompjuterike dhe video 

lojërave, programe kompjuterike te lojerave te harduerit kompjuterik; pajisje periferike 

kompjuterike, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

programeve kompjuterikë te softuerit, programeve kompjuterikë te softuerit dhe harduerit 

dhe të pajisjeve kompjuterike me funksione multimediale dhe interaktive, programe te 

softuerit kompjuterik dhe programe kompjuterike të shkarkueshme ose të siguruara përmes 

internetit, programe te  softverit kompjuterik dhe programe kompjuterike që kanë të bëjnë 

me ose paraqesin lojëra, lojëra të bazuara në aftësi, lojëra kazino, lojëra me letra, bixhoz 

ose bast; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e programeve te 

softuerit kompjuterikë për telekomunikacion dhe komunikim përmes rrjeteve lokale ose 

globale të komunikimit, duke përfshirë Wi-Fi, internet, intranet, ekstranet, televizion, 
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komunikim celular, celular dhe rrjete satelitore, terminale kompjuterike, kompjuterë, 

kompjuterë, kompjuterë laptopë dhe kompjuter fletorë, kompjuterë lojërash, përçues, 

elektrikë, kontejnerë për diapozitive të mikroskopit; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e kontrollorëve dhe tastierave të gjitha për ngrohje, ventilim, 

kondicionim të ajrit, ndriçim dhe sigurim, sportele, bartës të dhënash me çipa elektronikë të 

integruar, bartës të dhënash me çipa të integruar mikroprocesor , kaseta dixhitale audio, 

disqe dixhitale të gjithanshme, disqe dhe kaseta të gjitha për lojëra video, disqe drajver, 

disqe dhe kaseta të gjitha për lojëra video, disqe që mbajnë regjistrime video, aparate 

zhytëse; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

programeve dhe softuerit dhe programeve të shkarkueshëm të kompjuterëve dhe lojërave 

video, softuer dhe programe të lojërave elektronike të shkarkueshme dhe lojërave video, 

botime elektronike të shkarkueshme, lojëra kompjuterike interaktive të shkarkueshme dhe 

lojë video softuer dhe programe, shkarkimi I pubkimeve, posacerisht, revista të kompanisë 

të shkarkueshme përmes internetit shitja me pakicë shitja online me pakicë perms internetir. 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen softuereve 

dhe programeve per lojëra kompjuterike dhe video lajëra per realitet te cilat mund te 

shkarkohen kapëse veshësh, mburoja per bërryla dhe mbrojtëse, aparate elektrike per 

pastrim, apatrate per valëziin e flokut, Instalacione elektrike per kontrollimin me 

telekomandë te operacioneve industrial, hekura elektrik, kablla teb energjisë 

elektrike,lustruesit elektrik te këpucëve, complete per kaçurrela me avull, sherbime te 

shitjes me pakicë online, shebime te shitjes me pakicë , shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen gypave me vakum, aparate dhe instrumente 

elektrike te gjitha per perdorim ne zyre,aparate elektrike per amvisni, elektrolizerë,  aparate 

elektrike per perdorim personal  per qellime galvanizimi,tabela te shpalljeve elektronike, 

programe elektronike te lojërave kompjuterike dhe  video lojërave, softuere per lojëra dhe 

video lojëra  kompjuterike, lojëra elektronike; sherbime te shitjes me pakicë, shitjes me 

pakicë online ne internet dhe shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e tabelave per porosi elektronike, tabela te shfaqura per informacione 

elektronike , publikime elektronike te distribuara perms e-majleve. kartelave të koduara dhe 

enkodues magnetikë, kartelave të koduara të çipave që përmbajnë programe të përdorura 

për aplikime financiare, programe besnikërie, programe shpërblimesh dhe preferencat e 

mbajtësve të kartelave, kabllot zgjatese, kabllo vazhduese , kutitë e syzeve, syze; shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e syzeve, syzeve, syzeve të diellit, syze 

sportive dhe syze, syze noti, mburoja të fytyrës, aparate dhe instrumente të përpunimit të 

faksit, qarqe (të elektrizuara -), filtra për maska të frymëmarrjes, mbulesa fleksibile (me 

formë) për kontrollet e aparateve elektrike, tapa për larje dhe not, ekranet fluorescente, 

korniza dhe lente për syze dhe syze dielli, korniza për syze; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e lojërave të përshtatura për përdorim me marrës televizivë, 

programe softueri lojërash, syze për skijim, syze për përdorim në sport, barazues grafikë, 

aparate për modelimin e flokëve, aparate për velëzimin e flokëve , shirita për pastrimin e 

kokës, kufje, kufje, helmeta (me përjashtim të helmetave të çiklizmit), mbajtëse të 

përshtatura për telefona celularë, karta të ngopura me hologram, holograme; shërbime të 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1466 

 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e programeve interaktive të lojërave 

kompjuterike dhe video lojërave, softuere per lojë kompjuterike interaktive dhe video 

lojëra, softuere per lojë elektronike interaktive kompjuterike dhe video lojëra,  softuere dhe 

programe per lojëra kompjuterike dhe video lojera interaktive multimediale, levë-gjestik 

për përdorim me kompjuterë, kuti gjuboksi, makina karaoke, jastëk gjuri, mburojë dhe 

mbrojtës, kutitë e bartjes së laptopit; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e mbulesave të laptopëve, lenteve për syze, syzeve dhe syzeve të diellit, 

rripave të shpëtimit, xhaketave dhe notuesve, filamente-fije te holla përçuese të lehta 

[fibrave optike], peshoreve të bagazhit, të dhënave magnetike transportues, disqe 

regjistruese, magnet, syze zmadhuese, masa, instrumente matëse, shirita matës, memorje, 

aplikacione mobile që përmbajnë softuer dhe lojëra të realitetit virtual; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e mbulesave të telefonave celularë, shiritat e 

telefonave mobil, telefonat celularë, telefonët pa kabëll, makinat e numërimit dhe 

klasifikimit të parave, aparate monitorimi, elektrik, dyshekë miu, jastëk miu, mbrojtës gojë 

(mburoja gome), mp3 player dhe pajisje elektronike digjitale portative dhe dore për 

regjistrim, organizim, transmetim, manipulim dhe rishikim të skedarëve të tekstit, të 

dhënave, fajleve audio dhe video; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e aparateve të navigimit për automjete [kompjutera në anije], 

odontoguard-aparate, makina per zyre, aparate dhe instrumente optike, aparate per thirrje-

pejgjer, hapamatës, periskop,  cd lojtarë-plejer personal  , stereo personale, pajisje 

telefonike, mbulesa telefonike [të adaptuara posaçërisht] dhe mbulesa për pajisje 

elektronike digjitale portative dhe dore, regjistra fonografësh, kaseta dhe disqe; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicëonline  në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve dhe instrumenteve 

fotokopjuese, aparateve dhe instrumenteve fotografike, kartelave të mbuluara me plastikë 

që përmbajnë materiale të shtypura [të koduara], prizave, folet e prizave dhe kontakteve të 

tjera [lidhjet elektrike]. , llogaritës xhepi, aparate dhe instrumente portabël audio, kartela 

magnetike të parapaguara, kohëmatës të programueshëm, pajisje mbrojtëse për përdorim 

personal per mbrojtje ndaj aksidenteve, veshje mbrojtëse dhe aksesorë; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e veshjeve mbrojtëse për zhytje, veshjeve 

mbrojtëse për pjesëmarrësit në sportet motorike [për parandalimin e aksidenteve], veshjeve 

mbrojtëse, mbulesave të kokës dhe këpucëve për përdorim në sport, syze mbrojtëse, syze 

dielli dhe syze mbrojtëse, helmeta mbrojtëse, makina per  shpimin e kartelave për zyre, 

radio kaseta, radio marrës, radio, radio orë, aparate regjistrimi, aparate për telekomandë; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime 

me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kostumeve të sigurisë se 

mbijetesës, aparate naviguese satelitore, satelitë dhe dekodera, peshore, kartela të koduara 

të sigurisë, gjysmëpërçues, mbulesa të formësuara për kontrollet e aparateve elektrike, 

bilbila-fishkellima sinjalizues, helmeta skateboard, kartela inteligjente, kartela të koduara 

magnetike, kartela elektronike të bartësit të të dhënave, kartela ngarkimi-mbushjeje, kartela 

bankare, kartela krediti, kartela debiti, kartela çipi, kartela me vlerë të ruajtur, kartela 
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pagese; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kartave të 

parapaguara, çorapave, ngrohje elektrike, regjistrim i zërit, altoparlantë, altoparlantë me zë 

të lartë, zmadhues zeri kufjesh, kabllo zerimi, mbajtëse syzesh, syze sportive ( size), syze 

sportive, syze sportive, helmeta sportive dhe vizier-mbrojtese, pulla postare (aparati për të 

kontrolluar) rripa dhe këllëf për syze dhe syze dielli, rripa për syze dielli, syze dielli, 

mbrojtës të vershimeve, syze noti, shirita plejer; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online  në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e magnetofonave, shiritave, disqeve dhe flopy disqeve, të gjitha të 

regjistruara me programe kompjuterike, aparate telekomunikimi (përfshirë kartelat 

telefonike me parapagim ndërkombëtarë dhe kupona elektronikë-vaucere), instalime 

telekomunikuese, aparate dhe instrumente, aparate telekomunikuese (përfshirë kartelat 

telefonike me parapagim ndërkombëtarë dhe kupona-vauçere elektronikë), aparate dhe 

instrumente telefonike për përgjigje, aparate telefonike; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë 

dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e telefonave, telefonave mobil, 

telefonave pa tel, antenave televizive, aparateve dhe instrumenteve televizive, 

televizioneve, televizioneve për marrjen e transmetimit satelitor, tokene për aktivizimin 

elektrik, aparate dhe instrumente elektronike dhe  telekomunikuese, transformatorë, 

akordues, pllaka rrotulluese, aparate dhe instrumente për shkrim makine, pajisje për ruajtjen 

dixhitale; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

aparateve dhe instrumenteve video, kamera video, video disqeve plejer, softuere  të lojërave 

video, lojëra video, aparate për regjistrim video, programe realiteti virtual te lojërave 

kompjuterike dhe video lojërave, softuer realiteti virtual te lojërave kompjuterike dhe 

programe lojërash video, kufje dhe helmeta të realitetit virtual, njësi të shfaqjes vizual, 

makina votimi, monitorë të ekranit video të pershtateshem per bartje, aparate dhe 

instrumente të përpunimit të fjalëve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e aparateve dhe instrumenteve kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrëve artificiale, syve dhe dhëmbëve, artikuj ortopedikë, materiale qepjeje, pajisje 

terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për persona me aftësi të kufizuara, aparate 

masazhesh, aparate, pajisje dhe artikuj për foshnje në gji, fasha, pako të ftohta dhe të nxehta 

për qëllime mjekësore, maskë dhëmbësh për fytyrë dhe doreza dentare; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e mbështjellësve elastik për 

gjymtyrë dhe nyje për përdorim mjekësor, maska për fytyrë për përdorim mjekësor, 

mbrojtës të dëgjimit, aparate neoprene-mbajtese për gjymtyrë dhe nyje për përdorim 

mjekësor, makina ortodontike dhe instrumente për qëllime dentare, instrumente protetike 

për qëllime dentare, mbështetëse sportive, fasha pezulluese për përdorim në sport; shërbime 

të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e aparateve dhe instalimeve për ndriçim, 

ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim me ujë, qëllime 

sanitare, aparate dhe instalime për ftohje, skarë për Barbecue (gurë lavë për përdorim në -), 

ajër i kondicionuar (instalime për -), llamba për valezim, qeset e sterilizimit të 

disponueshëm; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 
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internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

filtrave për ujë të pijshëm, çakmak gazi, shkopinj, aparate dhe pajisje për tharjen e flokëve, 

aparate ngrohëse, shishe me ujë të ngrohet, hidrantë, llamba, karburant bërthamor dhe 

material moderues bërthamor (instalime për përpunim), radiatorë, elektrikë, frigoriferë, 

krijues smogu, ulëse tualeti, pishtarë për ndriçim, llamba me rreze ultravjollcë, jo për 

qëllime mjekësore, instalime ujitjeje, automatike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime 

të shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte 

në lidhje me shitjen e automjeteve, aparate për automjete per lëvizje nga toka, ajri ose uji, 

mburoja të ekranit të makinës dhe roletne-perde dielli, rregullime makinash, mbulesa për 

uleset e makinave, automjete elektrike, makina dore, tuba të brendshëm (veshje riparimi për 

-), karroca per blerje-pazar, sajë, pajisje automjetesh, përbërës dhe pjesë të përfshira në këtë 

klasë, goma të rrotave të automjeteve [goma], pajisje të gomave të rrotave të automjeteve, 

pajisje dhe pjesë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e xhamave 

te perparme te automjeteve, armëve të zjarrit, municionit dhe predhave, eksplozivëve, 

fishekzjarreve, metaleve të çmuar dhe legurat të tyre, stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të 

çmuar, instrumente horologjike dhe kronometrike , orë alarmi, shënja prej metali të çmuar, 

kuti, kuti prej metali të çmuar, rrathë, kutitë për orë dhe orët, kutitë për prodhimin e orës, 

zinxhirë prej metali të çmuar, kutitë e orës, akrepat e orës, orët; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 

postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e manshetave, kapëse per kollare, kunja 

lidhëse, imitim ari,  kuti margaritaresh prej metali të çmuar, margaritarë dhe imitim 

margaritaresh, kuti margaritaresh, unaza çelësash, enë kuzhine të metale të çmuar, medalje, 

shënja prej metaleve të çmuar, unaza qirinjsh prej metali të çmuar, akrepa lëvizje për orë 

dhe orët, zbukurime të metaleve të çmuar, unaza që janë stoli, orë sportive, instrumente për 

mbajtjen e kohës; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e 

xhinglave, trofeve, kopsave të rripave, të gjitha prej metali të çmuar ose të veshura me to, 

breza per orë, rripa per orë, orë, orë dore, instrumente muzikorë, mbajtes instrumentesh 

muzikëore dhe qëndrus-mbeshtetes për instrumente muzikorë, shkopinj dirigjentë, letër dhe 

kartuç, materiale të shtypura, material për lidhjen e librave, fotografi, letër shkrimi dhe 

pajisjet e zyrës, përveç mobiljeve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të 

drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e ngjitësve për artikuj shkrimi ose shtëpiake, materiale 

vizatimi dhe materiale për artistë, brusha boje-ngjyre, materiale udhëzuese dhe mësimore, 

fletë plastike, filma dhe çanta për mbështjellje dhe paketim , lloji i printerëve, blloqe shtypi, 

ngjitës për qëllime shkrimi, shpërndarës shiritash ngjitës  muri [rekuizitat  e zyrës], ngjitës 

për artikuj per qellime shkrimi ose shtëpiak, agjenda, albume; shërbime e shitjeve me 

pakicë, sherbime  e shitjeve me pakicë online në internet; shërbime të shitjes me pakicë në 

internet, shërbime e shitjeve me pakicë,   me shumicë dhe me  postë të drejtpërdrejtë në 

lidhje me shitjen e modeleve të arkitektëve, materialeve të artistëve, çanta [pliko, qese] letre 

ose plastike, për paketim, bllok shënimesh, material për lidhjen e librave, libra, revista 

[botime periodike] , broshura, afishe dhe publikime të tjera të shtypura, broshura, 

kalendarë, kartona të bëra prej plastike [përveç te  koduara ose magnetike], kutitë për 

stilolapsa, kutitë për artikuj shkrimi, katalogët, shandanët, busullat; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 
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shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e dekalcomanive, fletëve të tavolinës, 

ditareve, skedarëve të dokumenteve [shkrimi], tabelave të vizatimit, instrumenteve të 

vizatimit, gomave, programeve të ngjarjeve, fllomaster lapsave, kartelave të dhuratave , 

kupona- vauçere dhuratë, shkopinj ngjitës, kartolina përshëndetëse, shami letre, theksues- 

shenjues, libra të indeksuar për regjistrimin e informacionit në lidhje me trajnimin e fitnesit, 

stilolapsa me ngjyrë, ngjyrë për stilolapsa; shërbime te shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të 

drejtpërdrejtë në lidhje me për shitjen e materialit udhëzues dhe mësimor (përveç 

aparateve), etiketës së bagazhit prej lëkure, revistave, stilolapsave (shkrimi), gazetave, 

librave, fletoreve të shënimeve, programeve zyrtare [materiale të shtypura], brusha te 

piktorve, letrave, kartuçit dhe mallrave të bëra nga këto materiale, të papërfshira në klasa të 

tjera, pastel [shkumësa], lapsa, mprehësa lapsash,stilo lapsa, lapsa; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicëonline  në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 

me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e revistave periodike [materiale të shtypura], 

fotografi, film plastik për ambalazh, materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasat e tjera), postera, agjenda të shtypura, material të shtypura, publikime të shtypura, 

bileta të shtypura, lloje te printerëve, blloqe shtypëje, shënime të lëvizshme  vetngjitese, 

tatuazhe të lëvizshme , redaktura, qese plastike [bartëse] pazari, programe suveniresh, pulla 

[vula], makinë kapëse -heft; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje 

me shitjen e makinave ngjitese-heft, kartolinave, klisheve, pëlhurave , makinave te shkrimit  

dhe rekuizitave te zyrës (përveç mobiljeve), diagrame muri për t'u përdorur si ditarë, 

diagrame muri për t'u përdorur si ditarë, pllaka të bardha, gome të papërpunuar dhe gjysëm 

të përpunuar, gutta-perka, goma, asbest, liskune dhe silikate dhe zëvendësues për të gjitha 

këto materiale, plastika dhe rrëshira në formë të ekstuduar për t'u përdorur në prodhim; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime te shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e materialeve të 

paketimit, ndalimit dhe izolimit, tubave fleksibël, tubave dhe gypave, jo prej metali, lëkure 

dhe imitime të lëkurës, lëkurave të kafshëve dhe peliqe, bagazhe dhe mbajtja e çantave, 

ombredhave dhe çadrave te diellit, shkopinjtë e ecjes, kamxhiku, parzmore dhe shale 

kuajsh, jakë, rripa dhe rroba për kafshë, portofole arti [kasa], artikuj bagazhesh, çanta 

atletike, çanta atashesh; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

mbajtesve të fëmijëve dhe foshnjeve, çanta shpine, bagazh, çanta, çanta për pajisje 

udhëtimi, çanta plazhi, çanta rripash, çanta beli, rripa të punuar prej lëkure imituese, rripa të 

punuar prej lëkure, çanta ne formë plikoje-kuleta , çanta per çizme, aktçanta, kutitë e 

kartelave të biznesit, çanta kampingu, çanta nga thupra, kutitë e kartelave, mbajtëse 

kartelash, mbajtëse të çeqeve, bagazh dore, kutitë, kutitë për telefonat mobil; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e rasteve, çanta terheqese, çanta 

kozmetike, kaseta kartash kreditimi, mbajtëse të kartelave të kreditit, çanta per pelenë, 

kaseta dokumentesh, çanta kampimi, çanta mbrëmjesh, fiksime dhe rripa prej lëkure, 

aparate bartëse në kornizë në natyrën e çantave të shpinës për bartjen e foshnjave, 

kornizave për çantat e dorës, kornizave për ombredha, çantave të rrobave, karrike të 

ombrellave së golfit, ombredha të golfit, çantave të palestrës, çantave të dorës, te pajimeve, 

çantave të dorës; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë në internet, 
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shërbime të shitjes me shumicë dhe postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e lëkurave, 

çantave te shkopave, mbajtësve, batanijeve të kuajve. ,pajisjeve te kuajve, pajisjeve te 

kuajve dhe artikujve per kuaj, kuti çelsash, lidhese per çelsa të bëra prej lëkure që 

përfshijnë unaza çelësash, mbajtëse çelësash, çanta çelësash, çanta shpine, lidhëse (lëkure -

), rripa (lëkurë -), artikuj prej lëkure duke përfshirë litarin e kuajve dhe artikuj të kuajve, 

portofole lëkure [mbulesa], bagazh, etiketa të bagazhit; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicëonline  në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e rripave të bagazhit, çanta per perdorim  mbremjeve, bagazh 

per mbremje, çanta shporta, çadra dielli, libra xhepi, portofola xhepi, portofole, çanta per 

letra, çanta, çanta, çanta regjistrimi, shalë kalurim, shalë kalurimi, çanta shpine, shale 

kuajsh, çanta shkollore, thasë shkolle, çanta shpine nxënësish, çanta këpucësh, çanta pazar, 

karroca pazar [çanta pazari me rrota), çanta shpatullash, lëkura dhe peliçe, çanta sportive, 

çanta sportistesh;  rripave per kepuce patinazhi, valigjeve,çantave te makiazhit,çanta 

ngarkese, çantave te udhetimit, mbathjeve te udhetimit, mbathjeve, mbajteseve te 

ombredhave,ombredhave, çantave te belit, pako beli, çanta per çanta rreth beli, çanta rreth 

trupi, shkopa per hecje, kuleta,kuleta te cilat kapen ne bel, kamxhik, tabala te cilat perdoren 

si ditarë, tabela te bardha, shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e materialeve, jo prej metali, për ndërtim dhe konstrukcione , tuba të ngurtë, jo prej 

metali, për ndërtesë, asfalt, zift, katran dhe bitumen, ndërtesa të transportueshme, jo të 

metalit, monumente, jo prej metali, orendi, pasqyra, korniza fotografish, kontejnerë, jo prej 

metali, për ruajtje ose transport, kocka të papunuara ose gjysëm të përpunuara, brirë, dhemb 

balenë ose margaritar; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

predhave,  material i butë i bardhë si argjila i përbërë nga silikat magnezi i hidratuar,  

(meerschaum), qelibar të verdhë, shtroja [përveç liri], shtretër për kafshët shtëpiake 

shtëpiake, byzylykët (identifikimi), jo prej metali, për qëllime spitalore, kabllo ose kapëse 

tubash prej plastike, mobilje kampingu., varëse rrobash, unaza perde , dekorime prej 

plastike për produkte ushqimore, dërrasa ekrani, dyshekë prej shkumës per kamping, pajisje 

mobiljesh, jo prej metali; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime e shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e  shportave (të thurura, zakonisht të mëdha, që përdoret për transportin e 

sendeve)[hampers], jastëkëve të fryrë [të ndryshem nga ata për përdorimit mjekësor] për 

vendosjen rreth qafës, manekine, jastëkëve, çantave të gjumit, enëve të shtëpisë ose 

kuzhinës dhe kontejnerë, enë gatimi dhe sendesh shtepiake, përveç pirunëve, thikave dhe 

lugëve, krehrave dhe sfungjerëve-shpuzave, brushave, përveç brushave të piktorëve, 

materialeve për prodhimin e brushave, artikujve për qëllime pastrimi; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e qelqit të papunuar ose gjysëm të 

përpunuar, përveç qelqit të ndërtimit, enëve të qelqit, porcelanit dhe enëve prej balte, 

shporta për përdorim shtëpiak, kriklla-gota te mëdha birre, tas-bokall dhe enë, brusha , 

pjesë e pajisjeve qe lirojnë ngrohje (stufa, shporeta…) mbajtëse qirinjsh, unaza qirinjsh prej 

metali të çmuar, shandanë prej metali të çmuar, zbukurime kineze, instrumente pastrimi [të 

operuara me dorë], kokteje  shakers, gjezve kafeje jo elektrike, enë shtëpiake; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kontejnerëve shtëpiak të gjithë 
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prej metali të çmuar, kontejnerë për ushqim, kontejnerë për përdorim shtëpiak për qëllime 

magazinimi, enë gatimi, çanta ftohëse, çanta ftohëse për karrem peshkimi, enë kozmetike, 

filxhanë, artikuj dekorativë të bërë nga qelqi,dekorime kineze, punime porcelani i 

zbukuruar kinez, enë prej porcelani, enë prej balte ose porcelani, shishe per pije, kashtë 

pijesh, enë për pije, figurina, stenda prej hekuri të sheshtë, vazo lulesh, shishe uji të 

palosshme; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

nxjerrësve të lëngjeve të frutave (të operuara me dorë), artikuj prej sendesh per dhuratash 

dhe vepra arti, të gjitha të bëra prej  punime kineze prej kockash, kristal kinez, enë prej 

argjile, qelqi, porcelani ose terrakota, qelqi, të papunuara ose gjysëm të përpunuara [përveç 

qelqit të ndërtimit], enë shtëpiake ose kuzhinë dhe kontejnerë, kova akulli, kurthe insektesh, 

bokalla dhe enë për pije, kazan, enë kuzhine dhe amvisëri dhe kontejnerë, kuti dreke; 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të 

shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitja e figurave në miniaturë, 

miksera [jo-elektrike-] për përzierjen e pijeve, miksera, manual [koktej shakeri], kriklla-

gota te medha, instrumente dhe materiale jo elektrike, të gjitha për pastrim, zbukurime, 

shporta pikniku (të pajisura -), përfshirë enët, pjatat , sende prej porcelani, kashtë pijesh të 

ripërdorshme, kashtë të ripërdorshme, pjata prej metali të çmuar, shishe shaker, shishe 

sportive, lesh çeliku, enë per ruajtjen e ushqimit; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e enëve të magazinimit për përdorim shtëpiak, kashtë, rezervuarë, çanta të 

izoluara termikisht për përdorim shtëpiak ose kuzhinë ose përdorim në transportimin dhe 

ruajtjen e ushqimit dhe pijeve, kontejnerë të izoluar termikisht për ushqim, balonë të izoluar 

termikisht për përdorim shtëpiak, brusha dhëmbësh, kruese dhëmbësh, tabaka për qëllime 

shtëpiake, kuti stolishë, vazo dhe urna-vazo me kapak, shishe uji, kanaçe, artikuj 

kopshtarie, vepra arti; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje 

me shitjen e litarëve dhe telave, rrjetave, çadrave-tendave dhe tarpaulinave-ceradave, 

tendave të materialeve tekstili ose sintetike, velave, thasëve për transportin dhe ruajtjen e 

materialeve me shumicë, material mbushes , materiale amortizimi dhe mbushjeje përveç 

letrës, kartuçit, gomës ose plastikës, mbulesa të papërshtatshme, materiale tekstili me fije të 

papërpunuara dhe zëvendësuesit e tyre, lecka dylli, mbulesa për kamuflazh; shërbime të 

shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e fijeve dhe tjerrëve, për përdorim tekstili, 

fije pambuku dhe fije tjerr, fije qepjeje dhe fije-tjerr, fije mëndafshi dhe fije-tjerr, fije leshi 

dhe fije-tjerr, pe pambuku, mëndafshi dhe leshi, tekstile dhe zëvendësime për tekstilet, 

pelhura shtëpiake, perde prej tekstili ose plastike, banderola, pelhura per banjo, mbulesa 

shtrati dhe tryezë, rroba krevati, mbulesa shtrati, çarçafë, shtroja shtrati, perde roll (roletne), 

mbathje, mbulesa (kapaku i pajisur i tualetit -) prej pëlhure; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë 

dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e mbulesave për jastëkët, mbajteseve te 

fjongave te perdeveve, perde, mbulesat e jastëkëve, mbulesat e jorganit, jorgan, jorgan me 

pupla, peshqirët e fytyrës, fanella, mbulesat e mobiljeve, facoleta, peshqirë kuzhine, 

pëlhura prej liri dhe tapiceri, veshje fetare [veshje], peceta, pëlhura tekstili jo të endura, 

këllëfë jastëkësh, mbulesa jastëkësh, batanije tekstili të printerave, mbulesa jorgani, 

jorganë, qilima, çarçafë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 
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në internet, shërbime të shitjes me pakicë shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

perdeve të dushit, qefinave, çantave të gjumit, rrobave të tryezës, pëlhurave të tryezës, 

mbulesave të tryezave, liri tavoline, rroba tavoline, mbulesa tavoline,pecetave, peshqirë 

çaji, perde tekstili me shirita(pelmets), mallra tekstili, materiale tekstili, tekstile për 

prodhimin e artikujve të veshjeve, peshqirë, peshqirë tekstili, qilima udhëtarësh, qilima 

udhëtimi (mbulesa te gjujve), mbeshtjellese-, mbulesa muri prej tekstili, dorashka larëse, 

rrip pëlhure të bardhë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 

e veshjeve, këpucëve, mbulesave të kokës, anorakëve-xhup me kaper, shiritave te dores ( 

veshje), kapela me qafë (balaclavas), rripa [veshje], rripa te punuar prej lëkure të imituar., 

rripa të punuar prej lëkure, çizme, ], xhaketa te lehta te pa pershkueshme nga uji deri ne 

gjunj (cagoules), kapele (dush -), kapele [veshje koke)  veshje te jashtme pa mengë 

(chasubles), pallto, fustane, veshje ushtrimi, veshje mode, xhaketa peshkimi, çizme dhe 

jelekë për peshkim, bluza peshkimi, çizme futbolli, fanella futbolli, kepucë me qafa pa 

lidhese, doreza, kapele, trikotazhë; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e xhaketave, xhinseve, veshjeve të kohës së lirë, veshjeve të kohës së lirë, 

veshjeve të lehta, veshjeve liturgjike, kollare, veshje mbrojtëse për surfing, xhempera pa 

mengë-jelek, replike  komplete futbolli , veshje sigurie, dorashka, mbulesa koke dhe këpucë 

(përveç mbrojtjes nga aksidentet ose lëndimet), complete skijimi (salopettes), mbajtese 

krihesh, shalle-facoleta, këmisha, këpucë, veshje për ski, maska gjumi, veshje gjumi, bluzë 

burrash, çorape; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

artikujve sportivë (veshje) për përdorim kalorësish, artikuj sportivë [veshje] për përdorim 

kaloresish, veshje sportive,  gjera te veshjeve sportive, mbulesa sportive (përveç helmetave) 

, këpucë sportive, çizme ecje, uniforma sportive, veshje sportive, kunja për çizme futbolli 

[këpucë], pantallona të shkurtra per surf, rroba banje, veshje termike, veshje per ushtrime, 

pantallona, bluza, të brendshme; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime të shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e jelekëve, çizme per ecje, veshje të papërshkueshme nga uji dhe 

ndryshimeve te motit, veshje të papërshkueshme nga uji, veshje të papërshkueshme nga 

ndrysjhime te motit, kostume zhytesish, mbeshtjellese koke,qafe dhe nji pjese te 

fytyres(wimples), rripa dore [veshje], dantella, gersheta dhe qëndisje , dhe shirita dhe harqe 

galanterie, butona, grepa dhe sy, kunja dhe gjilpëra, lule artificiale, zbukurime flokësh, 

flokë artificiale, kuti për gjilpëra, brosha (aksesorë veshjesh), kopsa (pajisje veshjesh); 

shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te 

shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e fiksimeve për 

veshje, fiksime për flokë, zbukurime për flokë, kapëseve flokësh, gjilpëra për thurje, jastëkë 

per gjilpëra dhe gjilpera, shënjat e risive zbukuruese, lidhësa këpucësh, numra 

konkurentesh,, zinxhirë, pajisje për veshje, artikuj qepjeje dhe artikuj tekstili dekorativë, 

qilima, shtroja, dyshekë dhe shtroja, linoleum dhe materiale të tjera për mbulimin e 

dyshemeve ekzistuese; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 

e varjeve në mur, jo të tekstilit, terren imitimi bari, letër-muri, dyshekë makinash, dyshekë, 

mbulesa artificiale të tokës, mbulesa muri dhe tavani, dyshekë për yoga, lojëra, lodra dhe 

lojëra, aparate video lojërash, artikuj gjimnastikor dhe sportiv, dekorime për pemët e 
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Krishtlindjeve, aparate për boks, aparate për të luajtur lojëra aftësie, aparate për të luajtur 

sporte, aparate për skjim; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e aparateve për përdorim në lojën e futbollit, mjeteve te harkut, pemë artificiale të 

Krishtlindjeve dhe stendat e pemës së Krishtlindjes, lojëra tavëll, çanta të përshtatura për 

bartjen e artikujve sportivë, çanta të dizenjuara posaçërisht për  skijim dhe sërf, çanta të 

përshtatura posaçërisht për pajisje sportive, balona, topa, topa që janë artikuj sportivë, topa 

për lojëra; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë , shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

topave për përdorim në sporte, topa duke përfshirë topa tenisi, raketa tenisi, raketa skvosh 

dhe mallra dhe pajisje të ngjashme në këtë klasë, maska bejsbolli, shkopa për tifozeri 

skuadre, shkop, shkop për sport, shkop për sport, lojëra bordi, trup mbrojtës, aparate për 

ndërtimin e trupit, aparate për ndërtimin e trupit, artikuj sportivë për përdorim në lojëra 

reket; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e 

aparateve për ndërtimin e trupit / aparateve për trajnimin e trupit / aparateve për rehabilitim 

(trup-), mbrojtës të gjoksit, ekranet e maskimit [artikuj sportivë], lojëra me letra, raste te 

përshtatura për bartjen e aparateve sportive, lojëra me dame (letra), shah, dekorime të 

Krishtlindjeve, stendat e pemëve të Krishtlindjeve, pemët e Krishtlindjeve nga materiali 

sintetik, pajisjet e lojërave të operuara me monedha, lojërat kompjuterike, copa te vogla 

letre ose  shiritave ose nga fije te metalit te cilat hudhen ne ajer me rastin e festave apo 

ahengjeve (konfeti); shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime te shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

çantave të kriketit, shigjetave per pikado, shigjetave, mbrojtësve  te shigjetave te pikados 

(artikuj sportivë), lojërave elektronike, pajisjeve ushtrimore, aparateve të udhëtimit në 

panaire, grepave të peshkut, aparate dhe artikuj të peshkimit, vegla peshkimi, shuplaka dore 

[artikuj sportivë], pajisje fitnesi, makina ushtrimesh fitnesi, dorashka futbolli, gola futbolli 

ose futboll, copa lojërash, lojëra; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me 

pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në 

lidhje me shitjen e lojërave të përshtatura për përdorim me marrës televizivë, aparate 

lojërash, lojëra në lidhje me lojëra aftësie, lojëra në lidhje me sporte, dorashka për qëllime 

sportive [përshtatur posaçërisht për] , rrjetat e golit, shtyllat e golit, çantat e golfit, me ose 

pa rrota, rrogozë golfi, artikuj dhe aparate gjimnastikore dhe sportive, ushtrues dore, 

ushtrues dore [përveç atyre për përdorim terapeutik]; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë, me shumicë 

dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje me shitjen e lojërave elektronike  me dorë, 

mbrojtëse dore të adaptuara për përdorim sportiv, pajisje dore dhe portative për lojëra, 

mbrojtës kukash të bërë posaçërisht për perdorim ne mbrojtje kur  luan sport [pjesë të 

costume sportive], objekte plastike ose gome te mbushur me ajr para perdorimit (inflatable) 

në natyrën e topave të futbollit, topave të futbollit, basketbollit, volejbollit, topave të fryrë 

për sporte, patina –roler,  bashkim figurash, kaleidoskop, mbrojtës të gjurit [artikuj 

sportivë]; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë, shumicë dhe postë direkte me pakicë në lidhje me shitjen e 

mbrojtësve të gjurit të përshtatur për përdorim ndërsa lozin sporte, mbrojtës të gjurit për 

përdorim kur marrin pjesë në lojera sportive, mbrojtës të këmbëve të përshtatur për të lozur 

sport, mbrojtës të këmbëve të adaptuar për të lozur sport , mbrojtes gjunjesh [artikuj 
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sportivë], figurinat ushtarake [lodrat], risitë, risitë për festa, vallëzimet [favoret e parti-

festa], pishinat lundruese, kapelet e festash prej letre, pjesët dhe pajisjet e aparateve për 

skija; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, 

shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e pjesëve 

dhe pajisjeve për lojëra dhe gjera lojërash, pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura., 

ushtrime fizike (makina për -), shina plastike, çadra lojërash, pajisje sheshi lojërash, lojera 

me letra, lojëra, patina me rrota, anije me  vela, gërvishtje për të luajtur llotari, mbrojtëse 

shinash për përdorim atletik, mbrojtese gjuri  [artikuj sportivë], drrasë e ngusht me dy rrota 

(skateboard), tabela surfi, dëborë, ski, patina; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbimete shitjes  me pakicë me shumicë dhe postë 

direkte në lidhje me shitjen e lojërave të aftësive, fleteve te lojrave aftësie, pajisje lojërash 

aftësie, topa dhe shenja  per nje lloj loje biliardo (snooker), tavolina per lojë biliardo, rrjeta 

për topa futbolli, lodra të buta, suvenire, artikuj sportivë ; shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicëonline në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë 

dhe postë direkte në lidhje me shitjen e artikujve sportivë për përdorim në boks, 

gjimnastikë, atletikë brenda dhe ne  fushë, dhe për përdorim në lojërat e badminton, skvosh, 

hokej, hokej mbi akull, futboll, sport ekiporë qe luhet me shkop dhe top (lakros), pesëshe, 

pingpong, netball( është një sport me top që luhet nga dy ekipe me shtatë lojtarë), lojë me 

birila, tenis në lëndinë, kriket, kroket, golf në orë, golf , lojë me hudhjen e  rratheve 

(quoits), disqe dhe vendosja e golfit, vaterpolo, bouling, volejboll, sporte të ngjashme me 

hokej, sporte duke përfshirë përdorimin e topit; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të 

shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë,  shumicë dhe me postë 

direkte në lidhje me shitjen e klubeve për golf dhe polo, artikuj sportivë për përdorim në 

lojë futbolli [përveç veshjeve ose artikujve për qëllime mbrojtëse]  futbolli ose pole futbolli, 

artikuj sportivë për përdorimi në lojëra reketi, artikuj sportivë për veshje të përshtatura për 

përdorim në sporte specifike; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e artikujve sportivë përfshirë artikuj dhe pajisje për lojërat e tenisit, skvosh, 

pingpong, softball, golf, badminton, volejboll, basketboll, bejsboll, hokej në akull dhe 

hokej, çanta sportive, pajisje dhe aksesorë sportivë, dorashka sportive, biçikleta statike per 

ushtrime, mbrojtës stomaku [përshtatur për përdorim në një sporte specifike], materiale me 

tela për raketa sportive; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online 

ë internet, shërbime të shitjes me pakicë, me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen 

e shiritave thithëse të djersës për reket, pishina [artikuj për lojë], rrjeta dhe vende tenisi, 

çanta termike tenisi, biçikleta lodra, shkopinj shkëlqyes loder, lodra figura në miniaturë, 

pemë artificiale e Krishtlindjeve dhe stenda të pemës së Krishtlindjes, kamionë loder, lodra 

dhe lojëra, aparate stërvitore për përdorim në lidhje me futbollin, bilbila, mbrojtës dore për 

përdorim atletik; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në 

internet, shërbime te shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e 

mishit, peshkut, shpendëve dheshtazeve te  gjahut, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara, pelte-xhelatinë, reçel, komposto, vezë, 

qumësht , djathi, gjalpi, kosi dhe produktet e tjera të qumështit, vajrat dhe yndyrnat për 

ushqim, patate te skuqura -krispi, vaktet e përgatitura, përgatitjet proteinike në formën e 

shufrave për konsum njerëzor, rostiçeri [produkte ushqimore]; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes  me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e kafesë, çajit, kakaos dhe kafesë artificiale, 
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orizit, makaronave dhe petëve, tapiokës dhe sagos, miellit dhe përgatitjeve të bëra nga 

drithërat, buka, pasta dhe ëmbëlsira , çokollatë, akullore, sorbeta dhe akuj të tjerë të 

ngrënshëm, sheqer, mjaltë, rrush të thatë, maja, pluhur pjekje, kripë, erëza, melmesa, bimë 

të ruajtura, uthull, salca dhe erëza të tjera, akull (ujë i ngrirë); shërbime të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakicëdhe postë direkte  në lidhje me shitjen e pijeve të bëra nga drithëra, biskota, bukë, 

ëmbëlsira dhe pasticeri, kek, përgatitje drithërash, pije me bazë çokollate, pije çokollate me 

qumësht, pije me bazë kafe, pije kafeje me qumësht, aromatizues kafeje, ëmbëlsira për 

zbukurimin e pemëve të Krishtlindjes, biskota, derivate të niseshtesë së misrit në formë 

pluhuri për të bërë pije, dekorime të ngrënshme për ëmbëlsira; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e akujve të ngrënshëm, shufra energjie, 

aromatizues [përveç vajrave thelbësorë] për pije, brum tortesh (fondans), sherbeti akulli, 

sorgje akulli, akull, pluhur të menjëhershëm për prodhim pije me aromë, salcë domatesh-

ketchup, byrekë me mish, mustardë, aditivë jo-mjekësorë për pije: pije të gazuara me një 

kafe, bazë kakao ose çokollate, pjekurina [pasta], pite, pica, kokoshka-kupa, pluhur për 

prodhimin e pijeve; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online  në 

internet, shërbime të shitjes mepakicë, me  shumicë dhe me postë të drejtpërdrejtë në lidhje 

me shitjen e preparateve për përdorim si aditivë dietikë për konsum nga persona sportivë, 

përgatitje të bëra nga drithëra për ushqim, shirita drithërash me  proteina, shukta ushqimore 

proteinash., puding, sanduiçe, salca, shufra (ushqime), ushqime grimesirash, thekër, pije me 

bazë çaji, pije çaji, waffles, zbardhues [jo-qumështor] për pije; shërbime të shitjes me 

pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime te shitjes me pakicë me 

shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e produkteve të papërpunuara dhe gjysem te 

përpunuara bujqësore, akuakulture, hortikulturore dhe pyjore, drithëra dhe farëra të 

papërpunuara dhe të pa procesuara, fruta dhe perime të freskëta, bimë barera të freskëta, 

bimë dhe lule natyrale , zhardhok, fidanë dhe fara për mbjellje, kafshë të gjalla, artikuj 

ushqimorë dhe pije për kafshë, malt, birra, pije joalkoolike, ujëra minerale dhe të gazuara, 

pije frutash dhe lëngje frutash; shërbime të shitjes me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë 

online në internet, shërbime të shitjes me pakicë me shumicë dhe postë direkte në lidhje me 

shitjen e shurupeve dhe përgatitjeve të tjera jo-alkoolike për të pergaditjen e pijeve, birra, 

pije për t'u përdorur si ndihma për dobësim [jo për qëllime mjekësore] cardials(pije te 

embela te destiluara alkoolike-pije jo alkoolike ne formë shurupi), pije energjike që 

përmbajnë kafeinë, pije energjike për njerëz sportivë dhe atletë, pije të gazuara me aromë, 

pije frutash dhe lëngje frutash, pije izotonike [jo për qëllime mjekësore]; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e ujërave minerale dhe gazuara dhe 

pijeve të tjera joalkoolike, preparate për pergaditje te pijeve joalkoolike, seltzer-uj me sodë 

[pije], shandy (shandy është birrë e përzier me një limon ose një pije me shije limoni. Pije 

agrume, e quajtur shpesh limonadë, mund të jetë e gazuar ose jo.), sorbet [pije], pije 

sportive, shurupe dhe preparate të tjera për të pergaditë pije, tisanes (tisane është pije pa 

kafeinë e cila qetëson dhe relakson trupin.) [pije jo-mjekësore dhe të tjera përveç çajit], ujë, 

pije alkoolike, përveç birrave, përgatitje alkoolike për të prodhuar pije; shërbime të shitjes 

me pakicë, shërbime të shitjes me pakicë online në internet, shërbime të shitjes me pakicë 

me shumicë dhe postë direkte në lidhje me shitjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit, 

cigareve dhe purove, cigareve elektronike dhe avulluesve oral për duhanpirësit, artikujve të 
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duhanpirësve, ndezes-çakmak; shërbime të informacionit, këshillimit dhe konsultave në 

lidhje me te cekurat më sipër. 

   

 

 

 

(111)  28246 

(151)  28/06/2021 

(181)  10/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/1999 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C., 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, 

 
 

(540)  INVEGA HAFYERA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për trajtimin e sëmundjeve të sistemit nervor 

qendror. 

   

 

 

 

(111)  28314 

(151)  06/07/2021 

(181)  10/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2000 

(591)  E kaltër dhe e gjelbërt 

(732)  Alpro, commanditaire vennootschap 

op aandelen Vlamingstraat 28 8560 

Wevelgem, BE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Zëvendësuesit me bazë bimore dhe me bazë arrash për produktet e qumështit, 

duke përfshirë por pa u kufizuar në pije me bazë soje, qumësht soje, qumësht bajame; 

qumësht soje me aromë; krem jo-qumështor; kos; djathë; qumësht kokosi për gatim; 

qumësht orizi; mish, peshk, shpezë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatin, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra dhe yndyrna të ngrënshme; zëvendësues të produkteve të qumështit; 

zëvendësues të mishit; ëmbëlsira me bazë soje; ëmbëlsira me bazë arra; qumesht arre 

kokosi; qumësht bajame; qumësht bajame me aromë; qumësht tërshëre; mallrat e 

lartpërmendur për aq sa nuk përfshihen në klasat e tjera”.   
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30   “Kafe, çaj, kakao, me përjashtim të produkteve me çokollatë dhe çokollatë, sheqer, 

oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe përgatitje të bëra nga drithëra, bukë, ëmbëlsira 

dhe ëmbëlsira, akull; akullore, mjaltë, nisheshte; maja, pluhur pjekje; ushqime tw njelmëta, 

pasta (makarona); ushqime të lehta të përbëra kryesisht nga drithëra, arra, oriz dhe drithëra; 

ushqime të lehta të përbëra kryesisht nga ëmbëlsira; kripë, mustardë; uthull, salca (erëza); 

erëza; ëmbëlsira me aromë çokollate; ëmbëlsira të bëra nga mielli; ëmbëlsira me aromë 

vanilje; ëmbëlsira me aromë karamel; ëmbëlsira me aromë kafeje; ëmbëlsira të bëra nga 

përbërës me bazë bimore; ëmbëlsira me bazë arra; pije me bazë kafeje; jogurt i ngrirë; 

mallrat e lartpërmendur për aq sa nuk përfshihen në klasat e tjera”.   

32   “Pije kokosi; pije bajame; pije bajamesh me aromë; pije tërshëre; pije orizi; pije lajthi; 

lengje të shtrydhura; pije të lehta, pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të 

tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë 

pije; pije me bazë bimore; pije me bazë arre”.   

 

 

 

(111)  28313 

(151)  06/07/2021 

(181)  10/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2001 

(732)  Alpro, commanditaire vennootschap 

op aandelen Vlamingstraat 28 

8560 Wevelgem, BE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  ALPRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Zëvendësuesit me bazë bimore dhe me bazë arrash për produktet e qumështit, 

duke përfshirë por pa u kufizuar në pije me bazë soje, qumësht soje, qumësht bajame; 

qumësht soje me aromë; krem jo-qumështor; kos; djathë; qumësht kokosi për gatim; 

qumësht orizi; mish, peshk, shpezë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatin, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra dhe yndyrna të ngrënshme; zëvendësues të produkteve të qumështit; 

zëvendësues të mishit; ëmbëlsira me bazë soje; ëmbëlsira me bazë arra; qumesht arre 

kokosi; qumësht bajame; qumësht bajame me aromë; qumësht tërshëre; mallrat e 

lartpërmendur për aq sa nuk përfshihen në klasat e tjera”.   

30   “Kafe, çaj, kakao, me përjashtim të produkteve me çokollatë dhe çokollatë, sheqer, 

oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe përgatitje të bëra nga drithëra, bukë, ëmbëlsira 

dhe ëmbëlsira, akull; akullore, mjaltë, nisheshte; maja, pluhur pjekje; ushqime tw njelmëta, 

pasta (makarona); ushqime të lehta të përbëra kryesisht nga drithëra, arra, oriz dhe drithëra; 

ushqime të lehta të përbëra kryesisht nga ëmbëlsira; kripë, mustardë; uthull, salca (erëza); 

erëza; ëmbëlsira me aromë çokollate; ëmbëlsira të bëra nga mielli; ëmbëlsira me aromë 

vanilje; ëmbëlsira me aromë karamel; ëmbëlsira me aromë kafeje; ëmbëlsira të bëra nga 

përbërës me bazë bimore; ëmbëlsira me bazë arra; pije me bazë kafeje; jogurt i ngrirë; 

mallrat e lartpërmendur për aq sa nuk përfshihen në klasat e tjera”. 
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32   “Pije kokosi; pije bajame; pije bajamesh me aromë; pije tërshëre; pije orizi; pije lajthi; 

lengje të shtrydhura; pije të lehta, pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të 

tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje të tjera për të bërë 

pije; pije me bazë bimore; pije me bazë arre”.   

 

 

 

(111)  28289 

(151)  30/06/2021 

(181)  11/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2010 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj  Rr. Selajdin Braha, Nr. 

32, Prizren 

 
 

(540)  FAIRY 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   preparate zbardhuese dhe preparate tjera per perdorim ne lavanderi; preparate 

pastruese, shkelqyese, ferkuese dhe gerryese; sapune; preparate per enelarje, kozmetike, 

peceta per preparate pastruese   

5   sapun antibakterial; sapun dezinfektues; dezinfektues per toalete kimike; dezinfektues 

per qellime higjienike; pastrues duarsh antibakterial; biocide, fungicide; herbicide; 

germicide; virucide; peceta te ngopura me preparate dezinfektuese, antibakteriale, 

fungicidale, germicidale apo viricidale; sapun sanitizues dhe deterxhent; sanitizues per 

perdorim shtepiak.  

   

 

 

(111)  28215 

(151)  24/06/2021 

(181)  14/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2023 

(732)  Swedish Match North Europe AB 

11885 Stockholm, SE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  ZYN 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikuj për përdorim me duhan; shkrepëse; zëvendësues të duhanit (jo për 

qëllime mjekësore); duhan pa tym në formë të pluhurit që vendoset në mes të buzës dhe 

mishrave të dhëmbëve (“snus”) dhe alternativa të duhanit në formë të produkteve me bazë 

të fibrave të perimeve, për përdorim oral, jo për konsumim; duhan pa tym në formë të 

pluhurit që thithet (“snuff”); snus pa duhan; snus bimor   
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(111)  28216 

(151)  24/06/2021 

(181)  14/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2024 

(732)  Swedish Match North Europe AB 

11885 Stockholm, SE 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 

 
 

(540)  VOLT 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikuj për duhanpirësit; shkrepëse; zëvendësues të duhanit [jo për 

qëllime mjekësore]; duhan pa tym në formë të pluhurit që vendoset në mes të buzës dhe 

mishrave të dhëmbëve (“snus”) dhe alternativa të duhanit në formë të produkteve me bazë 

të fibrave të perimeve, për përdorim oral, jo për konsumim; duhan pa tym në formë të 

pluhurit që thithet (“snuff”); snus pa duhan; snus bimor   

 

 

 

(111)  28332 

(151)  02/08/2021 

(181)  16/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2037 

(300)  302020012960  17/06/2020  DE 

(732)  OneFor Holding GmbH 

Blumenstrasse 14, D-40212 Düsseldorf, 

Deutschland, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  OneFor 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kartela parash të gatshme dhe kreditore (të koduara ose magnetike); softuer për 

përpunimin e pagesave elektronike nga dhe për palët e treta: softuer për vërtetim identiteti.   

16   Kartel parash te gatshme dhe kreditore (jo te koduar ose jo  magnetike).   

35   Menaxhim; administrim kompanise, veçanërisht hulumtimi i të dhënave në skedarët 

kompjuterikë, hetimet në çështjet e biznesit, dhënia e informacionit në çështjet tregtare dhe 

të biznesit, hulumtim tregut, analiza e tregut; punë zyre, veçanërisht punë në zyrë për 

menaxhimin e pagesave dhe arkëtueshmërive (kërkesave), gjithashtu si shërbim rezervë 

(back-up).   

36   Financa; Transaksione monetare; Pasuri të paluajtshme; Sigurim i shërbimeve 

elektronike të transferimit të parave; Shërbime të pagesave elektronike me përpunim 

elektronik të të dhënave të pagesave; përpunimi i transaksioneve të kartelave të kreditore 

dhe debitore; shërbime faturimi; Shërbime të pagesave elektronike mobile; shërbime 

financiare, në veçanti transferime elektronike të kapitalit; sigurimi i shërbimeve të pagesave 
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mobile për palët e treta; përpunimi elektronik i pagesave në valutë të huaj; shërbime të 

përpunimit të pagesave, përkatësisht përpunimi i transaksioneve në monedha virtuale për 

palët e treta; pastrim (kliring) dhe barazim e transaksioneve financiare përmes një rrjeti 

kompjuterik botëror; kontabilitet financiar, posaçërisht sigurimi i informacionit financiar, 

analiza financiare, konsulencë financiare, shërbime financiare për përpunimin e blerjes së 

arkëtueshmeve (kërkesave) për palët e treta; transaksione financiare, në veçanti mbledhjen 

e llogarive të arkëtueshme (transaksionet e mbledhjes –arkëtimeve), menaxhimi i pagesave 

dhe të arkëtueshmërive, rishikimi i aftësisë kreditore dhe qëndrueshmërisë të ndërmarrjeve 

tregtare dhe individëve privatë, dhënia e informacionit në fushën e mbledhjes së borxheve 

dhe të arkëtueshmërive financiare në qendrat e thirrjeve (call center), kontrolle të kreditit 

dhe vlerësim i kredisë dhe vlerësim i rrezikut në bazë të llogaritjeve matematikore-

statistikore (pikëzimi), përfshirë krijimin e kartelave të pikëve.   

38   Transmetim elektronik i të dhënave të pagesave.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe shërbime të ngjashme të dizajnerit, në 

veçanti dizajnim i kartelave të pikëve;sigurimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit 

online të pa-shkarkueshëm për përpunimin e pagesave dixhitale ose elektronike;sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të vërtetimit të identitetit online të pa-shkarkueshëm 

për kontrollimin e qasjes dhe komunikimit me pajisjet mobile, kompjutera dhe rrjete 

kompjuterike.   

 

 

 

(111)  28331 

(151)  02/08/2021 

(181)  16/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2038 

(300)  302020013581  25/06/2020  DE 

(732)  OneFor Holding GmbH 

Blumenstrasse 14, D-40212 Düsseldorf, 

Deutschland, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kartela parash të gatshme dhe kreditore (të koduara ose magnetike); softuer për 

përpunimin e pagesave elektronike nga dhe për palët e treta: softuer për vërtetim identiteti.   

16   Kartela parash të gatshme dhe kreditore (jo të koduara ose jo magnetike).   

35   Menaxhim; administrim kompanise, veçanërisht hulumtimi i të dhënave në skedarët 

kompjuterikë, hetimet në çështjet e biznesit, dhënia e informacionit në çështjet tregtare dhe 

të biznesit, hulumtim tregut, analiza e tregut; punë zyre, veçanërisht punë në zyrë për 

menaxhimin e pagesave dhe arkëtueshmërive (kërkesave), gjithashtu si shërbim rezervë 

(back-up).   

36   Financa; Transaksione monetare; Pasuri të paluajtshme; Sigurim i shërbimeve 

elektronike të transferimit të parave; Shërbime të pagesave elektronike me përpunim 
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elektronik të të dhënave të pagesave; përpunimi i transaksioneve të kartelave të kreditore 

dhe debitore; shërbime faturimi; Shërbime të pagesave elektronike mobile; shërbime 

financiare, në veçanti transferime elektronike të kapitalit; sigurimi i shërbimeve të pagesave 

mobile për palët e treta; përpunimi elektronik i pagesave në valutë të huaj; shërbime të 

përpunimit të pagesave, përkatësisht përpunimi i transaksioneve në monedha virtuale për 

palët e treta; pastrim (kliring) dhe barazim e transaksioneve financiare përmes një rrjeti 

kompjuterik botëror; kontabilitet financiar, posaçërisht sigurimi i informacionit financiar, 

analiza financiare, konsulencë financiare, shërbime financiare për përpunimin e blerjes së 

arkëtueshmeve (kërkesave) për palët e treta; transaksione financiare, në veçanti mbledhjen 

e llogarive të arkëtueshme (transaksionet e mbledhjes –arkëtimeve), menaxhimi i pagesave 

dhe të arkëtueshmërive, rishikimi i aftësisë kreditore dhe qëndrueshmërisë të ndërmarrjeve 

tregtare dhe individëve privatë, dhënia e informacionit në fushën e mbledhjes së borxheve 

dhe të arkëtueshmërive financiare në qendrat e thirrjeve (call center), kontrolle të kreditit 

dhe vlerësim i kredisë dhe vlerësim i rrezikut në bazë të llogaritjeve matematikore-

statistikore (pikëzimi), përfshirë krijimin e kartelave të pikëve.   

38   Transmetim elektronik i të dhënave të pagesave.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe shërbime të ngjashme të dizajnerit, në 

veçanti dizajnim i kartelave të pikëve; sigurimin e përdorimit të përkohshëm të softuerit 

online të pa-shkarkueshëm për përpunimin e pagesave dixhitale ose elektronike; sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerit të vërtetimit të identitetit online të pa-shkarkueshëm 

për kontrollimin e qasjes dhe komunikimit me pajisjet mobile, kompjutera dhe rrjete 

kompjuterike.   

 

 

 

(111)  28170 

(151)  23/06/2021 

(181)  16/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2039 

(732)  "SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska  industrija d.d. Osijek,  

M. Gupca 2, Osijek, HR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  Handysept 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike te cilat perdoren ne industri, shkencë, fotografi, bujqësi, pemëtari 

dhe pylltari; rrëshirra artificiale te papërpunuara, materie plastike të papërpunuara,plehra; 

përberje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe ngjitje; substanca kimike për 

konservimin e ushqimeve; materie për regjie; supstanca adezive të cilet përdoren në 

industri.   

3   Preparate zbardhues dhe substance të tjera për përdorim në lavanderi; preparate pastrues, 

shkëlqyes, fërkuese dhe gërryese/abrazive; sapune; perfume, vajra enciale, kozmetikë, 

locione për flokët; pasta dhëmbësh, faculeta të impregnuara (ngopura) me losion kozmetik   

5    Preparate farmaceutike dhe veterinare dhe sanitare;substanca dietetike te të përshtatura 

për përdorim mjeksor, ushqim per bebe; leokoplaste materiale për lidhjen/fashim plagësh; 

material për mbushje dhëmbësh, dyll dental; disinfektantë; preparate për shkatërrimin e 
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paraziteve; fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  28171 

(151)  23/06/2021 

(181)  16/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2040 

(732)  "SAPONIA" kemijska, prehrambena i 

farmaceutska  industrija d.d. Osijek,  

M. Gupca 2, Osijek, HR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)  Deziclean 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike te cilat perdoren ne industri, shkencë, fotografi, bujqësi, pemëtari 

dhe pylltari; rrëshirra artificiale te papërpunuara, materie plastike të papërpunuara,plehra; 

përberje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe ngjitje; substanca kimike për 

konservimin e ushqimeve; materie për regjie; supstanca adezive të cilet përdoren në 

industri.   

3   Preparate zbardhues dhe substance të tjera për përdorim në lavanderi; preparate pastrues, 

shkëlqyes, fërkuese dhe gërryese/abrazive; sapune; perfume, vajra enciale, kozmetikë, 

locione për flokët; pasta dhëmbësh, faculeta të impregnuara (ngopura) me losion kozmetik   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare dhe sanitare;substanca dietetike te të përshtatura 

për përdorim mjeksor, ushqim per bebe; leokoplaste materiale për lidhjen/fashim plagësh; 

material për mbushje dhëmbësh, dyll dental; disinfektantë; preparate për shkatërrimin e 

paraziteve; fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  28181 

(151)  23/06/2021 

(181)  16/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2044 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare 
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, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit  

për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares 

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse.   

 

 

 

(111)  28248 

(151)  28/06/2021 

(181)  17/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2047 

(591)  Portokalle dhe e zezë 

(732)  EXPERT GROUP SH.P.K Lagja 

Kalabria Rr. Labëria, Objekti VII, Kati I–

Prishtinë, KS 

(740)  Elbasan Rexhaj Pishtine-Lagja Arberia 

Rr.Selim Berisha nr.36 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Shërbime të trajnimit për biznese; shërbime inxhinierike të tingujve për ngjarje; 

trajnim i bazuar në kompjuter; ofrimi i kurseve për trajnim; ofrim i informacioneve, 

përfshirë online, për edukim, trajnim, argëtim , aktivitetet sportive dhe kulturore; sigurimi i 

informacionit në lidhje me trajnimin; ofrimi i trajnimit; sigurimi i kurseve të trajnimit; 

publikime elektronike; publikime elektronikete prodhuara online, që nuk mund të 

shkarkohen; Publikimi i librave dhe revistave elektronike online; Shkrimi i teksteve; ofrimi 

i botimeve elektronike në internet, që nuk mund të shkarkohen; publikimi i materialit të 

shtypëshme; publikimi i materialit të shtypur në formë elektronike në internet; shërbimet 

publicitare; prodhimet audio dhe video; prodhimi i videove on-line, jo të shkarkueshme   

42   Shërbimet e inxhinierike në fushen e hulumtimit, vlersimit, në fushat shkencore dhe 

teknologjike (përfshirë konsulencën teknologjike); Shërbime kompjuterike dhe 

teknologjike për sigurimin e të dhënave kompjuterike dhe informacionit personal; 

Programimi kompjuterik; redaktimi dhe azhurnimi i shërbimeve për softuer kompjuterikë; 

shërbime konsulence në lidhje me programimet kompjuterike, hartimin e pajisjeve dhe 

softuerëve; analiza; dhënie me qira të kompjuterëve; dhënie me qira të programeve 

kompjuterike; mirëmbajtje të programeve kompjuterike; shërbime të kërkimit kompjuterik; 

analiza e sistemit kompjuterik; dizajn të sistemit kompjuterik; krijim dhe mirëmbajtje të 

faqeve të internetit për të tjerët; mirëmbajtje të faqeve kompjuterit [faqe të internetit]; 

Instalim të programeve kompjuterike; konsulencë për softuer kompjuterik; dhënie me qira 

të serverëve të web; shërbime të mbrojtjes prej viruseve kompjuterike; konsulencë në 

fushën e kursimit të energjisë; Sigurim të mjeteve të kërkimit për internet; monitorim të 

sistemeve kompjuterike përmes qasjes në distancë; konsulencaë për krijimin web faqeve; 

konsulencë për teknologjinë informative [IT]; kërkime shkencore; ofrimi të informacionit 
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mbi teknologjinë kompjuterike dhe programimin përmes web faqes; ofrim i makinave 

hulmtuese për kërkimenë internet; konsulencë teknologjike; konsulencë për teknologji 

kompjuterike; konsulencë për teknologjinë e telekomunikacionit; konsulencë për sigurinë 

kompjuterike; monitorim të sistemeve kompjuterike për të zbuluar defektet; krijim dhe 

dizajnim të indekseve të informacionit të internetit për të tjerë [shërbime të teknologjisë 

informatike]; Konsulencë për siguri në internet; Konsulencë për sigurimin e të dhënave; 

monitorim të sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të paautorizuar ose shkeljes së 

të dhënave; zhvillim të platformave kompjuterike; hulumtime në fushën e teknologjisë së 

telekomunikacionit; të gjitha aq sa janë të përfshira në këtë klasë.   

 

 

 

(111)  28247 

(151)  28/06/2021 

(181)  18/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2050 

(732)  Gilead Sciences Ireland UC IDA 

Business and Technology Park Carrigtohill, 

Co. Cork, IE 

(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)  SUNLENCA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  28316 

(151)  06/07/2021 

(181)  18/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2053 

(591)     E kaltert, e bardhe, e gjelbert 

(732)  CONSORZIO MELINDA SOCIETA' 

COOPERATIVA AGRICOLA Via Trento 

200/9-38023 Cles (TN), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 31   “Produkte bujqësore dhe kopshtarie, perime te freskëta; Produkte kopshtarie dhe 

produkte frutash, Fruta te freskëta; Molla.”   
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(111)  28344 

(151)  04/08/2021 

(181)  18/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2054 

(300)  80917  15/07/2020  JM 

(732)  Mars, Incorporated 6885 Elm Street 

McLean, VA 22101, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze  29/1 B.4  10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)  BEN’S ORIGINAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   “Mish; peshk (jo të gjallë); shpezë; kafshë gjahu (jo të gjalla); ekstrakte mishi; 

mish i zier i ftoftë; zëvendësues mishi; perime të ngrira; perime të konzervuara; perime, te 

thata; perime, të ziera; fruta të konzervuara; fruta të thara; fruta të ziera; fruta të 

përpunuara, kërpurdha dhe perime (përfshirë arrat dhe perimet bishtajore); perime të 

përpunuara; bishtajore të përpunuara; thejrrëza; qiqra të përpunuara; fasule të përpunuara; 

fasule të pjekura; fasule në salcë; fasule soje, të konzervuara, për ushqim; tofu; pure 

domatesh; pure perimesh; lëng domatësh për gatim; domate të konzervuara; lëngje 

perimesh për gatim; turshi; preparate për përgaditjen e supës; supa; bagëti; preparate për 

përgaditjen e bujonit; bujon; qumsht kokosi; vaj kokosi; yndyrë kokosi; yndyrë perimesh 

për ushqim; salcë; arra, të përgaditura; shtresë me me bazë-arrash; fara, të përgaditura; 

ushqim rostiçerie me bazë-frutash; ushqim rostiçerie me bazë-bishtanja; ushqim rostiçerie 

me bazë-arrash; ushqim rostiçerie me bazë perimesh; çomlek kerri i para-zier; vegjetarian i 

djegëst; mish me djegëst; pjata të përgaditura me përmbajtje kryesisht të mishit; sallata të 

përgaditura; pjata perimesh të përgaditura; ushqime të përgaditura me përmbajtje kryesisht 

të mishit; ushqime të përgaditura me përmbajtje kryesisht të zëvendësuesve të mishit; 

ushqime të përgaditura me përmbajtje kryesisht të shpezëve; ushqime të përgaditura me 

përmbajtje kryesisht të perimeve; ushqime të përgaditura me përmbajtje kryesisht të 

peshkut; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të perimeve; ushqime të ngrira me 

përmbajtje kryesisht të mishit; ushqim i ngrirë me përmbajtje  kryesisht të zëvendësuesve të 

mishit; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të peshkut; ushqime të ngrira me 

përmbajtje kryesisht të shpezëve; ushqime të gatshme për zierje  me përmbajtje kryesisht të 

mishit; ushqime të gatshme për zierje kryesisht me përmbajtje të zëvendësuesve të mishit; 

ushqime të gatshme për zierje me përmbajtje kryesisht të shpezëve; ushqime të gatshme për 

zierje me përmbajtje kryesisht të perimeve; ushqime të gatshme për zierje kryesisht me 

përmbajtje të peshkut.   

30   “Oriz; tapioka; miell palme; makarona; pasta supe (noodles); petka; vermiçel; kuskus 

[semolina]; preparate të bëra nga drithërat; kokërra të përpunuara; drithëra të përpunuara; 

kokërra orizi; kokërra orizi të gjata; oriz i egër; oriz i kaftë; oriz basmati; oriz i zier; rizoto; 

oriz i përzier; oriz i përzier me perime, ekstrakte pule, ekstrakte mishi, djath, fasule, 

bishtaja, melmesa, aromatizues, barishte, erëza; ushqim të përziera të paketuara me 

përmbajtje kryesisht të orizit; kuinona e përpunuar; pica; pite;  erëza; salca; salca gatimi; 

preparate për përgaditjen e salcave; salcë kerri; salcë makaronash; salcë për gatimin e 

makaronave; salcë e djegëst; salcë soja; saclë shumë e djegëst; salcë e ëmbël dhe e thartë; 
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salca të djegësta; salsa të shijshme; salcë për oriz; salcë pluhur; përzierje për përgaditjen e 

salcave; erëza në formë të salcave të koncentruara; gjëra ushqimore të përgaditura në formë 

të salcave; marinada; salcë për sallata; chutneys (erëza të djegsta të bëra nga frutat dhe 

perimet me uthull); pasta (shqim i butë-); melmesa; lëng mishi; substancë që përdoret për 

trashje gjatë gatimit të gjërave ushqimore; pesto [salcë]; mustakrd; uthull; krypë; melmesa; 

barishte gatimi; hudhër e përpunuar për përdorim si erëza; xhenxhefil I procesuar për 

përdorim si erëza; xhenxhefil i grirë; erëza pastash; piper; erëza të djegësta; pasta djegëst 

për përdorim si një melmesë; përgadesa aromatike për ushqim; aromatizues për ushqim; 

ektrakte të përdorura si aromatizues [jo vajëra esencial]; erëza të përziera; preparate 

erëzash; ektstrakte erëzash; fërkim erëzash; erëza kerri; ushqime të përgaditura me bazë-

pastash; ushqime të përgaditura me bazë-orizi; ushqime të përgaditura me bazë-noodle; 

noodle të shpejta; oriz i shpejtë; ushqim i shpejtë (me Bazë-Drithërash); ushqim rostiçerie 

(me bazë-Orizi); ushqime rostiçerie me përmbajtje kryesisht të pastave; ushqim rostiçerie 

me përmbajtje kryesisht të orizit; ushqime me përmbajtje kryeissht të kokërrave të 

përpunuara; ushqime me përmbajtje kryesisht të drithërave të përpunuara; ushqim me 

përmbajtje kryesisht të quinonës dhe drithërave të ppërpunuara; ushqime me përmbajtje 

kryesishst të noodles; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të pastave; ushqime të 

ngrira me përmbajtje kryesisht të orizit; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të 

kokërrva të përpunuara; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të drithërave të 

përpunuara; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të quinonës dhe drithërave të 

procesuara; ushqime të ngrira me përmbajtje kryesisht të noodles; ushqime të thara dhe të 

lëngshme të gatshme-për tu servuar, kryesisht me përmbajtje të orizit; ushqime të thara dhe 

të lëngshme të gatshme-për tu servuar, kryesisht me përmbajtje të pastave; ushqime të thara 

dhe të lëngshme të gatshme-për tu servuar, kryesisht me përmbajtje të noodles; kokërra të 

kombinuara të procesuara në paketime së bashku  me erëza dhe melmesa; drithëra të 

kombinuara të procesuara në paketime së bashku me erëza dhe melmesa; kuinoa të 

përpunuara dhe drithëra të kombinuara në paketime së bashku me erëza dhe melmesa; oriz i 

kombinuar në paketime së bashku me erëza dhe melmesa; kokëra të procesuara të 

kombinuara në paketime së bashku me fara të ngrënshme, bishtajore, fasule, apo perime; 

drithëra të përpunuara të kombinuara në paketime së bashku me farat e ngrënshme, 

bishtajat, fasulet apo perimet; kuinoa e përpunuar dhe drithëra të kombinuar në paketime së 

bashku me farat e ngrënshme, bishtajat, fasulet, apo perimet; oriz i kombinuar në paketime 

së bashku me farat e ngrënshme, bishtajat, fasulet apo perimet; pasta të kombinuara në një 

paketim me farat e ngrënshme, bishtajat, fasulet apo perimet; noodles të kombinuara me një 

paketim me farat e ngrënshme, bishtajat, fasulet, apo perimet.”   

 

 

 

(111)  28252 

(151)  28/06/2021 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2055 

(591)   E Zezë, Bardhe. 

(732)  PRESIDENT CLOTHING SH.P.K. 

Prishtinë, Donike Kastrioti, 53/A, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

(540)   
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Consulting,, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Tekstilet dhe artikuj tekstili të papërfshirë në klasa të tjera; mbulesa shtrati dhe 

tavoline   

25   Veshje, këpucë, kapele.   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes.   

 

 

 

(111)  28255 

(151)  28/06/2021 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2056 

(591)  E Gjelbert, E Kuqe, E Bardhe. 

E Zezë, E Verdhë, E Portokallt  

(732)  Florim O. Gashi B.I./ D.P.T. 

PEMËSHITËS " EXTRA FRUTTI " 

Prishtinë, Muharrem Fejza, KS 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime 

të konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë; 

maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   
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(111)  28138 

(151)  21/06/2021 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2058 

(732)  ELISANA S.A.R.L. 3, Place de 

Clairefontaine 1341 Luxembourg, LU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  OCTASMART 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë për automjete; ulëse të pasagjerëve për aeroplan; ulëse të automjeteve; 

jastekë për ulëse makinash; mbulesa ulësesh në automjete; shtroja të brendshme të 

makinave; mbulesa të ulseve në automjet; jastekë për ulëse të automjeteve nga shtupa; 

jastekë për ulëse të aeroplanit nga shtupa; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale 

për automjete; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale për aeroplanë; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura gjithashtu për përdorim në automjete ajrore dhe automjete të 

lëshuara nga ajri.   

20   Shtroja; nënshtroja druri, nënshtroja druri me rregullatorë të fortësisë plastike; baza të 

shtratit fikse me kontrolle në kokë ose këmbë të shtratit; dyshekë për shtrat me bërthamë 

lateksi; jastekë dekorativ dhe jastëk për ulëse; mobilje të mveshura me tapacir; dyshekë të 

bërë nga shkuma në formë spirale; nëndyshek; jastekë për ulëse të bëra nga shkuma në 

formë spirale; jastëkët, jastëkët ergonomikë që nuk përfshihen në klasat e tjera; spirale si 

elemente jometalike për jastëkët me tapiceri, jastëk mbështetës (supporting), jastëk për 

mbështetje; jastëkët e veshur me tapiceri.   

24   Mbulesa shtrati, shtroja shtrati, çarçafë, batanije, mbulesa dysheku, mbulesa dyshekësh 

me bërthamë lateksi, mbulesa për jastuqet e dyshekave me lateks, jastëk të rremë; mbulesë, 

mbulesa koke, produkte nga leshi që nuk përfshihen në klasat e tjera, përkatësisht shtrojat e 

shtratit, mbulesa; mbulesat e jastëkëve, jastëkët dekorativ, mbulesat e shtratit me pendë, 

pupla (push), shtroja, shtroja shtrati, çarçafë; mbulesa, mbulesa nga leshi merino, kashmiri, 

pambuku ose një përzierje leshi dhe pambuku.   

35   Reklamimi, shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët dhe shërbimet e 

marketingut; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automjeteve, ulëset e 

pasagjerëve të aeroplanëve, ulëset e automjeteve, jastëkët e ulëseve të automjeteve, 

mbulesat e ulëseve të automjeteve, veshjet e brendshme të veturave, tapiceritë e 

automjeteve, spiraleve, bazat e shtratit, dyshekët e shtratit, nëndyshekët, jastëkët, mbulesat 

e shtrateve, mbulesave, çarçafëve, shtrojave, mbulesat e dyshekut, jastëkët dekorativ, 

mbulesat e krevateve me pendë, pupla (push), mbulesave, shiritave jo metalike, mobiljet e 

mveshura me tapacir; agjencitë e reklamave, reklamat përmes të gjitha mediave të 

komunikimit publik; reklama direkte me postë; dhënja me qera e hapësirave reklamuese; 

demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; Marrëdhëniet me Publikun; studimi i tregut; 

prezantimi i mallrave në çdo medium komunikimi me pakicë; reklamimi përmes mediave 

elektronike dhe internetit; shërbime reklamuese, përfshirë shërbimet reklamuese për 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve, shërbimet reklamuese për promovimin e identitetit 

të markës dhe sigurimin e informacionit tregtar, përfshirë përmes mediave të shtypura, 

audio, video, dixhitale dhe në internet; informacion komercial dhe / ose reklamues, të 
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siguruar përmes një rrjeti global kompjuterik (Internet); shërbime informacioni reklamues 

në lidhje me tregtimin dhe shitjen e mallrave shtëpiake, në lidhje me furnizimin e 

produkteve, veshjeve; krijimin dhe azhurnimin e materialit reklamues; shpërndarja e 

materialit reklamues, përfshirë trakte, broshura, materiale të shtypura, mostra   

 

 

 

(111)  28021 

(151)  14/06/2021 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2059 

(732)  ELISANA S.A.R.L. 3, Place de 

Clairefontaine 1341 Luxembourg, LU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë për automjete; ulëse të pasagjerëve për aeroplan; ulëse të automjeteve; 

jastekë për ulëse makinash; mbulesa ulësesh në automjete; shtroja të brendshme të 

makinave; mbulesa të ulseve në automjet; jastekë për ulëse të automjeteve nga shtupa; 

jastekë për ulëse të aeroplanit nga shtupa; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale 

për automjete; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale për aeroplanë; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura gjithashtu për përdorim në automjete ajrore dhe automjete të 

lëshuara nga ajri.   

20   Shtroja; nënshtroja druri, nënshtroja druri me rregullatorë të fortësisë plastike; baza të 

shtratit fikse me kontrolle në kokë ose këmbë të shtratit; dyshekë për shtrat me bërthamë 

lateksi; jastekë dekorativ dhe jastëk për ulëse; mobilje të mveshura me tapacir; dyshekë të 

bërë nga shkuma në formë spirale; nëndyshek; jastekë për ulëse të bëra nga shkuma në 

formë spirale; jastëkët, jastëkët ergonomikë që nuk përfshihen në klasat e tjera; spirale si 

elemente jometalike për jastëkët me tapiceri, jastëk mbështetës (supporting), jastëk për 

mbështetje; jastëkët e veshur me tapiceri   

24   Mbulesa shtrati, shtroja shtrati, çarçafë, batanije, mbulesa dysheku, mbulesa dyshekësh 

me bërthamë lateksi, mbulesa për jastuqet e dyshekave me lateks, jastëk të rremë; mbulesë, 

mbulesa koke, produkte nga leshi që nuk përfshihen në klasat e tjera, përkatësisht shtrojat e 

shtratit, mbulesa; mbulesat e jastëkëve, jastëkët dekorativ, mbulesat e shtratit me pendë, 

pupla (push), shtroja, shtroja shtrati, çarçafë; mbulesa, mbulesa nga leshi merino, kashmiri, 

pambuku ose një përzierje leshi dhe pambuku.   

35   Reklamimi, shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët dhe shërbimet e 

marketingut; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automjeteve, ulëset e 

pasagjerëve të aeroplanëve, ulëset e automjeteve, jastëkët e ulëseve të automjeteve, 

mbulesat e ulëseve të automjeteve, veshjet e brendshme të veturave, tapiceritë e 

automjeteve, spiraleve, bazat e shtratit, dyshekët e shtratit, nëndyshekët, jastëkët, mbulesat 
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e shtrateve, mbulesave, çarçafëve, shtrojave, mbulesat e dyshekut, jastëkët dekorativ, 

mbulesat e krevateve me pendë, pupla (push), mbulesave, shiritave jo metalike, mobiljet e 

mveshura me tapacir; agjencitë e reklamave, reklamat përmes të gjitha mediave të 

komunikimit publik; reklama direkte me postë; dhënja me qera e hapësirave reklamuese; 

demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; Marrëdhëniet me Publikun; studimi i tregut; 

prezantimi i mallrave në çdo medium komunikimi me pakicë; reklamimi përmes mediave 

elektronike dhe internetit; shërbime reklamuese, përfshirë shërbimet reklamuese për 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve, shërbimet reklamuese për promovimin e identitetit 

të markës dhe sigurimin e informacionit tregtar, përfshirë përmes mediave të shtypura, 

audio, video, dixhitale dhe në internet; informacion komercial dhe / ose reklamues, të 

siguruar përmes një rrjeti global kompjuterik (Internet); shërbime informacioni reklamues 

në lidhje me tregtimin dhe shitjen e mallrave shtëpiake, në lidhje me furnizimin e 

produkteve, veshjeve; krijimin dhe azhurnimin e materialit reklamues; shpërndarja e 

materialit reklamues, përfshirë trakte, broshura, materiale të shtypura, mostra.   

 

 

 

(111)  28139 

(151)  21/06/2021 

(181)  21/12/2030 

(210)  KS/M/ 2020/2060 

(732)  ELISANA S.A.R.L. 3, Place de 

Clairefontaine 1341 Luxembourg, LU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë për automjete; ulëse të pasagjerëve për aeroplan; ulëse të automjeteve; 

jastekë për ulëse makinash; mbulesa ulësesh në automjete; shtroja të brendshme të 

makinave; mbulesa të ulseve në automjet; jastekë për ulëse të automjeteve nga shtupa; 

jastekë për ulëse të aeroplanit nga shtupa; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale 

për automjete; mbështetëse me bazë shkume në formë spirale për aeroplanë; të gjitha 

mallrat e lartpërmendura gjithashtu për përdorim në automjete ajrore dhe automjete të 

lëshuara nga ajri   

20   Shtroja; nënshtroja druri, nënshtroja druri me rregullatorë të fortësisë plastike; baza të 

shtratit fikse me kontrolle në kokë ose këmbë të shtratit; dyshekë për shtrat me bërthamë 

lateksi; jastekë dekorativ dhe jastëk për ulëse; mobilje të mveshura me tapacir; dyshekë të 

bërë nga shkuma në formë spirale; nëndyshek; jastekë për ulëse të bëra nga shkuma në 

formë spirale; jastëkët, jastëkët ergonomikë që nuk përfshihen në klasat e tjera; spirale si 

elemente jometalike për jastëkët me tapiceri, jastëk mbështetës (supporting), jastëk për 

mbështetje; jastëkët e veshur me tapiceri. 
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24   Mbulesa shtrati, shtroja shtrati, çarçafë, batanije, mbulesa dysheku, mbulesa dyshekësh 

me bërthamë lateksi, mbulesa për jastuqet e dyshekave me lateks, jastëk të rremë; mbulesë, 

mbulesa koke, produkte nga leshi që nuk përfshihen në klasat e tjera, përkatësisht shtrojat e 

shtratit, mbulesa; mbulesat e jastëkëve, jastëkët dekorativ, mbulesat e shtratit me pendë, 

pupla (push), shtroja, shtroja shtrati, çarçafë; mbulesa, mbulesa nga leshi merino, kashmiri, 

pambuku ose një përzierje leshi dhe pambuku.   

35   Reklamimi, shërbimet e promovimit të shitjeve për të tjerët dhe shërbimet e 

marketingut; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pjesët e automjeteve, ulëset e 

pasagjerëve të aeroplanëve, ulëset e automjeteve, jastëkët e ulëseve të automjeteve, 

mbulesat e ulëseve të automjeteve, veshjet e brendshme të veturave, tapiceritë e 

automjeteve, spiraleve, bazat e shtratit, dyshekët e shtratit, nëndyshekët, jastëkët, mbulesat 

e shtrateve, mbulesave, çarçafëve, shtrojave, mbulesat e dyshekut, jastëkët dekorativ, 

mbulesat e krevateve me pendë, pupla (push), mbulesave, shiritave jo metalike, mobiljet e 

mveshura me tapacir; agjencitë e reklamave, reklamat përmes të gjitha mediave të 

komunikimit publik; reklama direkte me postë; dhënja me qera e hapësirave reklamuese; 

demonstrimi i mallrave për qëllime reklamimi; Marrëdhëniet me Publikun; studimi i tregut; 

prezantimi i mallrave në çdo medium komunikimi me pakicë; reklamimi përmes mediave 

elektronike dhe internetit; shërbime reklamuese, përfshirë shërbimet reklamuese për 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve, shërbimet reklamuese për promovimin e identitetit 

të markës dhe sigurimin e informacionit tregtar, përfshirë përmes mediave të shtypura, 

audio, video, dixhitale dhe në internet; informacion komercial dhe / ose reklamues, të 

siguruar përmes një rrjeti global kompjuterik (Internet); shërbime informacioni reklamues 

në lidhje me tregtimin dhe shitjen e mallrave shtëpiake, në lidhje me furnizimin e 

produkteve, veshjeve; krijimin dhe azhurnimin e materialit reklamues; shpërndarja e 

materialit reklamues, përfshirë trakte, broshura, materiale të shtypura, mostra.   

 

 

 

(111)  28319 

(151)  07/07/2021 

(181)  03/03/2031 

(210)  KS/M/ 2021/335 

(591)  E portokalltë  C11 M82 Y77 K1 

R215 G83 B69 E kaltër e mbyllur 

C96 M75 Y44 K38 R18 G55 B81 

(732)  Egzon Morina TIRANA PN 

PRIZREN, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit; 

ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat.   

22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që nuk janë 
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përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit.   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit.   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave.   

25   Rrobat, këpucët, kapelat.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   
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VAZHDIME TË REGJISTRIMIT TË 

MARKAVE TREGTARE 
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(111) 9978 

(210) KS/M/ 2008/1274 

(180) 14/07/2028 

(220) 14/07/2008 

(730) DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A.  Via Franco Sacchetti, 20 20099 Sesto San 

Giovanni, Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12996 

(210) KS/M/ 2008/2053 

(180) 29/05/2032 

(220) 09/09/2008 

(730) DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH  Hellmuth-Hirth-Straße 1, 73760 Ostfildern-

Scharnhausen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16601 

(210) KS/M/ 2008/3636 

(180) 23/03/2030 

(220) 23/03/2010 

(730) Canali Ireland Limited  Unit 1 E, Block 71 The Plaza-Park West Business Park, Nangor 

Road Dublin 12 , IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23859 

(210) KS/M/ 2008/3980 

(180) 15/08/2032 

(220) 15/08/2012 

(730) IPSEN PHARMA S.A.S.  , 65 Quai Georges Gorse  - 92100 Boulogne-Billancourt,, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18458 

(210) KS/M/ 2008/4595 

(180) 31/08/2032 

(220) 31/08/2012 

(730) Ishihara Sangyo Kaisha, LTD.  3-15. Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18459 

(210) KS/M/ 2008/4596 
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(180) 31/08/2032 

(220) 31/08/2012 

(730) Ishihara Sangyo Kaisha, LTD.  3-15. Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15477 

(210) KS/M/ 2008/4597 

(180) 31/08/2032 

(220) 31/08/2012 

(730) Ishihara Sangyo Kaisha, LTD.  3-15. Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21994 

(210) KS/M/ 2008/4598 

(180) 31/08/2032 

(220) 31/08/2012 

(730) Ishihara Sangyo Kaisha, LTD.  3-15. Edobori, 1-Chome, Nishi-ku, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25756 

(210) KS/M/ 2008/4780 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20221 

(210) KS/M/ 2008/6695 

(180) 30/10/2032 

(220) 07/11/2008 

(730) Swissôtel Management GmbH  Balz- Zimmermannstrasse 7 CH- 8302 Kloten, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20265 

(210) KS/M/ 2008/7709 

(180) 03/12/2028 

(220) 03/12/2018 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11958 

(210) KS/M/ 2009/9528 

(180) 14/04/2030 

(220) 14/04/2010 

(730) BUNGE ZRt.  Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16676 

(210) KS/M/ 2009/9610 

(180) 16/12/2029 

(220) 16/12/2009 

(730) Belzona Polymerics Limited  Claro Road, Harrogate, HG1 4AY , UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11919 

(210) KS/M/ 2009/9659 

(180) 24/12/2029 

(220) 24/12/2009 

(730) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.  BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. 

ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2,34398 MASLAK-ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11898 

(210) KS/M/ 2009/9660 

(180) 24/12/2029 

(220) 24/12/2009 

(730) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.  BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. 

ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2,34398 MASLAK-ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11899 

(210) KS/M/ 2009/9661 

(180) 24/12/2029 

(220) 24/12/2009 

(730) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.  BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. 

ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2,34398 MASLAK-ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11901 

(210) KS/M/ 2009/9662 

(180) 24/12/2029 
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(220) 24/12/2009 

(730) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.  BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. 

ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2,34398 MASLAK-ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11903 

(210) KS/M/ 2009/9663 

(180) 24/12/2029 

(220) 24/12/2009 

(730) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.  BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. 

ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2,34398 MASLAK-ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11904 

(210) KS/M/ 2009/9664 

(180) 24/12/2029 

(220) 24/12/2009 

(730) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.  BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. 

ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2,34398 MASLAK-ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11906 

(210) KS/M/ 2009/9665 

(180) 24/12/2029 

(220) 24/12/2009 

(730) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.  BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. 

ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2,34398 MASLAK-ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11908 

(210) KS/M/ 2009/9666 

(180) 24/12/2029 

(220) 24/12/2009 

(730) SANOVEL ILAC SANAYI VE TICARET A.S.  BUYUKDERE CD. DEREBOYU SK. 

ZAGRA IS MERKEZI C BLOK K:2,34398 MASLAK-ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15726 

(210) KS/M/ 2010/312 

(180) 13/04/2030 

(220) 13/04/2010 
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(730) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska industrija, dioničko društvo  Jukićeva 53, 71 000 

Sarajevo, BH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12631 

(210) KS/M/ 2010/405 

(180) 30/04/2030 

(220) 30/04/2010 

(730) TEDi GmbH & Co. KG  Brackeler Hellweg 301, 44309 Dortmund, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12642 

(210) KS/M/ 2010/406 

(180) 30/04/2030 

(220) 30/04/2010 

(730) TEDi GmbH & Co. KG  Brackeler Hellweg 301, 44309 Dortmund, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21447 

(210) KS/M/ 2010/489 

(180) 24/05/2030 

(220) 24/05/2010 

(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG  Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15725 

(210) KS/M/ 2010/533 

(180) 10/06/2030 

(220) 10/06/2010 

(730) Kickoff S.p.A.  Via Albert Einstein 24, 50013 Campi Bisenzio, Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13259 

(210) KS/M/ 2010/633 

(180) 07/07/2030 

(220) 07/07/2010 

(730) ACCORDA  THERAPEUTICS, INC.  (Corporation Delaware)  15, Skyline Drive 

HAWTHORNE, N.Y. 10532 , US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13258 

(210) KS/M/ 2010/634 

(180) 07/07/2030 

(220) 07/07/2010 

(730) ACCORDA THERAPEUTICS, INC.  (Corporation Delaware)  15, Skyline Drive 

HAWTHORNE, N.Y. 10532, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18562 

(210) KS/M/ 2010/647 

(180) 08/07/2030 

(220) 08/07/2010 

(730) LUXOTTICA GROUP S.p.A.  and LES PUBLICATIONS CONDE NAST, S.A.,   

Piazzale Cadorna 3, Milano, 20123, IT ;3 Avenue Hoche, 75008-Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14563 

(210) KS/M/ 2010/715 

(180) 05/08/2030 

(220) 05/08/2010 

(730) AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA  Carrera 45 No. 34-01 

Barranquilla, CO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12940 

(210) KS/M/ 2010/745 

(180) 10/08/2030 

(220) 10/08/2010 

(730) GPCP IP Holdings LLC  133 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 30303, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13191 

(210) KS/M/ 2010/828 

(180) 02/09/2030 

(220) 02/09/2010 

(730) OXY'PHARM   829, rue Marcel Paul Champigny-sur-Marne (94500), FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16701 

(210) KS/M/ 2010/836 

(180) 03/09/2030 
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(220) 03/09/2010 

(730) Miss Selfridge Retail Limited Colegrave House  70 Berners Street London W1P 3AE 

United Kingdom A UK company, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13042 

(210) KS/M/ 2010/841 

(180) 06/09/2030 

(220) 06/09/2010 

(730) Halti Oy  Massbyntie 101, 01150 Söderkulla, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13051 

(210) KS/M/ 2010/846 

(180) 13/09/2030 

(220) 13/09/2010 

(730) METSÄ TISSUE OYJ   Revontulentie 8 C 02100 ESPOO Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12952 

(210) KS/M/ 2010/851 

(180) 13/09/2030 

(220) 13/09/2010 

(730) FROMAGERIES BEL  16 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16501 

(210) KS/M/ 2010/854 

(180) 14/09/2030 

(220) 14/09/2010 

(730) AGROEKOLA EOOD  Dragalevtsi district, Lagadina Str.3, Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13005 

(210) KS/M/ 2010/883 

(180) 23/09/2030 

(220) 23/09/2010 

(730) CORPORACIÓN HABANOS, S.A.  Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12993 

(210) KS/M/ 2010/894 

(180) 28/09/2030 

(220) 28/09/2010 

(730) TEDDY S.p.A.  Via Coriano 58, Gros Rimini Blocco 97, 47924 Rimini (RN), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12914 

(210) KS/M/ 2010/923 

(180) 07/10/2030 

(220) 07/10/2010 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12961 

(210) KS/M/ 2010/925 

(180) 08/10/2030 

(220) 08/10/2010 

(730) PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.  Kemalpaşa Asfaltı No:1, Pınarbaşı İzmir, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13070 

(210) KS/M/ 2010/932 

(180) 11/10/2030 

(220) 11/10/2010 

(730) The North Face Apparel Corp.  3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13071 

(210) KS/M/ 2010/933 

(180) 11/10/2030 

(220) 11/10/2010 

(730) The North Face Apparel Corp.  3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13072 

(210) KS/M/ 2010/934 

(180) 11/10/2030 

(220) 11/10/2010 

(730) The North Face Apparel Corp.  3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13073 

(210) KS/M/ 2010/935 

(180) 11/10/2030 

(220) 11/10/2010 

(730) The North Face Apparel Corp.  3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13074 

(210) KS/M/ 2010/936 

(180) 11/10/2030 

(220) 11/10/2010 

(730) The North Face Apparel Corp.  3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13075 

(210) KS/M/ 2010/937 

(180) 11/10/2030 

(220) 11/10/2010 

(730) The North Face Apparel Corp.  3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15272 

(210) KS/M/ 2010/938 

(180) 11/10/2030 

(220) 11/10/2010 

(730) The North Face Apparel Corp.  3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13077 

(210) KS/M/ 2010/939 

(180) 11/10/2030 

(220) 11/10/2010 

(730) The North Face Apparel Corp.  3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13076 

(210) KS/M/ 2010/940 

(180) 11/10/2030 

(220) 11/10/2010 

(730) The North Face Apparel Corp.  3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13190 

(210) KS/M/ 2010/963 

(180) 14/10/2030 

(220) 14/10/2010 

(730) TOP SHOP INTERNATIONAL SA  Via Ferruccio Pelli 13, 6900 LUGANO, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12979 

(210) KS/M/ 2010/966 

(180) 14/10/2030 

(220) 14/10/2010 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16262 

(210) KS/M/ 2010/991 

(180) 27/10/2030 

(220) 27/10/2010 

(730) PIC-CO AD  Pancharevo village, 1532, Kazichane, Severna Industrialna Zona, Str.  

Industrialna No.3, Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12973 

(210) KS/M/ 2010/993 

(180) 27/10/2030 

(220) 27/10/2010 

(730) N.T.P TAFAJ ELEKTRIK  Gelancë, 23000 Suharekë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13018 

(210) KS/M/ 2010/1001 

(180) 29/10/2030 

(220) 29/10/2010 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13019 

(210) KS/M/ 2010/1002 

(180) 29/10/2030 

(220) 29/10/2010 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12977 

(210) KS/M/ 2010/1006 

(180) 01/11/2030 

(220) 01/11/2010 

(730) PB SWISS TOOLS GmbH  Bahnhofstrasse 24, CH 3457 Wasen im Emmental, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12893 

(210) KS/M/ 2010/1015 

(180) 05/11/2030 

(220) 05/11/2010 

(730) Delphi Technologies, Inc.  5725 Delphi Drive, Troy MI 48098, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16773 

(210) KS/M/ 2010/1027 

(180) 08/11/2030 

(220) 08/11/2010 

(730) Bayer Oy  Pansiontie 47, 20210 Turku, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16775 

(210) KS/M/ 2010/1028 

(180) 08/11/2030 

(220) 08/11/2010 

(730) Bayer Oy  Pansiontie 47, 20210 Turku, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12717 

(210) KS/M/ 2010/1029 

(180) 09/11/2030 

(220) 09/11/2010 

(730) The Monarch Beverage Company (Europe) Limited   One Spencer Dock, North Wall 

Quay, Dublin 1, IE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21830 

(210) KS/M/ 2010/1030 

(180) 09/11/2030 

(220) 09/11/2010 

(730) The Monarch Beverage Company (Europe) Limited  One Spencer Dock, North Wall Quay, 

Dublin 1, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12718 

(210) KS/M/ 2010/1031 

(180) 09/11/2030 

(220) 09/11/2010 

(730) The Monarch Beverage Company (Europe) Limited  One Spencer Dock, North Wall Quay, 

Dublin 1, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18845 

(210) KS/M/ 2010/1032 

(180) 09/11/2030 

(220) 09/11/2010 

(730) The Monarch Beverage Company (Europe) Limited  One Spencer Dock, North Wall Quay, 

Dublin 1, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12830 

(210) KS/M/ 2010/1041 

(180) 10/11/2030 

(220) 10/11/2010 

(730) JUB d.o.o.  Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12507 

(210) KS/M/ 2010/1042 

(180) 10/11/2030 

(220) 10/11/2010 

(730) Shiseido Company Limited  7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12498 

(210) KS/M/ 2010/1043 

(180) 10/11/2030 

(220) 10/11/2010 

(730) Shiseido Company Limited  7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16192 

(210) KS/M/ 2010/1047 

(180) 11/11/2030 

(220) 11/11/2010 

(730) JUB d.o.o.  Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12872 

(210) KS/M/ 2010/1048 

(180) 11/11/2030 

(220) 11/11/2010 

(730) JUB d.o.o.  Dol pri Ljubljani 28, 1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14289 

(210) KS/M/ 2010/1052 

(180) 15/11/2030 

(220) 15/11/2010 

(730) N.T.P TAFAJ ELEKTRIK  Gelancë, 23000 Suharekë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12835 

(210) KS/M/ 2010/1054 

(180) 18/11/2030 

(220) 18/11/2010 

(730) The Cartoon Network, Inc. (a corporation existing under the laws of Delaware)  1050 

Techwood Drive, N.W., Atlanta, Georgia 30318, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12838 

(210) KS/M/ 2010/1057 

(180) 19/11/2030 

(220) 19/11/2010 

(730) Orsay GmbH  Im Lossenfeld 12, 77731 Willstätt-Sand, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12840 

(210) KS/M/ 2010/1061 

(180) 19/11/2030 

(220) 19/11/2010 

(730) JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12841 

(210) KS/M/ 2010/1062 

(180) 19/11/2030 

(220) 19/11/2010 

(730) JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12842 

(210) KS/M/ 2010/1063 

(180) 19/11/2030 

(220) 19/11/2010 

(730) JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12843 

(210) KS/M/ 2010/1064 

(180) 19/11/2030 

(220) 19/11/2010 

(730) JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12844 

(210) KS/M/ 2010/1065 

(180) 19/11/2030 

(220) 19/11/2010 

(730) JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12846 

(210) KS/M/ 2010/1071 

(180) 22/11/2030 

(220) 22/11/2010 

(730) Ndërmarrja për prodhim dhe tregti POFIX d.o.o.  Rr. Dereboj PN, 1200 Tetovë, MK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12847 

(210) KS/M/ 2010/1072 

(180) 22/11/2030 

(220) 22/11/2010 

(730) Ndërmarja  për prodhim dhe tregëti POFIX d.o.o.  Rr. Derebroj PN, 1200 Tetovë, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12848 

(210) KS/M/ 2010/1073 

(180) 22/11/2030 

(220) 22/11/2010 

(730) Ndërrmarja  për prodhim dhe tregëti POFIX d.o.o.  Rr. Dereboj PN, 1200 Tetovë, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12849 

(210) KS/M/ 2010/1074 

(180) 22/11/2030 

(220) 22/11/2010 

(730) Ndërmarja për prodhim dhe tregëti  POFIX d.o.o  Rr. Dereboj PN, 1200 Tetovë, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12851 

(210) KS/M/ 2010/1076 

(180) 22/11/2030 

(220) 22/11/2010 

(730) Ndërmarja për prodhim dhe tregëti POFIX d.o.o  Rr. Dereboj PN, 1200 Tetovë, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15213 

(210) KS/M/ 2010/1093 

(180) 23/11/2030 

(220) 23/11/2010 

(730) N.T.P TAFAJ ELEKTRIK   Gelancë, 23000 Suharekë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13302 

(210) KS/M/ 2010/1095 

(180) 24/11/2030 

(220) 24/11/2010 
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(730) Actelion Pharmaceuticals Ltd  Gewerbestrasse 16 CH-4123 Allschwil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13133 

(210) KS/M/ 2010/1097 

(180) 25/11/2030 

(220) 25/11/2010 

(730) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG  Bahnhofstraße 24, 83052 

Bruckmühl, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13134 

(210) KS/M/ 2010/1098 

(180) 25/11/2030 

(220) 25/11/2010 

(730) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG  Bahnhofstraße 24, 83052 

Bruckmühl, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13102 

(210) KS/M/ 2010/1099 

(180) 25/11/2030 

(220) 25/11/2010 

(730) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG  Bahnhofstraße 24, 83052 

Bruckmühl, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13103 

(210) KS/M/ 2010/1100 

(180) 25/11/2030 

(220) 25/11/2010 

(730) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither Nachf. GmbH & Co. KG  Bahnhofstraße 24, 83052 

Bruckmühl, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13097 

(210) KS/M/ 2010/1105 

(180) 22/11/2030 

(220) 22/11/2010 

(730) Ndërmarja për prodhim dhe tregëti POFIX d.o.o.  Rr. Dereboj PN, 1200 Tetovë, MK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13098 

(210) KS/M/ 2010/1106 

(180) 22/11/2030 

(220) 22/11/2010 

(730) Ndërmarja për prodhim dhe tregëti POFIX d.o.o.  Rr. Dereboj PN, 1200 Tetovë, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13099 

(210) KS/M/ 2010/1107 

(180) 22/11/2030 

(220) 22/11/2010 

(730) Ndërmarrja për prodhim dhe tregëti POFIX d.o.o.  Rr. Dereboj PN, 1200 Tetovë, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13100 

(210) KS/M/ 2010/1108 

(180) 22/11/2030 

(220) 22/11/2010 

(730) Ndërmarja për prodhim dhe tregëti POFIX d.o.o.  Rr. Dereboj PN, 1200 Tetovë, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13101 

(210) KS/M/ 2010/1109 

(180) 22/11/2030 

(220) 22/11/2010 

(730) Ndërmarja për prodhim dhe tregëti POFIX d.o.o.  Rr. Dereboj PN, 1200 Tetovë, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13066 

(210) KS/M/ 2010/1110 

(180) 22/11/2030 

(220) 22/11/2010 

(730) Ndërmarrja për prodhim dhe tregëti POFIX d.o.o.  Rr. Dereboj PN, 1200 Tetovë, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13065 

(210) KS/M/ 2010/1111 

(180) 22/11/2030 

(220) 22/11/2010 

(730) Ndërmarja për prodhim dhe tregëti POFIX d.o.o.  Rr. Dereboj PN, 1200 Tetovë, MK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13064 

(210) KS/M/ 2010/1112 

(180) 22/11/2030 

(220) 22/11/2010 

(730) Ndërmarja për prodhim dhe tregëti POFIX d.o.o.  Rr. Dereboj PN, 1200 Tetovë, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13063 

(210) KS/M/ 2010/1113 

(180) 22/11/2030 

(220) 22/11/2010 

(730) Ndërmarrja për prodhim dhe tregëti POFIX d.o.o.  Rr. Dereboj PN, 1200 Tetovë, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13193 

(210) KS/M/ 2010/1117 

(180) 26/11/2030 

(220) 26/11/2010 

(730) LOUIS VUITTON MALLETIER  2 rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13194 

(210) KS/M/ 2010/1118 

(180) 26/11/2030 

(220) 26/11/2010 

(730) LOUIS VUITTON MALLETIER  2, rue du Pont-Neuf, 75001 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13197 

(210) KS/M/ 2010/1119 

(180) 26/11/2030 

(220) 26/11/2010 

(730) LOUIS VUITTON MALLETIER  2, rue du Pont-neuf, 75001 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13195 

(210) KS/M/ 2010/1120 

(180) 26/11/2030 

(220) 26/11/2010 

(730) LOUIS VUITTON MALLETIER  2, rue du Pont-neuf, 75001 Paris, FR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17525 

(210) KS/M/ 2010/1123 

(180) 30/11/2030 

(220) 30/11/2010 

(730) Actelion Pharmaceuticals Ltd  Gewerbestrasse 16 CH-4123 Allschwil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15646 

(210) KS/M/ 2010/1124 

(180) 01/12/2030 

(220) 01/12/2010 

(730) OVS S.P.A.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16678 

(210) KS/M/ 2010/1125 

(180) 01/12/2030 

(220) 01/12/2010 

(730) DAIMLER AG  Mercedesstrasse 137 D-70327 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13135 

(210) KS/M/ 2010/1142 

(180) 07/12/2030 

(220) 07/12/2010 

(730) LABORATOIRE DE LA MER  Avenue du Général Patton, ZAC de la Madeleine 35400 

SAINT MALO, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13321 

(210) KS/M/ 2010/1146 

(180) 07/12/2030 

(220) 07/12/2010 

(730) GRIFOLS, S.A.   C/Jesus y Maria, 6, 08022 Barcelona, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13146 

(210) KS/M/ 2010/1147 

(180) 07/12/2030 
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(220) 07/12/2010 

(730) UPSA SAS  3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13145 

(210) KS/M/ 2010/1148 

(180) 07/12/2030 

(220) 07/12/2010 

(730) UPSA SAS  3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13142 

(210) KS/M/ 2010/1149 

(180) 07/12/2030 

(220) 07/12/2010 

(730) UPSA SAS  3, rue Joseph Monier, 92500 Rueil Malmaison, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13252 

(210) KS/M/ 2010/1155 

(180) 08/12/2030 

(220) 08/12/2010 

(730) Cott Beverages LLC  1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13346 

(210) KS/M/ 2010/1163 

(180) 10/12/2030 

(220) 10/12/2010 

(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG   Rötelstr.35, 74172 Neckarsulm, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13504 

(210) KS/M/ 2010/1164 

(180) 10/12/2030 

(220) 10/12/2010 

(730) FROMAGERIES BEL  16 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13503 

(210) KS/M/ 2010/1165 
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(180) 10/12/2030 

(220) 10/12/2010 

(730) FROMAGERIES BEL  16 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13502 

(210) KS/M/ 2010/1166 

(180) 10/12/2030 

(220) 10/12/2010 

(730) FROMAGERIES BEL  16 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13434 

(210) KS/M/ 2010/1167 

(180) 10/12/2030 

(220) 10/12/2010 

(730) FROMAGERIES BEL  16 boulevard Malesherbes, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13199 

(210) KS/M/ 2010/1168 

(180) 13/12/2030 

(220) 13/12/2010 

(730) Rucker GmbH  Egelser Strasse 111, 26605 Aurich, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13328 

(210) KS/M/ 2010/1177 

(180) 16/12/2030 

(220) 16/12/2010 

(730) VP Brands International SA  5 Dunav blvd., 4000 Plovdiv, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13308 

(210) KS/M/ 2010/1180 

(180) 16/12/2030 

(220) 16/12/2010 

(730) Stichting BDO  Dr. Holtroplaan 27, 5652 XR Eindhoven, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13309 

(210) KS/M/ 2010/1181 

(180) 16/12/2030 

(220) 16/12/2010 

(730) Stichting BDO  Dr. Holtroplaan 27, 5652 XR Eindhoven, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13310 

(210) KS/M/ 2010/1182 

(180) 16/12/2030 

(220) 16/12/2010 

(730) Columbia Sportswear Company  14375 N.W. Science Park Drive, Portland, Oregon 

97229, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13311 

(210) KS/M/ 2010/1183 

(180) 16/12/2030 

(220) 16/12/2010 

(730) Columbia Sportswear Company  14375 N.W. Science Park Drive, Portland, Oregon 

97229, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16350 

(210) KS/M/ 2010/1184 

(180) 17/12/2030 

(220) 17/12/2010 

(730) Brita GmbH  Heinrich-Hertz-Strasse 4 65232 Taunusstein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16351 

(210) KS/M/ 2010/1187 

(180) 17/12/2030 

(220) 17/12/2010 

(730) Brita GmbH  Heinrich-Hertz-Strasse 4, 65232 Taunusstein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16193 

(210) KS/M/ 2010/1188 

(180) 17/12/2030 

(220) 17/12/2010 

(730) Brita GmbH  Heinrich-Hertz-Strasse 4, 65232 Taunusstein, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14079 

(210) KS/M/ 2010/1190 

(180) 20/12/2030 

(220) 20/12/2010 

(730) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, TARIM 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13262 

(210) KS/M/ 2010/1191 

(180) 20/12/2030 

(220) 20/12/2010 

(730) PANDORA A/S  Havneholmen 17-19 1561 København V, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14081 

(210) KS/M/ 2010/1192 

(180) 20/12/2030 

(220) 20/12/2010 

(730) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, ALTARİYE, KİMYEVİ MADDALER, TARIM 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14084 

(210) KS/M/ 2010/1193 

(180) 20/12/2030 

(220) 20/12/2010 

(730) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, TARIM 

ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16352 

(210) KS/M/ 2010/1194 

(180) 20/12/2030 

(220) 20/12/2010 
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(730) PEYMAN KURUYEMIŞ, GIDA, AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, TARIM 

ÜRÜNLERİ, SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13313 

(210) KS/M/ 2010/1198 

(180) 21/12/2030 

(220) 21/12/2010 

(730) BASF New Business GmbH.  4.Gartenweg Z25, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15999 

(210) KS/M/ 2010/1200 

(180) 22/12/2030 

(220) 22/12/2010 

(730) OVS S.P.A.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13188 

(210) KS/M/ 2010/1210 

(180) 23/12/2030 

(220) 23/12/2010 

(730) SOLAE, LLC  4300 Duncan Avenue, St. Louis, Missouri, 63110, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24077 

(210) KS/M/ 2010/1213 

(180) 24/12/2030 

(220) 24/12/2010 

(730) WEG S.A.  Av. Prefeito Waldemar Grubba, 3300, Jaraguá do Sul, Santa Catarina, BR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17063 

(210) KS/M/ 2010/1219 

(180) 30/12/2030 

(220) 30/12/2010 

(730) WHIRLPOOL EMEA S.p.A.  Via Carlo Pisacane 1 20016 Pero (MI), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17064 

(210) KS/M/ 2010/1220 

(180) 30/12/2030 

(220) 30/12/2010 

(730) WHIRLPOOL EMEA S.p.A.  Via Carlo Pisacane 1 20016 Pero (MI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18521 

(210) KS/M/ 2010/1222 

(180) 30/12/2030 

(220) 30/12/2010 

(730) TM25 Holding B.V.  Joan Muyskenweg 39, 1114 AN Amsterdam-Duivendrecht, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18529 

(210) KS/M/ 2010/1224 

(180) 30/12/2030 

(220) 30/12/2010 

(730) TM25 Holding B.V.  Joan Muyskenweg 39, 1114 AN Amsterdam - Duivendrecht, ZB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13013 

(210) KS/M/ 2011/2 

(180) 05/01/2031 

(220) 05/01/2011 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY  231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15329 

(210) KS/M/ 2011/3 

(180) 05/01/2031 

(220) 05/01/2011 

(730) Hyndai Motor Company  231, Yangjae-dong, Seocho-gu, Seoul, 137-938, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13271 

(210) KS/M/ 2011/9 

(180) 11/01/2031 

(220) 11/01/2011 

(730) Jaguar Land Rover Limited  Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF , UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13273 

(210) KS/M/ 2011/10 

(180) 11/01/2031 

(220) 11/01/2011 

(730) Jaguar Land Rover Limited  Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF , UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13272 

(210) KS/M/ 2011/11 

(180) 11/01/2031 

(220) 11/01/2011 

(730) Jaguar Land Rover Limited  Abbey Road Whitley, Coventry CV3 4LF , UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13275 

(210) KS/M/ 2011/12 

(180) 11/01/2031 

(220) 11/01/2011 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13841 

(210) KS/M/ 2011/13 

(180) 11/01/2031 

(220) 11/01/2011 

(730) Special Cosmetics B.V.  Samsonweg 22 1521 RC Wormerveer, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13236 

(210) KS/M/ 2011/15 

(180) 11/01/2031 

(220) 11/01/2011 

(730) Motorola Trademark Holdings, LLC  600 North US Highway 45, Libertyville, IL 60048, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15284 

(210) KS/M/ 2011/16 

(180) 13/01/2031 

(220) 13/01/2011 
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(730) NOVARTIS AG  4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18536 

(210) KS/M/ 2011/17 

(180) 13/01/2031 

(220) 13/01/2011 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13226 

(210) KS/M/ 2011/19 

(180) 14/01/2031 

(220) 14/01/2011 

(730) Reckitt Benckiser Health Limited  103-105 Bath Road, Slough, Berkshire SL1 3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13442 

(210) KS/M/ 2011/20 

(180) 14/01/2031 

(220) 14/01/2011 

(730) Nilfisk A/S  Kornmarksvej 1, 2605 Broendby, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13299 

(210) KS/M/ 2011/21 

(180) 14/01/2031 

(220) 14/01/2011 

(730) Nilfisk A/S  Kornmarksvej 1, 2605 Broendby, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15638 

(210) KS/M/ 2011/22 

(180) 14/01/2031 

(220) 14/01/2011 

(730) RANCILIO GROUP S.P.A.  Viale della Repubblica 40, Frazione Villastanza 20015 

Parabiago (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13656 

(210) KS/M/ 2011/23 
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(180) 14/01/2031 

(220) 14/01/2011 

(730) Ford Motor Company  One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13655 

(210) KS/M/ 2011/24 

(180) 14/01/2031 

(220) 14/01/2011 

(730) Ford Motor Company  One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13654 

(210) KS/M/ 2011/25 

(180) 14/01/2031 

(220) 14/01/2011 

(730) Ford Motor Company  One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13653 

(210) KS/M/ 2011/26 

(180) 14/01/2031 

(220) 14/01/2011 

(730) Ford Motor Company  One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13652 

(210) KS/M/ 2011/27 

(180) 14/01/2031 

(220) 14/01/2011 

(730) Ford Motor Company  One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13651 

(210) KS/M/ 2011/28 

(180) 14/01/2031 

(220) 14/01/2011 

(730) Ford Motor Company  One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14593 

(210) KS/M/ 2011/34 

(180) 14/01/2031 

(220) 14/01/2011 

(730) Philip Morris  Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13282 

(210) KS/M/ 2011/35 

(180) 14/01/2031 

(220) 14/01/2011 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13234 

(210) KS/M/ 2011/38 

(180) 17/01/2031 

(220) 17/01/2011 

(730) INDESIT COMPANY LUXEMBOURG S.A.  16 Rue Erasme, 1468 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14860 

(210) KS/M/ 2011/41 

(180) 19/01/2031 

(220) 19/01/2011 

(730) Philip Morris Brands Sàrl, a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13368 

(210) KS/M/ 2011/45 

(180) 19/01/2031 

(220) 19/01/2011 

(730) Zott SE & Co. KG.  Dr.- Steichele- Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13324 

(210) KS/M/ 2011/47 

(180) 20/01/2031 

(220) 20/01/2011 

(730) MEDA AB  Pipers Väg 2 A, Box 906, 170 09 Solna, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15175 

(210) KS/M/ 2011/48 

(180) 21/01/2031 

(220) 21/01/2011 

(730) 'PRINCE COFFEE HOUSE' sh.p.k  Pallati i Medijave, Ndertesa e ish Rilindjes, 10000 

Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15172 

(210) KS/M/ 2011/49 

(180) 21/01/2031 

(220) 21/01/2011 

(730) PRINCE COFFEE HOUSE sh.p.k.  Pallati i Medijave, Ndertesa e ish Rilindjes, 10000 

Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13186 

(210) KS/M/ 2011/58 

(180) 25/01/2031 

(220) 25/01/2011 

(730) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.  Via Palermo 26/A - 43122 PARMA, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13303 

(210) KS/M/ 2011/65 

(180) 27/01/2031 

(220) 27/01/2011 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14560 

(210) KS/M/ 2011/79 

(180) 08/02/2031 

(220) 02/02/2011 

(730) GRUNDIG MULTIMEDIA B.V.  Strawinskylaan 3105, 1077ZX Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13151 

(210) KS/M/ 2011/80 

(180) 03/02/2031 

(220) 03/02/2011 
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(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13643 

(210) KS/M/ 2011/89 

(180) 07/02/2031 

(220) 07/02/2011 

(730) Church & Dwight Co., Inc.  500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13645 

(210) KS/M/ 2011/90 

(180) 07/02/2031 

(220) 07/02/2011 

(730) Church & Dwight Co., Inc.  500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13246 

(210) KS/M/ 2011/91 

(180) 07/02/2031 

(220) 07/02/2011 

(730) Church & Dwight Co., Inc.  500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13644 

(210) KS/M/ 2011/92 

(180) 07/02/2031 

(220) 07/02/2011 

(730) Church & Dwight Co., Inc.  500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13224 

(210) KS/M/ 2011/93 

(180) 07/02/2031 

(220) 07/02/2011 

(730) Church & Dwight Co., Inc.  469 North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13222 

(210) KS/M/ 2011/94 

(180) 07/02/2031 
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(220) 07/02/2011 

(730) Church & Dwight Co., Inc.  500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New Jersey 08628, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13261 

(210) KS/M/ 2011/95 

(180) 07/02/2031 

(220) 07/02/2011 

(730) Royal Canin Sas  650 avenue de la Petite Camargue, 30470 Aimargues, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13155 

(210) KS/M/ 2011/96 

(180) 07/02/2031 

(220) 07/02/2011 

(730) SOFIBEL, S.A.S.  110-114, rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13158 

(210) KS/M/ 2011/98 

(180) 07/02/2031 

(220) 07/02/2011 

(730) SOFIBEL S.A.S.  110/114, rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13229 

(210) KS/M/ 2011/99 

(180) 07/02/2031 

(220) 07/02/2011 

(730) SOFIBEL, S.A.S.  110/114, rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13154 

(210) KS/M/ 2011/100 

(180) 07/02/2031 

(220) 07/02/2011 

(730) SOFIBEL, S.A.S.  110/114 rue Victor Hugo, 92300 Levallois-Perret, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13221 

(210) KS/M/ 2011/101 
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(180) 07/02/2031 

(220) 07/02/2011 

(730) Church & Dwight Co., Inc.  500 Charles Ewing Boulevard Ewing, New Jersey 08628, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13220 

(210) KS/M/ 2011/102 

(180) 07/02/2031 

(220) 07/02/2011 

(730) Church & Dwight Co., Inc.  500 Charles Ewing Boulevard, Ewing, New Jersey 08628, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13548 

(210) KS/M/ 2011/112 

(180) 11/02/2031 

(220) 11/02/2011 

(730) Express, LLC (Delaware limited liability company)  1 Express Drive Columbus, Ohio 

43230, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15274 

(210) KS/M/ 2011/117 

(180) 11/02/2031 

(220) 11/02/2011 

(730) Philip Morris Brands Sàrl, a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18549 

(210) KS/M/ 2011/119 

(180) 11/02/2031 

(220) 11/02/2011 

(730) Petrol Company - Sh.p.k  Magjistrale Prishtinë-Fushë Kosovë, 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15296 

(210) KS/M/ 2011/120 

(180) 11/02/2031 

(220) 11/02/2011 

(730) Petrol Company  - Sh.p.k  Magjistrale Prishtinë-Fushë Kosovë, 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13586 

(210) KS/M/ 2011/121 

(180) 11/02/2031 

(220) 11/02/2011 

(730) MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG  Metro-Strasse 1, 40235 

Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13609 

(210) KS/M/ 2011/122 

(180) 11/02/2031 

(220) 11/02/2011 

(730) Stella McCartney Limited  3 OLAF STREET, W11 4BE LONDON, ENGLAND, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15637 

(210) KS/M/ 2011/123 

(180) 11/02/2031 

(220) 11/02/2011 

(730) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA 

KALLYNTIKON, ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON  

Amarousiou-Halandriou 26, 151 25 Amarousio, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14177 

(210) KS/M/ 2011/126 

(180) 14/02/2031 

(220) 14/02/2011 

(730) CHURCH AND CO. (Footwear) LTD  St. James, NN5 5JB Northampton, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13437 

(210) KS/M/ 2011/130 

(180) 14/02/2031 

(220) 14/02/2011 

(730) Zentiva, k.s.  U kabelovny 130,102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13400 

(210) KS/M/ 2011/134 

(180) 16/02/2031 

(220) 16/02/2011 
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(730) Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi  Mahir İz Caddesi, No: 25, Altunizade, Üsküdar, 

İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13842 

(210) KS/M/ 2011/135 

(180) 16/02/2031 

(220) 16/02/2011 

(730) Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi  Mahir İz Caddesi, No: 25, Altunizade, Üsküdar, 

İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13843 

(210) KS/M/ 2011/136 

(180) 16/02/2031 

(220) 16/02/2011 

(730) Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi  Mahir İz Caddesi, No: 25, Altunizade, Üsküdar, 

İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13845 

(210) KS/M/ 2011/137 

(180) 16/02/2031 

(220) 16/02/2011 

(730) Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi  Mahir İz Caddesi, No: 25, Altunizade, Üsküdar, 

İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14190 

(210) KS/M/ 2011/138 

(180) 16/02/2031 

(220) 16/02/2011 

(730) Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi  Mahir İz Caddesi, No: 25, Altunizade, Üsküdar, 

İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14297 

(210) KS/M/ 2011/140 

(180) 16/02/2031 

(220) 16/02/2011 

(730) Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi  Mahir İz Caddesi, No: 25, Altunizade, Üsküdar, 

İstanbul, TR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14295 

(210) KS/M/ 2011/141 

(180) 16/02/2031 

(220) 16/02/2011 

(730) Hayat Kimya Sanayi Anonim Şirketi  Mahir İz Caddesi, No: 25, Altunizade, Üsküdar, 

İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13955 

(210) KS/M/ 2011/152 

(180) 21/02/2031 

(220) 21/02/2011 

(730) Kotra Pharma (M) Sdn.Bhd.  NO.1, Jalan TTC 12, Cheng Industrial Estate, 75250 Melaka, 

MY 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13696 

(210) KS/M/ 2011/156 

(180) 22/02/2031 

(220) 22/02/2011 

(730) BAID S.A.R.L.  Chemin de Malaric, 30700 UZES, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13695 

(210) KS/M/ 2011/157 

(180) 22/02/2031 

(220) 22/02/2011 

(730) BAID S.A.R.L.  Chemin de Malaric, 30700 UZES, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13040 

(210) KS/M/ 2011/163 

(180) 23/02/2031 

(220) 23/02/2011 

(730) Top Shop International SA  Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13176 

(210) KS/M/ 2011/166 
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(180) 24/02/2031 

(220) 24/02/2011 

(730) Pwc Business Trust   300 Madison Avenue, NewYork, NY 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13201 

(210) KS/M/ 2011/167 

(180) 24/02/2031 

(220) 24/02/2011 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company  1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14519 

(210) KS/M/ 2011/168 

(180) 24/02/2031 

(220) 24/02/2011 

(730) Netflix, Inc. (a corporation of Delaware)  100 Winchester Circle, Los Gatos, California 

95032, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13365 

(210) KS/M/ 2011/170 

(180) 24/02/2031 

(220) 24/02/2011 

(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co., Ltd)  No. 2 

Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13385 

(210) KS/M/ 2011/172 

(180) 25/02/2031 

(220) 25/02/2011 

(730) CORPORACIÓN HABANOS S.A.  Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13384 

(210) KS/M/ 2011/173 

(180) 25/02/2031 

(220) 25/02/2011 

(730) CORPORACIÓN HABANOS S.A.  Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, CU 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13383 

(210) KS/M/ 2011/174 

(180) 25/02/2031 

(220) 25/02/2011 

(730) CORPORACIÓN HABANOS S.A.  Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15263 

(210) KS/M/ 2011/176 

(180) 28/02/2031 

(220) 28/02/2011 

(730) Mitsubishi Pencil Company, Limited  5-23-37, Higashi Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16353 

(210) KS/M/ 2011/177 

(180) 28/02/2031 

(220) 28/02/2011 

(730) Mitsubishi Pencil Company, Limited  5-23-37, Higashi Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13681 

(210) KS/M/ 2011/178 

(180) 28/02/2031 

(220) 28/02/2011 

(730) YAMAHA CORPORATION a corporation, organized and existing under the laws of 

Japan  10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13755 

(210) KS/M/ 2011/179 

(180) 28/02/2031 

(220) 28/02/2011 

(730) YAMAHA CORPORATION a corporation, organized and existing under the laws of 

Japan  10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13683 

(210) KS/M/ 2011/180 

(180) 28/02/2031 

(220) 28/02/2011 

(730) YAMAHA CORPORATION a corporation, organized and existing under the laws of 

Japan  10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13677 

(210) KS/M/ 2011/181 

(180) 28/02/2031 

(220) 28/02/2011 

(730) YAMAHA CORPORATION a corporation, organized and existing under the laws of 

Japan  10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13277 

(210) KS/M/ 2011/182 

(180) 28/02/2031 

(220) 28/02/2011 

(730) Panasonic Corporation  1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, OSAKA 571-8501, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13227 

(210) KS/M/ 2011/183 

(180) 28/02/2031 

(220) 28/02/2011 

(730) Oracle International Corporation  500 Oracle Parkway Redwood Shores, California 94065, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13228 

(210) KS/M/ 2011/184 

(180) 28/02/2031 

(220) 28/02/2011 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13041 

(210) KS/M/ 2011/190 

(180) 02/03/2031 

(220) 02/03/2011 
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(730) TOP SHOP INTERNATIONAL SA  Via al Mulino 22 6814 Cadempino , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13256 

(210) KS/M/ 2011/191 

(180) 03/03/2031 

(220) 03/03/2011 

(730) Björn Borg Brands AB  Götgatan 78, SE -118 30 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13493 

(210) KS/M/ 2011/193 

(180) 04/03/2031 

(220) 04/03/2011 

(730) Haus Schaeben GmbH & Co. KG  Europaallee 42 50226 Frechen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13449 

(210) KS/M/ 2011/194 

(180) 04/03/2031 

(220) 04/03/2011 

(730) Haus Schaeben GmbH & Co. KG  Europaallee 42, 50226 Frechen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14154 

(210) KS/M/ 2011/195 

(180) 04/03/2031 

(220) 04/03/2011 

(730) Industrija piva i sokova “Trebjesa” DOO NIKŠIĆ     Njegoševa 18, 81400 Nikšić, ME 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14196 

(210) KS/M/ 2011/196 

(180) 04/03/2031 

(220) 04/03/2011 

(730) Industrija piva i sokova “Trebjesa” d.o.o. NIKŠIĆ     Njegoševa 18, 81400 Nikšić, ME 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14159 

(210) KS/M/ 2011/197 

(180) 04/03/2031 
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(220) 04/03/2011 

(730) Industrija piva i sokova “Trebjesa” DOO NIKŠIĆ     Njegoševa 18, 81400 Nikšić, ME 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14411 

(210) KS/M/ 2011/198 

(180) 04/03/2031 

(220) 04/03/2011 

(730) Industrija piva i sokova “Trebjesa” DOO NIKŠIĆ     Njegoševa 18, 81400 Nikšić, ME 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14176 

(210) KS/M/ 2011/201 

(180) 07/03/2031 

(220) 07/03/2011 

(730) JADRAN galenski laboratorij d.d.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14151 

(210) KS/M/ 2011/202 

(180) 07/03/2031 

(220) 07/03/2011 

(730) JADRAN galenski laboratorij d.d.  Svilno 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15142 

(210) KS/M/ 2011/203 

(180) 07/02/2031 

(220) 07/02/2011 

(730) JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14047 

(210) KS/M/ 2011/205 

(180) 08/03/2031 

(220) 08/03/2011 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.  Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14030 

(210) KS/M/ 2011/206 
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(180) 08/03/2031 

(220) 08/03/2011 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.  Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17556 

(210) KS/M/ 2011/209 

(180) 10/03/2031 

(220) 10/03/2011 

(730) Zorlu Tekstil Ürünleri Pazarlama Anonim Ṣirketi   İstasyon Cad. Atatürk Blv. No:22 PK. 

111 Denizli, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13707 

(210) KS/M/ 2011/217 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13702 

(210) KS/M/ 2011/218 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13699 

(210) KS/M/ 2011/219 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13710 

(210) KS/M/ 2011/220 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 
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(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13567 

(210) KS/M/ 2011/221 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13709 

(210) KS/M/ 2011/222 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP   Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13706 

(210) KS/M/ 2011/223 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13705 

(210) KS/M/ 2011/224 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13700 

(210) KS/M/ 2011/225 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP   Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13701 

(210) KS/M/ 2011/226 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13698 

(210) KS/M/ 2011/227 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13703 

(210) KS/M/ 2011/228 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13704 

(210) KS/M/ 2011/229 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21141 

(210) KS/M/ 2011/230 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) HILTON WORLDWIDE HOLDING LLP  Maple Court Central Park, Reeds Crescent 

Watford WD24 4QQ, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13223 

(210) KS/M/ 2011/233 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) YILDIZ HOLDING A.S.  Kisikli Mah. Ferah Cad. Cesme Sk. No:2/4 B.Camlica, Uskudar, 

Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13141 

(210) KS/M/ 2011/234 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) Merck Sharp & Dohme Corp.  One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18542 

(210) KS/M/ 2011/235 

(180) 11/03/2031 

(220) 11/03/2011 

(730) Novartis AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13260 

(210) KS/M/ 2011/239 

(180) 14/03/2031 

(220) 14/03/2011 

(730) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.  Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21895 

(210) KS/M/ 2011/249 

(180) 16/03/2031 

(220) 16/03/2011 

(730) Dompé farmaceutici S.p.A.  Via S. Martino della Battaglia, 12 I-20122 Milano (MI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13301 

(210) KS/M/ 2011/250 

(180) 16/03/2031 

(220) 16/03/2011 
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(730) Zorluteks Tekstil Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi  Zorlu Plaza Avcilar, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13381 

(210) KS/M/ 2011/254 

(180) 18/03/2031 

(220) 18/03/2011 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18555 

(210) KS/M/ 2011/259 

(180) 18/03/2031 

(220) 18/03/2011 

(730) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o.  Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13253 

(210) KS/M/ 2011/260 

(180) 18/03/2031 

(220) 18/03/2011 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18531 

(210) KS/M/ 2011/261 

(180) 18/03/2031 

(220) 18/03/2011 

(730) BASIC TRADEMARK S.r.l.  Largo Maurizio Vitale 1, 10152 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13270 

(210) KS/M/ 2011/262 

(180) 18/03/2031 

(220) 18/03/2011 

(730) BASIC TRADEMARK S.r.l.  Largo Maurizio Vitale 1, 10152 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13264 

(210) KS/M/ 2011/263 
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(180) 18/03/2031 

(220) 18/03/2011 

(730) BASIC TRADEMARK S.r.l.  Largo Maurizio Vitale 1, 10152 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13263 

(210) KS/M/ 2011/264 

(180) 18/03/2031 

(220) 18/03/2011 

(730) BASIC TRADEMARK S.r.l.  Largo Maurizio Vitale 1, 10152 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13269 

(210) KS/M/ 2011/265 

(180) 22/03/2031 

(220) 22/03/2011 

(730) Techtronic Floor Care Technology Limited  P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, 

Road Town, Tortola, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13300 

(210) KS/M/ 2011/266 

(180) 22/03/2031 

(220) 22/03/2011 

(730) Techtronic Power Tools Technology Limited  Trident Chambers, P.O. Box 146, Road 

Town, Tortola, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13837 

(210) KS/M/ 2011/274 

(180) 22/03/2031 

(220) 22/03/2011 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13086 

(210) KS/M/ 2011/275 

(180) 22/03/2031 

(220) 22/03/2011 

(730) Top Shop International SA  Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18550 

(210) KS/M/ 2011/281 

(180) 23/03/2031 

(220) 23/03/2011 

(730) Hobi Kozmetik Imalat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi  Saray Mah. Site Yolu Sk. N: 5/4, 

Anel Is Merkezi K:2/6, 34768, Umraniye, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13390 

(210) KS/M/ 2011/282 

(180) 23/03/2031 

(220) 23/03/2011 

(730) Sky International AG  Stockerhof Dreikönigstrasse 31 A CH-8002 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13389 

(210) KS/M/ 2011/283 

(180) 23/03/2031 

(220) 23/03/2011 

(730) Sky International AG    Stockerhof Dreikönigstrasse 31 A CH-8002 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14059 

(210) KS/M/ 2011/284 

(180) 24/03/2031 

(220) 24/03/2011 

(730) Philip Morris Products S.A., a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16270 

(210) KS/M/ 2011/285 

(180) 24/03/2031 

(220) 24/03/2011 

(730) DUKAT d.d.  Ulica Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18534 

(210) KS/M/ 2011/303 

(180) 25/03/2031 

(220) 25/03/2011 

(730) Magic Ice -Lulezim Aliu  Zona Industriale p.n. Prishtinë, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13294 

(210) KS/M/ 2011/311 

(180) 29/03/2031 

(220) 29/03/2011 

(730) BIOFARMA  50 rue Carnot 92284 SURESNES Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13238 

(210) KS/M/ 2011/313 

(180) 29/03/2031 

(220) 29/03/2011 

(730) BIOFARMA  50 rue Carnot 92284 SURESNES Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13240 

(210) KS/M/ 2011/314 

(180) 29/03/2031 

(220) 29/03/2011 

(730) BIOFARMA  50 rue Carnot 92284 SURESNES Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13243 

(210) KS/M/ 2011/315 

(180) 29/03/2031 

(220) 29/03/2011 

(730) BIOFARMA  50 rue Carnot 92284 SURESNES cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13244 

(210) KS/M/ 2011/316 

(180) 29/03/2031 

(220) 29/03/2011 

(730) BIOFARMA  50 rue Carnot 92284 SURESNES cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13245 

(210) KS/M/ 2011/317 

(180) 29/03/2031 

(220) 29/03/2011 
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(730) BIOFARMA  50 rue Carnot 92284 SURESNES cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13248 

(210) KS/M/ 2011/318 

(180) 29/03/2031 

(220) 29/03/2011 

(730) BIOFARMA  50 rue Carnot 92284 SURESNES cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13280 

(210) KS/M/ 2011/319 

(180) 31/03/2031 

(220) 31/03/2011 

(730) TECHNICOLOR  8-10 rue du Renard, 75004 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14328 

(210) KS/M/ 2011/321 

(180) 01/04/2031 

(220) 01/04/2011 

(730) Zentiva, k.s.  U kabelovny 130, 102 37 Praha 10, Dolní Měcholupy, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14142 

(210) KS/M/ 2011/326 

(180) 04/04/2031 

(220) 04/04/2011 

(730) Juicy Couture, Inc. (a California Corporation)  12720 Wentworth Street, Pacoima, 

California 91331, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13409 

(210) KS/M/ 2011/346 

(180) 07/04/2031 

(220) 07/04/2011 

(730) GEOX S.p.A.  Via Feltrina Centro 16, MONTEBELLUNA FRAZIONE BIADENE 

(TREVISO) , IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13500 

(210) KS/M/ 2011/348 

(180) 08/04/2031 

(220) 08/04/2011 

(730) Oberalp Deutschland GmbH  Saturnstrasse 63 85609 Aschheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13239 

(210) KS/M/ 2011/351 

(180) 08/04/2031 

(220) 08/04/2011 

(730) Bayer Aktiengeselleschaft  Kaiser-Wilheim-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13254 

(210) KS/M/ 2011/352 

(180) 08/04/2031 

(220) 08/04/2011 

(730) Zott SE & Co. KG.  Dr.- Steichele- Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14024 

(210) KS/M/ 2011/359 

(180) 15/04/2031 

(220) 15/04/2011 

(730) AYYILDIZ ELEKTRİKLİ EV EŞYALARI İMALAT VE PAZARLAMA  A.Ş.  Halkalı 

Cad.No:228 SEFAKÖY KÜÇÜKÇEKMECE İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13242 

(210) KS/M/ 2011/361 

(180) 14/04/2031 

(220) 14/04/2011 

(730) Goodyear Tyres UK Limited  2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business 

Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14004 

(210) KS/M/ 2011/362 

(180) 14/04/2031 

(220) 14/04/2011 
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(730) Goodyear Tyres UK Limited  2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham Business 

Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15153 

(210) KS/M/ 2011/363 

(180) 15/04/2031 

(220) 15/04/2011 

(730) ARIKAN ITHALAT SAAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI  Tahtakale 

Caddesi NO:69 Eminonu Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22034 

(210) KS/M/ 2011/364 

(180) 15/04/2031 

(220) 15/04/2011 

(730) Schülke & Mayr GmbH  Robert-Koch-Str. 2, 22851 Norderstedt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14260 

(210) KS/M/ 2011/365 

(180) 15/04/2031 

(220) 15/04/2011 

(730) ARIKAN ITHALAT SAAT SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI  Tahtakale 

Caddesi NO:69 Eminonu Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14507 

(210) KS/M/ 2011/366 

(180) 15/04/2031 

(220) 15/04/2011 

(730) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A.  Viale 

Amelia 70, 00181 Roma, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14065 

(210) KS/M/ 2011/367 

(180) 15/04/2031 

(220) 15/04/2011 

(730) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO A.C.R.A.F. S.p.A.  Viale 

Amelia 70, 00181 Roma, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14078 

(210) KS/M/ 2011/368 

(180) 15/04/2031 

(220) 15/04/2011 

(730) ORKA TEKSTİL SANAYİ VE TURİZM TİCARET ANONİIM ŞİRKETİ  

OKMEYDANI GÜRSEL MAHALLESİ, YALIM SOKAK, NO:5, KAĞITHANE  - İSTANBUL 

, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13563 

(210) KS/M/ 2011/369 

(180) 15/04/2031 

(220) 15/04/2011 

(730) ORKA TEKSTİL SANAYİ VE TURİZM TİCARET ANONİIM ŞİRKETİ  

OKMEYDANI GÜRSEL MAHALLESİ, YALIM SOKAK, NO:5, KAĞITHANE  - İSTANBUL 

, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14056 

(210) KS/M/ 2011/370 

(180) 15/04/2031 

(220) 15/04/2011 

(730) Veyx-Pharma GmbH  Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14062 

(210) KS/M/ 2011/373 

(180) 18/04/2031 

(220) 18/04/2011 

(730) AstraZeneca AB  SE-151 85 Södertälje, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13350 

(210) KS/M/ 2011/374 

(180) 18/04/2031 

(220) 18/04/2011 

(730) Intel Corporation  2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13181 

(210) KS/M/ 2011/376 

(180) 18/04/2031 

(220) 18/04/2011 

(730) Japan Tabacco Inc.  2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13265 

(210) KS/M/ 2011/377 

(180) 18/04/2031 

(220) 18/04/2011 

(730) Vestel Ticaret A.Ş.  Organize Sanayi Bölgesi, 45030 Manisa, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14148 

(210) KS/M/ 2011/383 

(180) 19/04/2031 

(220) 19/04/2011 

(730) JADRAN galenski laboratorij d.d.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14197 

(210) KS/M/ 2011/384 

(180) 19/04/2031 

(220) 19/04/2011 

(730) JADRAN galenski laboratorij d.d.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14156 

(210) KS/M/ 2011/385 

(180) 19/04/2031 

(220) 19/04/2011 

(730) JADRAN galenski laboratorij d.d.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13496 

(210) KS/M/ 2011/392 

(180) 20/04/2031 

(220) 20/04/2011 

(730) The Absolut Company Aktiebolag  117 97 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13202 

(210) KS/M/ 2011/394 

(180) 21/04/2031 

(220) 21/04/2011 

(730) Boris Tatievski  Martin-Buber-Str.12, 14163 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13369 

(210) KS/M/ 2011/395 

(180) 21/04/2031 

(220) 21/04/2011 

(730) The  Absolut Company  Aktiebolag  117 97 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13836 

(210) KS/M/ 2011/396 

(180) 21/04/2031 

(220) 21/04/2011 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15574 

(210) KS/M/ 2011/398 

(180) 22/04/2031 

(220) 22/04/2011 

(730) BERLIN-CHEMIE AG  Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13325 

(210) KS/M/ 2011/399 

(180) 22/04/2031 

(220) 22/04/2011 

(730) Emona Sh.p.k.  Kongresi i Manastirit p.n. 42000, Vushtrri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13305 

(210) KS/M/ 2011/400 

(180) 22/04/2031 

(220) 22/04/2011 

(730)  ARBËRIA GROUP  ZONA INDUSTRIALE PA NR, 10000 PRISHTINE, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13457 

(210) KS/M/ 2011/401 

(180) 22/04/2031 

(220) 22/04/2011 

(730) Afrim Osmani ARBËRIA GROUP  ZONA INDUSTRIALE PA NR, 10000 PRISHTINE, 

KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14040 

(210) KS/M/ 2011/410 

(180) 27/04/2031 

(220) 27/04/2011 

(730) The Chemours Company FC, LLC  1209 Orange Street, Wilmington DE 19801, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13207 

(210) KS/M/ 2011/411 

(180) 27/04/2031 

(220) 27/04/2011 

(730) Starbucks Corporation   2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14134 

(210) KS/M/ 2011/415 

(180) 28/04/2031 

(220) 28/04/2011 

(730) Joseph Vögele AG  Joseph-Vögele-Strasse 1 67067 Ludwigshafen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13708 

(210) KS/M/ 2011/421 

(180) 29/04/2031 

(220) 29/04/2011 

(730) SINGLE PERSON LIMITED LIABILITY COMPANY "RANARS"  residential district 

"MLADOST 3", bl. 325, floor 7, app. 12 BG-1712 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14174 

(210) KS/M/ 2011/430 

(180) 03/05/2031 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1550 

 

(220) 03/05/2011 

(730) San Carlo Gruppo Alimentare S.P.A.  Via F. Turati 29, 20121 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13337 

(210) KS/M/ 2011/434 

(180) 03/05/2031 

(220) 03/05/2011 

(730) Stanić Beverages d.o.o.  Slavonska avenija 22 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13093 

(210) KS/M/ 2011/436 

(180) 04/05/2031 

(220) 04/05/2011 

(730) Novo Nordisk A/S  Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13092 

(210) KS/M/ 2011/437 

(180) 04/05/2031 

(220) 04/05/2011 

(730) Novo Nordisk A/S  Novo Allé, DK-2880 Bagsvaerd, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13349 

(210) KS/M/ 2011/438 

(180) 04/05/2031 

(220) 04/05/2011 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13251 

(210) KS/M/ 2011/439 

(180) 04/05/2031 

(220) 04/05/2011 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13485 

(210) KS/M/ 2011/440 
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(180) 04/05/2031 

(220) 04/05/2011 

(730) TENDAM RETAIL, S.A.  Avenida del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13483 

(210) KS/M/ 2011/442 

(180) 04/05/2031 

(220) 04/05/2011 

(730) TENDAM RETAIL, S.A.  Avenida del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13484 

(210) KS/M/ 2011/444 

(180) 04/05/2031 

(220) 04/05/2011 

(730) TENDAM RETAIL, S.A.  Avenida del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13481 

(210) KS/M/ 2011/446 

(180) 04/05/2031 

(220) 04/05/2011 

(730) TENDAM RETAIL, S.A.  Avenica del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13767 

(210) KS/M/ 2011/449 

(180) 05/05/2031 

(220) 05/05/2011 

(730) TERAZID EOOD  Rayon Ilinden, Ul. Tsar Simeon 312, BG-1000 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13412 

(210) KS/M/ 2011/455 

(180) 05/05/2031 

(220) 05/05/2011 

(730) Apple Inc.  1 Infinite Loop Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13094 

(210) KS/M/ 2011/456 

(180) 06/05/2031 

(220) 06/05/2011 

(730) TOP SHOP INTERNATIONAL SA  Via Ferruccio Pelli 13, 6900 LUGANO, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13431 

(210) KS/M/ 2011/462 

(180) 10/05/2031 

(220) 10/05/2011 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13482 

(210) KS/M/ 2011/470 

(180) 11/05/2031 

(220) 11/05/2011 

(730) The Absolut Company Aktiebolag  117 97 STOCKHOLM, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13358 

(210) KS/M/ 2011/473 

(180) 12/05/2031 

(220) 12/05/2011 

(730) Westinghouse Electric Corporation (Delaware Corporation)  51 West 52nd Street, New 

York, New York 10019, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13361 

(210) KS/M/ 2011/474 

(180) 12/05/2031 

(220) 12/05/2011 

(730) Westinghouse Electric Corporation (Delaware Corporation)  51 West 52nd Street, New 

York, New York 10019, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13531 

(210) KS/M/ 2011/476 

(180) 12/05/2031 

(220) 12/05/2011 
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(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza, New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13987 

(210) KS/M/ 2011/482 

(180) 13/05/2031 

(220) 13/05/2011 

(730) Philip Morris Brands Sàrl  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13733 

(210) KS/M/ 2011/483 

(180) 13/05/2031 

(220) 13/05/2011 

(730) MSBH B.V.  Hoofdveste 10 3992 DG HOUTEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13732 

(210) KS/M/ 2011/484 

(180) 13/05/2031 

(220) 13/05/2011 

(730) MSBH B.V.  Hoofdveste 10 3992 DG HOUTEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13225 

(210) KS/M/ 2011/485 

(180) 13/05/2031 

(220) 13/05/2011 

(730) Sao Paulo Alpargatas S.A.  Rua Funchal, 160, Vila Olímpia, 04551-903 Sao Paulo, SP, BR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13249 

(210) KS/M/ 2011/487 

(180) 13/05/2031 

(220) 13/05/2011 

(730) Sao Paulo Alpargatas S.A.  Rua Funchal, 160, Vila Olímpia, 04551-903 Sao Paulo, SP, BR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19893 

(210) KS/M/ 2011/490 
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(180) 13/05/2031 

(220) 13/05/2011 

(730) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH & Co. KG  Russeer Weg 101-103, 24109 Kiel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13692 

(210) KS/M/ 2011/493 

(180) 16/05/2031 

(220) 16/05/2011 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br.12,1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13693 

(210) KS/M/ 2011/494 

(180) 16/05/2031 

(220) 16/05/2011 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13694 

(210) KS/M/ 2011/495 

(180) 16/05/2031 

(220) 16/05/2011 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br.12, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13766 

(210) KS/M/ 2011/496 

(180) 16/05/2031 

(220) 16/05/2011 

(730) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD Skopje  Bul. Aleksandar 

Makedonski br.12,1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13478 

(210) KS/M/ 2011/497 

(180) 16/05/2031 

(220) 16/05/2011 
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(730) MINERVA S.A. EDIBLE OILS & FOODS ENTERPRISES  165 Tatoiou Ave. & 

Oddyseos, 144 52 Metamorphosis, Attika, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14417 

(210) KS/M/ 2011/499 

(180) 16/05/2031 

(220) 16/05/2011 

(730) ASSAN GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  TERSANE CADDESİ IŞIK 

İŞ MERKEZİ NO: 92 KAT:6, 34420 KARAKÖY, İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14305 

(210) KS/M/ 2011/500 

(180) 16/05/2031 

(220) 16/05/2011 

(730) Apatinska pivara Apatin d.o.o.  Trg Oslobodjenja broj 5, Apatin, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14324 

(210) KS/M/ 2011/501 

(180) 16/05/2031 

(220) 16/05/2011 

(730) Apatinska Pivara Apatin d.o.o.  Trg Oslobodjenja 5, Apatin 25260, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13342 

(210) KS/M/ 2011/504 

(180) 18/05/2031 

(220) 18/05/2011 

(730) SOS-Kinderdorf  Staffler Straβe 10a 6020 Innsbruck, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23946 

(210) KS/M/ 2011/506 

(180) 18/05/2031 

(220) 18/05/2011 

(730) "ADEA GROUP"-SH.P.K.  Rr. "Mehmet Akif Ersoy" nr. 3/1, Gjilan, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13362 

(210) KS/M/ 2011/530 

(180) 12/05/2031 

(220) 12/05/2011 

(730) Westinghouse Electric Corporation (Delaware Corporation)  51 West 52nd Street, New 

York, New York 10019, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13647 

(210) KS/M/ 2011/531 

(180) 12/05/2031 

(220) 12/05/2011 

(730) Express, LLC (Delaware limited liability company)  1 Express Drive Columbus, Ohio 

43230, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13554 

(210) KS/M/ 2011/533 

(180) 19/05/2031 

(220) 19/05/2011 

(730) Pivovarna Union d.d.  Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14571 

(210) KS/M/ 2011/534 

(180) 20/05/2031 

(220) 20/05/2011 

(730) Philip Morris Brands Sàrl, a Swiss corporation  Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13538 

(210) KS/M/ 2011/538 

(180) 20/05/2031 

(220) 20/05/2011 

(730) Harsco Technologies LLC (A limited liability company of Minnesota)  415 North Main 

Street Fairmont, Minnesota 56031, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13754 

(210) KS/M/ 2011/539 

(180) 20/05/2031 

(220) 20/05/2011 
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(730) Dunhill Tobacco of London Limited  Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16851 

(210) KS/M/ 2011/540 

(180) 20/05/2031 

(220) 20/05/2011 

(730) CLAUDEL ROUSTANG GALAC  33 Avenue du Maine - Tour Maine Montparnasse, 

75015 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13622 

(210) KS/M/ 2011/542 

(180) 20/05/2031 

(220) 20/05/2011 

(730) Wienerberger AG  Wienerberg City, Wienerbergstraße 11, 1100 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13067 

(210) KS/M/ 2011/545 

(180) 24/05/2031 

(220) 24/05/2011 

(730) Top Shop International SA  Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15738 

(210) KS/M/ 2011/554 

(180) 25/05/2031 

(220) 25/05/2011 

(730) Pandora A/S  Havneholmen 17-19 1561 København V, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15741 

(210) KS/M/ 2011/555 

(180) 25/05/2031 

(220) 25/05/2011 

(730) PANDORA A/S  Havneholmen 17-19 1561 København V, DK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13510 

(210) KS/M/ 2011/560 

(180) 26/05/2031 

(220) 26/05/2011 

(730) OVS S.P.A.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13465 

(210) KS/M/ 2011/561 

(180) 26/05/2031 

(220) 26/05/2011 

(730) OVS S.P.A.  Via Terraglio 17, 30174 Venzia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13096 

(210) KS/M/ 2011/568 

(180) 26/05/2031 

(220) 26/05/2011 

(730) Top Shop International SA  Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15743 

(210) KS/M/ 2011/570 

(180) 26/05/2031 

(220) 26/05/2011 

(730) CAFFE' PAVIN S.R.L.  Via Chiesa, 47, 35019 Tombolo (PADOVA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14112 

(210) KS/M/ 2011/571 

(180) 27/05/2031 

(220) 27/05/2011 

(730) Colgate-Palmolive Company a Delaware company  300 Park Avenue New York, New 

York 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13747 

(210) KS/M/ 2011/572 

(180) 27/05/2031 

(220) 27/05/2011 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13429 

(210) KS/M/ 2011/573 

(180) 27/05/2031 

(220) 27/05/2011 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13392 

(210) KS/M/ 2011/586 

(180) 01/06/2031 

(220) 01/06/2011 

(730) SOS-Kinderdorf  Staffler Straße 10a 6020 Innsbruck, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14338 

(210) KS/M/ 2011/592 

(180) 02/06/2031 

(220) 02/06/2011 

(730) İLERİ PENCERE KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

ATATÜRK SANAYİ BӦLGESİ, ӦMERLİ MAHALLESİ, HAKKI İLERİ CADDESİ, NO:31, 

HADIMKӦY, İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13536 

(210) KS/M/ 2011/598 

(180) 06/06/2031 

(220) 06/06/2011 

(730) Kraš, prehrambena Industrija, d.d.  Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13979 

(210) KS/M/ 2011/603 

(180) 07/06/2031 

(220) 07/06/2011 

(730) Orion Engineered Carbons GmbH  Hahnstrasse 49, 60528 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13085 

(210) KS/M/ 2011/610 

(180) 07/06/2031 
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(220) 07/06/2011 

(730) MLINOTEST Živilska industrija d.d.  Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13859 

(210) KS/M/ 2011/614 

(180) 08/06/2031 

(220) 08/06/2011 

(730) NOVARTIS AG   4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13849 

(210) KS/M/ 2011/615 

(180) 08/06/2031 

(220) 08/06/2011 

(730) NOVARTIS AG   4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14337 

(210) KS/M/ 2011/616 

(180) 09/06/2031 

(220) 09/06/2011 

(730) Eaton Corporation  1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13778 

(210) KS/M/ 2011/617 

(180) 10/06/2031 

(220) 10/06/2011 

(730) GROUPE LACTALIS   10, rue Adoplhe Beck 53000 LAVAL, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13352 

(210) KS/M/ 2011/621 

(180) 14/06/2031 

(220) 14/06/2011 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13212 

(210) KS/M/ 2011/638 

(180) 16/06/2031 

(220) 16/06/2011 

(730) KOKA d.d.  Jalkovečka ulica bb, 42000 Varaždin, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13210 

(210) KS/M/ 2011/639 

(180) 16/06/2031 

(220) 16/06/2011 

(730) KOKA d.d.  Jalkovečka ulica bb 42000 Varaždin, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13208 

(210) KS/M/ 2011/640 

(180) 16/06/2031 

(220) 16/06/2011 

(730) KOKA d.d.  Jalkovečka ulica bb, 42000 Varaždin, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13215 

(210) KS/M/ 2011/641 

(180) 16/06/2031 

(220) 16/06/2011 

(730) KOKA d.d.  Jalkovečka ulica bb, 42000 Varaždin, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13233 

(210) KS/M/ 2011/644 

(180) 16/06/2031 

(220) 16/06/2011 

(730) KOKA d.d.  Jalkovečka ulica bb, 42000 Varaždin, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13218 

(210) KS/M/ 2011/646 

(180) 16/06/2031 

(220) 16/06/2011 

(730) KOKA d.d.  Jalkovečka ulica bb, 42000 Varaždin, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13232 

(210) KS/M/ 2011/651 

(180) 16/06/2031 

(220) 16/06/2011 

(730) VINDIJA d.d. Varaždin  Međimurska 6,42000 Varaždin, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13276 

(210) KS/M/ 2011/652 

(180) 16/06/2031 

(220) 16/06/2011 

(730) VINDIJA d.d. Varaždin  Međimurska 6, 42000 Varaždin, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13209 

(210) KS/M/ 2011/654 

(180) 16/06/2031 

(220) 16/06/2011 

(730) VINDIJA d.d. Varaždin  Međimurska 6, 42000 Varaždin, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13206 

(210) KS/M/ 2011/655 

(180) 16/06/2031 

(220) 16/06/2011 

(730) VINDIJA d.d. Varaždin  Međimurska 6, 42000 Varaždin, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13235 

(210) KS/M/ 2011/656 

(180) 16/06/2031 

(220) 16/06/2011 

(730) VINDIJA d.d. Varaždin  Međimurska 6, 42000 Varaždin, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16852 

(210) KS/M/ 2011/662 

(180) 20/06/2031 

(220) 20/06/2011 

(730) F. Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13095 

(210) KS/M/ 2011/663 

(180) 20/06/2031 

(220) 20/06/2011 

(730) TOP SHOP INTERNATIONAL SA  Via Ferruccio Pelli 13, 6900 LUGANO, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15191 

(210) KS/M/ 2011/666 

(180) 21/06/2031 

(220) 21/06/2011 

(730) "ESSI" SH.P.K.  Llapushnik, Gllogovc, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13779 

(210) KS/M/ 2011/667 

(180) 21/06/2031 

(220) 21/06/2011 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13780 

(210) KS/M/ 2011/669 

(180) 22/06/2031 

(220) 22/06/2011 

(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as NISSAN MOTOR CO., 

LTD.)  No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16166 

(210) KS/M/ 2011/671 

(180) 23/06/2031 

(220) 23/06/2011 

(730) ELLITERRA GmbH  Landshuter Allee 8-10, 80637, Munich, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13425 

(210) KS/M/ 2011/674 

(180) 27/06/2031 

(220) 27/06/2011 
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(730) Drustvo za promet i uslugi FOBAS KOMPANI DOO  Istocna industriska zona bb del 3, 

Madzari, 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13983 

(210) KS/M/ 2011/687 

(180) 29/06/2031 

(220) 29/06/2011 

(730) Iconix Europe LLC  1450 Broadway, New York, New York 10018, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14037 

(210) KS/M/ 2011/688 

(180) 29/06/2031 

(220) 29/06/2011 

(730) Iconix Europe LLC  1450 Broadway, New York, New York 10018, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13775 

(210) KS/M/ 2011/711 

(180) 05/07/2031 

(220) 05/07/2011 

(730) ADDINOL Lube Oil GmbH  Gebäude 4609, Am Haupttor, 06237 Leuna, , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21997 

(210) KS/M/ 2011/717 

(180) 07/07/2031 

(220) 07/07/2011 

(730) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13739 

(210) KS/M/ 2011/718 

(180) 07/07/2031 

(220) 07/07/2011 

(730) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13743 

(210) KS/M/ 2011/731 
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(180) 13/07/2031 

(220) 13/07/2011 

(730) Clarios Tehcnology and Recycling GmbH  Am Leineufer 51, 30419 Hannover, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22966 

(210) KS/M/ 2011/752 

(180) 20/07/2031 

(220) 20/07/2011 

(730) LIP BLED, d.o.o.  Rečiška cesta 61A, 4260 BLED, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13740 

(210) KS/M/ 2011/753 

(180) 21/07/2031 

(220) 21/07/2011 

(730) Tobacna Ljubljana d.o.o.  Cesta 24. junija 90, Ljubljana-Crnuce 1231, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13360 

(210) KS/M/ 2011/754 

(180) 21/07/2031 

(220) 21/07/2011 

(730) KERAKOLL S.p.A.  Via dell'Artigianato 9, 41049 SASSUOLO MO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13774 

(210) KS/M/ 2011/755 

(180) 21/07/2031 

(220) 21/07/2011 

(730) SANOFI   54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13776 

(210) KS/M/ 2011/756 

(180) 21/07/2031 

(220) 21/07/2011 

(730) SANOFI   54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13603 

(210) KS/M/ 2011/758 

(180) 21/07/2031 

(220) 21/07/2011 

(730) ROYAL BEL LEERDAMMER B.V.  Steenovenweg 4, 4145 KK Schoonrewoerd, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13139 

(210) KS/M/ 2011/759 

(180) 22/07/2031 

(220) 22/07/2011 

(730) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov d.d., Ljubljana  Tržaška cesta 

40, 1000 LJUBLJANA, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13162 

(210) KS/M/ 2011/761 

(180) 22/07/2031 

(220) 22/07/2011 

(730) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov d.d., Ljubljana  Tržaška cesta 

40, 1000 LJUBLJANA, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13610 

(210) KS/M/ 2011/768 

(180) 25/07/2031 

(220) 25/07/2011 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13477 

(210) KS/M/ 2011/770 

(180) 25/07/2031 

(220) 25/07/2011 

(730) Taiho Pharmaceutical Co., Ltd.  1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 101-8444 , 

JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13573 

(210) KS/M/ 2011/771 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 
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(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13574 

(210) KS/M/ 2011/772 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13575 

(210) KS/M/ 2011/773 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13576 

(210) KS/M/ 2011/774 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13578 

(210) KS/M/ 2011/776 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13583 

(210) KS/M/ 2011/778 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13580 

(210) KS/M/ 2011/779 

(180) 26/07/2031 
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(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, (Cuneo), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13581 

(210) KS/M/ 2011/780 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13582 

(210) KS/M/ 2011/781 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13640 

(210) KS/M/ 2011/782 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1, 12051 Alba, (Cuneo), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13639 

(210) KS/M/ 2011/783 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13638 

(210) KS/M/ 2011/784 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13637 

(210) KS/M/ 2011/785 
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(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13636 

(210) KS/M/ 2011/786 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13635 

(210) KS/M/ 2011/787 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) SOREMARTEC S.A.  16, Route de Trѐves, L-2633 Senningerberg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13634 

(210) KS/M/ 2011/788 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, (Cuneo), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13571 

(210) KS/M/ 2011/789 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13570 

(210) KS/M/ 2011/793 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13348 

(210) KS/M/ 2011/794 

(180) 26/07/2031 

(220) 26/07/2011 

(730) Luye Pharma Switzerland AG  Bäumleingasse 22, 4051 Basel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9059 

(210) KS/M/ 2011/795 

(180) 27/07/2031 

(220) 27/07/2011 

(730) UNION sh.p.k  Gjergj Fishta pn, 42000 Vushtrri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9097 

(210) KS/M/ 2011/796 

(180) 27/07/2031 

(220) 27/07/2011 

(730) UNION sh.p.k  Gjergj Fishta pn, 42000 Vushtrri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14270 

(210) KS/M/ 2011/797 

(180) 27/07/2031 

(220) 27/07/2011 

(730) WPP Luxembourg Gamma Sarl  124, Boulevard de la Pétrusse, L - 2330 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14006 

(210) KS/M/ 2011/798 

(180) 27/07/2031 

(220) 27/07/2011 

(730) WPP Luxembourg Gamma Sarl  124, Boulevard de la Pétrusse, L - 2330 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14007 

(210) KS/M/ 2011/799 

(180) 27/07/2031 

(220) 27/07/2011 

(730) WPP Luxembourg Gamma Sarl  124, Boulevard de la Pétrusse, L - 2330 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14144 

(210) KS/M/ 2011/808 

(180) 28/07/2031 

(220) 28/07/2011 

(730) FERRERO S.p.A.  Piazzale Pietro Ferrero 1 12051 Alba, (Cuneo), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13336 

(210) KS/M/ 2011/817 

(180) 29/07/2031 

(220) 29/07/2011 

(730) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d  Danica 5 48000 Koprivinca, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13335 

(210) KS/M/ 2011/818 

(180) 29/07/2031 

(220) 29/07/2011 

(730) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d  Danica 5 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13333 

(210) KS/M/ 2011/821 

(180) 29/07/2031 

(220) 29/07/2011 

(730) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d  Danica 5, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15435 

(210) KS/M/ 2011/823 

(180) 01/08/2031 

(220) 01/08/2011 

(730) China Tobacco Hunan Industrial Co., Ltd.  No.188, Section 3, Wanjiali Middle Road, 

Changsha Hunan, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13332 

(210) KS/M/ 2011/833 

(180) 04/08/2031 

(220) 04/08/2011 
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(730) Ironwood Pharmaceuticals, Inc.  100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 

02110, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13405 

(210) KS/M/ 2011/839 

(180) 05/08/2031 

(220) 05/08/2011 

(730) General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG  GLS Germany-Straße 1-7, 36286 

Neuenstein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13404 

(210) KS/M/ 2011/840 

(180) 05/08/2031 

(220) 05/08/2011 

(730) General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG  GLS Germany-Straße 1-7, 36286 

Neuenstein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13331 

(210) KS/M/ 2011/842 

(180) 05/08/2031 

(220) 05/08/2011 

(730) Ironwood Pharmaceuticals, Inc.  100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 

02110, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14888 

(210) KS/M/ 2011/846 

(180) 08/08/2031 

(220) 08/08/2011 

(730) UNION sh.p.k  Gjergj Fishta pn, 42000 Vushtrri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12328 

(210) KS/M/ 2011/847 

(180) 08/08/2031 

(220) 08/08/2011 

(730) UNION shpk  Gjergj Fishta pn, 42000 Vushtrri, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13413 

(210) KS/M/ 2011/848 

(180) 08/08/2031 

(220) 08/08/2011 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14886 

(210) KS/M/ 2011/849 

(180) 08/08/2031 

(220) 08/08/2011 

(730) UNION sh.p.k  Gjergj Fishta pn, 42000 Vushtrri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14991 

(210) KS/M/ 2011/855 

(180) 08/08/2031 

(220) 08/08/2011 

(730) UNION sh.p.k  Gjergj Fishta pn, 42000 Vushtrri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14989 

(210) KS/M/ 2011/856 

(180) 08/08/2031 

(220) 08/08/2011 

(730) UNION sh.p.k  Gjergj Fishta pn, 42000 Vushtrri, , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14194 

(210) KS/M/ 2011/857 

(180) 08/08/2031 

(220) 08/08/2011 

(730) Bayer Aktiengesellschaft  Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14987 

(210) KS/M/ 2011/858 

(180) 08/08/2031 

(220) 08/08/2011 

(730) UNION sh.p.k  Gjergj Fishta pn, 42000 Vushtrri, , KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13432 

(210) KS/M/ 2011/859 

(180) 09/08/2031 

(220) 09/08/2011 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13903 

(210) KS/M/ 2011/861 

(180) 09/08/2031 

(220) 09/08/2011 

(730) NOVARTIS AG  4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14013 

(210) KS/M/ 2011/870 

(180) 12/08/2031 

(220) 12/08/2011 

(730) UNIL OPAL  Boulevard Jean Moulin, 49400 Saumur, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13475 

(210) KS/M/ 2011/871 

(180) 12/08/2031 

(220) 12/08/2011 

(730) Goodyear Dunlop Tires Germany GmbH  Dunlopstrasse 2, 63450 Hanau, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13771 

(210) KS/M/ 2011/872 

(180) 12/08/2031 

(220) 12/08/2011 

(730) MEDA AB  Pipers Väg 2 Box 906, 170 09 Solna, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13772 

(210) KS/M/ 2011/873 

(180) 12/08/2031 

(220) 12/08/2011 

(730) MEDA AB  Pipers Väg Box 906, 170 09 Solna, SE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13773 

(210) KS/M/ 2011/874 

(180) 12/08/2031 

(220) 12/08/2011 

(730) MEDA AB  Pipers Väg Box 906, 170 09 Solna, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13748 

(210) KS/M/ 2011/877 

(180) 16/08/2031 

(220) 16/08/2011 

(730) Clarion Technology and Recycling GmbH  Am Leineufer 51, 30419 Hannover, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13617 

(210) KS/M/ 2011/915 

(180) 25/08/2031 

(220) 25/08/2011 

(730) 1) Thierry GOBET, 2) Arnaud GOBET  1) 9 Place de l'Eglise, Château de la Celle, 78720 

LA CELLE LES BORDES-FRANCE 2)2 rue de Buenos Aires, 75007 PARIS-FRANCE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14403 

(210) KS/M/ 2011/931 

(180) 31/08/2031 

(220) 31/08/2011 

(730) Industrija piva i sokova “Trebjesa” DOO NIKŠIĆ     Njegoševa 18, 81400 Nikšić, ME 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13356 

(210) KS/M/ 2011/939 

(180) 06/09/2031 

(220) 06/09/2011 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13522 

(210) KS/M/ 2011/943 
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(180) 08/09/2031 

(220) 08/09/2011 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13555 

(210) KS/M/ 2011/958 

(180) 09/09/2031 

(220) 09/09/2011 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13159 

(210) KS/M/ 2011/959 

(180) 12/09/2031 

(220) 12/09/2011 

(730) Coors Brewing Company  3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53208, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13032 

(210) KS/M/ 2011/960 

(180) 12/09/2031 

(220) 12/09/2011 

(730) Coors Brewing Company  3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53208, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13828 

(210) KS/M/ 2011/969 

(180) 14/09/2031 

(220) 14/09/2011 

(730) Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)  SE-112 76 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13792 

(210) KS/M/ 2011/972 

(180) 14/09/2031 

(220) 14/09/2011 

(730) Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)  SE-112 76 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13782 

(210) KS/M/ 2011/973 

(180) 14/09/2031 

(220) 14/09/2011 

(730) Biogen MA Inc.  225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18554 

(210) KS/M/ 2011/974 

(180) 16/09/2031 

(220) 16/09/2011 

(730) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o.  Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13080 

(210) KS/M/ 2011/977 

(180) 16/09/2031 

(220) 16/09/2011 

(730) Sportina Bled d.o.o.  Alpska cesta 43, 4248 Lesce, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13408 

(210) KS/M/ 2011/978 

(180) 16/09/2031 

(220) 16/09/2011 

(730) Sportina Bled d.o.o.  Alpska cesta 43  4248 Lesce, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14119 

(210) KS/M/ 2011/994 

(180) 22/09/2031 

(220) 22/09/2011 

(730) SANOFI BIOTECHNOLOGY  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14506 

(210) KS/M/ 2011/1032 

(180) 29/09/2031 

(220) 29/09/2011 

(730) EUROSPORT S.A.S.  3, rue Gaston et Réne Caudron, FR-92798 Issy-les-Moulineaux, 

Cedex 9, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14509 

(210) KS/M/ 2011/1033 

(180) 29/09/2031 

(220) 29/09/2011 

(730) EUROSPORT S.A.S.  3, rue Gaston et Réne Caudron, 92798 Issy-les-Moulineaux, Cedex 

9, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13488 

(210) KS/M/ 2011/1040 

(180) 30/09/2031 

(220) 30/09/2011 

(730) Japan Tobacco Inc.  2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13520 

(210) KS/M/ 2011/1063 

(180) 06/10/2031 

(220) 06/10/2011 

(730) VIIV HEALTHCARE UK LIMITED  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 

9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13517 

(210) KS/M/ 2011/1066 

(180) 06/10/2031 

(220) 06/10/2011 

(730) VIIV HEALTHCARE UK LIMITED  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 

9GS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13126 

(210) KS/M/ 2011/1098 

(180) 20/10/2031 

(220) 20/10/2011 

(730) N.P.T. " Arta -Tex "  Rr. Faik Konica nr. 17 Pejë, , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13125 

(210) KS/M/ 2011/1099 
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(180) 20/10/2031 

(220) 20/10/2011 

(730) N.P.T. " Arta -Tex "  Rr. Faik Konica nr. 17 Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14219 

(210) KS/M/ 2011/1125 

(180) 01/11/2031 

(220) 01/11/2011 

(730) Coors Brewing Company  3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53208, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13665 

(210) KS/M/ 2011/1128 

(180) 03/11/2031 

(220) 03/11/2011 

(730) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD.  NO. 118, HONGTA AVENUE, HONGTA 

DISTRICT, YUXI, YUNNAN, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13661 

(210) KS/M/ 2011/1129 

(180) 03/11/2031 

(220) 03/11/2011 

(730) HONGTA TOBACCO (GROUP) CO., LTD.  NO. 118, HONGTA AVENUE, HONGTA 

DISTRICT, YUXI, YUNNAN, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16531 

(210) KS/M/ 2011/1139 

(180) 04/11/2031 

(220) 04/11/2011 

(730) Time Products (UK) Limited  Alexander House, Chartwell Drive, Wigston, Leicester, 

LE18 2EZ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13593 

(210) KS/M/ 2011/1142 

(180) 09/11/2031 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc.  One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13592 

(210) KS/M/ 2011/1143 

(180) 09/11/2031 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc.  One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13594 

(210) KS/M/ 2011/1144 

(180) 09/11/2031 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc.  One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13595 

(210) KS/M/ 2011/1145 

(180) 09/11/2031 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc.  One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13596 

(210) KS/M/ 2011/1146 

(180) 09/11/2031 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc.  One Apple Park Way, Cupertino, California 95014 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13597 

(210) KS/M/ 2011/1147 

(180) 09/11/2031 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc.  One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13598 

(210) KS/M/ 2011/1148 

(180) 09/11/2031 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc.  One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1581 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13591 

(210) KS/M/ 2011/1150 

(180) 09/11/2031 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc.  One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13589 

(210) KS/M/ 2011/1151 

(180) 09/11/2031 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc.  One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13590 

(210) KS/M/ 2011/1152 

(180) 09/11/2031 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc.  One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18543 

(210) KS/M/ 2011/1153 

(180) 09/11/2031 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc.  One Apple Park Way, Cupertino, California 95014 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13788 

(210) KS/M/ 2011/1160 

(180) 10/11/2031 

(220) 10/11/2011 

(730) 1) Thierry GOBET 2) Arnaud GOBET  1) 9 Place de l'Eglise, Château de la Celle, 78720 

LA CELLE LES BORDES-FRANCE, 2) 2 rue de Buenos Aires, 75007 PARIS-FRANCE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13787 

(210) KS/M/ 2011/1161 

(180) 10/11/2031 
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(220) 10/11/2011 

(730) INNOTHERA TOPIC INTERNATIONAL (Company Organized under the French laws)  

22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13786 

(210) KS/M/ 2011/1162 

(180) 10/11/2031 

(220) 10/11/2011 

(730) LABORATOIRES INNOTHERA (Company Organized under the French laws)  22 

avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13785 

(210) KS/M/ 2011/1163 

(180) 10/11/2031 

(220) 10/11/2011 

(730) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL (Company Organized under the 

French laws)  22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13784 

(210) KS/M/ 2011/1164 

(180) 10/11/2031 

(220) 10/11/2011 

(730) LABORATOIRES INNOTHERA (Company Organized under the French laws)  22 

avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13783 

(210) KS/M/ 2011/1165 

(180) 10/11/2031 

(220) 10/11/2011 

(730) LABORATOIRES INNOTHERA (Company Organized under the French laws)  22 

avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13857 

(210) KS/M/ 2011/1166 

(180) 10/11/2031 

(220) 10/11/2011 
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(730) LABORATOIRE INNOTECH INTERNATIONAL (Company Organized under the 

French laws)  22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13853 

(210) KS/M/ 2011/1167 

(180) 10/11/2031 

(220) 10/11/2011 

(730) LABORATOIRE INNOTECH  NTERNATIONAL (Company Organized under the 

French laws)  22 avenue Aristide Briand 94110 Arcueil, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13822 

(210) KS/M/ 2011/1168 

(180) 09/11/2031 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc.  One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14267 

(210) KS/M/ 2011/1169 

(180) 11/11/2031 

(220) 11/11/2011 

(730) Privredno društvo za proizvodnju i prodaju deterdženata "BEOHEMIJA-INHEM" d.o.o.,  

Pančevačka bb, Zrenjanin, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14373 

(210) KS/M/ 2011/1170 

(180) 11/11/2031 

(220) 11/11/2011 

(730) Yanmar Holdings Co., Ltd.  1-32 CHAYAMACHI, KITA-KU, OSAKA, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13966 

(210) KS/M/ 2011/1180 

(180) 18/11/2031 

(220) 18/11/2011 

(730) FAES FARMA, S.A.  c/ Máximo Aguirre, 14 48940 LAMIACO-LEIOA (Vizcaya), ES 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13962 

(210) KS/M/ 2011/1181 

(180) 18/11/2031 

(220) 18/11/2011 

(730) FAES FARMA, S.A.   c/ Máximo Aguirre, 14 48940 LAMIACO-LEIOA (Vizcaya), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13960 

(210) KS/M/ 2011/1182 

(180) 18/11/2031 

(220) 18/11/2011 

(730) FAES FARMA, S.A.   c/ Máximo Aguirre, 14 48940 LAMIACO-LEIOA (Vizcaya), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13959 

(210) KS/M/ 2011/1183 

(180) 18/11/2031 

(220) 18/11/2011 

(730) FAES FARMA, S.A.   c/ Máximo Aguirre, 14 48940 LAMIACO-LEIOA (Vizcaya), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13791 

(210) KS/M/ 2011/1191 

(180) 18/11/2031 

(220) 18/11/2011 

(730) Novartis AG  4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14304 

(210) KS/M/ 2011/1217 

(180) 30/11/2031 

(220) 30/11/2011 

(730) BANK OF AMERICA CORPORATION  100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15298 

(210) KS/M/ 2011/1225 

(180) 30/11/2031 

(220) 30/11/2011 

(730) NOVARTIS AG   4002 BASEL, , CH 

_____________________________________________________________________ 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1585 

 

 
 

(111) 13823 

(210) KS/M/ 2011/1241 

(180) 07/12/2031 

(220) 07/12/2011 

(730) Japan Tobacco Inc.  2-2-1 Toranomon, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14141 

(210) KS/M/ 2011/1242 

(180) 07/12/2031 

(220) 07/12/2011 

(730) Four Roses Distillery LLC (a limited liability company of Delaware)  1224 Bonds Mill 

Road, Lawrenceburg, Kentucky 40342 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14133 

(210) KS/M/ 2011/1257 

(180) 13/12/2031 

(220) 13/12/2011 

(730) NOVARTIS AG   4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11874 

(210) KS/M/ 2011/1269 

(180) 16/12/2031 

(220) 16/12/2011 

(730) BIRRA PRISHTINA SH.P.K.  Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Km.8, 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13642 

(210) KS/M/ 2011/1279 

(180) 22/12/2031 

(220) 22/12/2011 

(730) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.; Administration Building Huawei Technologies 

Co., Ltd   Bantian, Longgang District, Shenzhen, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14228 

(210) KS/M/ 2012/496 

(180) 11/05/2032 
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(220) 11/05/2012 

(730) Top Shop International SA  Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1073 

(210) KS/M/ 2015/1115 

(180) 30/09/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.  Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, 

Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2993 

(210) KS/M/ 2016/1591 

(180) 19/05/2028 

(220) 20/12/2016 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 157 

(210) KS/M/ 2017/1127 

(180) 10/09/2031 

(220) 13/06/2008 

(730) European Refreshments 

  Southgate Dublin Road Drogheda, A92YK7W, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3787 

(210) KS/R/ 2008/5 

(180) 20/03/2030 

(220) 12/12/2007 

(730) Vanity Fair, Inc.  One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3788 

(210) KS/R/ 2008/6 

(180) 17/04/2031 

(220) 12/12/2007 

(730) Vanity Fair, Inc.  One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1587 

 

(111) 3789 

(210) KS/R/ 2008/7 

(180) 17/04/2031 

(220) 12/12/2007 

(730) Vanity Fair, Inc.  One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1668 

(210) KS/R/ 2008/13 

(180) 22/01/2031 

(220) 11/01/2008 

(730) HEAVEN HILL DISTILLERIES, INC.  1064 Loretto Road, Bardstown, Kentucky 40004, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2492 

(210) KS/R/ 2008/83 

(180) 14/01/2031 

(220) 04/02/2008 

(730) DOLE FOOD COMPANY, INC.  One Dole Drive, Westlake Village, California 91362-

7300, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2494 

(210) KS/R/ 2008/92 

(180) 05/09/2031 

(220) 06/02/2008 

(730) BP p.l.c.  1 St. James‟s Square London SW1Y 4PD, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2497 

(210) KS/R/ 2008/95 

(180) 05/09/2031 

(220) 06/02/2008 

(730) BP p.l.c.  1 St. James‟s Square London SW1Y 4PD, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2504 

(210) KS/R/ 2008/102 

(180) 11/12/2031 

(220) 06/02/2008 

(730) Castrol Limited  Technology Centre Whitchurch Hill Pangbourne Reading RG8 1QR, UK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3957 

(210) KS/R/ 2008/166 

(180) 11/12/2031 

(220) 26/02/2008 

(730) S.C. Johnson & Son, Inc.  1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403-2236, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7343 

(210) KS/R/ 2008/187 

(180) 03/07/2031 

(220) 05/03/2008 

(730) FRUIT OF THE LOOM, Inc.  One fruit of the Loom Drive, Bowling Green, KY 42103, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2514 

(210) KS/R/ 2008/206 

(180) 08/09/2031 

(220) 03/05/2008 

(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac  Beogradski put b.b. 26300 

Vršac, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2528 

(210) KS/R/ 2008/220 

(180) 19/10/2029 

(220) 05/03/2008 

(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac  Beogradski put bb, 26300 Vršac, 

RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 65 

(210) KS/R/ 2008/250 

(180) 12/07/2031 

(220) 17/03/2008 

(730) NINTENDO CO. Ltd.  11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 66 

(210) KS/R/ 2008/251 

(180) 12/07/2031 

(220) 17/03/2008 

(730) NINTENDO CO. Ltd.  11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 70 

(210) KS/R/ 2008/286 

(180) 06/03/2031 

(220) 04/04/2008 

(730) NGK SPARK PLUG CO., LTD  14-18 Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2574 

(210) KS/R/ 2008/295 

(180) 05/06/2031 

(220) 09/04/2008 

(730) ZIPPO MANUFACTURING COMPANY  33 Barbour Street, Bradford, Pennsylvania 

16701, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2558 

(210) KS/R/ 2008/313 

(180) 09/10/2031 

(220) 16/04/2008 

(730) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.  Ante Starĉevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2591 

(210) KS/R/ 2008/324 

(180) 01/04/2031 

(220) 16/04/2008 

(730) PVH CORP.  200 Madison Avenue, New York, New York 10016, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1736 

(210) KS/R/ 2008/431 

(180) 28/01/2031 

(220) 24/04/2008 

(730) YAMATO MISHIN SEIZO KABUSHIKI KAISHA  4-12, NISHITEMMA 4-CHOME, 

KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA-FU, JP 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 130 

(210) KS/R/ 2008/457 

(180) 15/03/2031 

(220) 05/05/2008 

(730) Anson’s Herrenhaus KG  Berliner Alle 2, 40212 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 104 

(210) KS/R/ 2008/465 

(180) 13/03/2031 

(220) 05/05/2008 

(730) BR IP Holder LLC  A Delaware limited liability company 130 Royall Street, Canton, 

Massachusetts 02021, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 105 

(210) KS/R/ 2008/466 

(180) 13/03/2031 

(220) 05/05/2008 

(730) BR IP Holder LLC  A Delaware limited liability company 130 Royall Street, Canton, 

Massachusetts 02021, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 106 

(210) KS/R/ 2008/467 

(180) 13/03/2031 

(220) 05/05/2008 

(730) BR IP Holder LLC A Delaware limited liability company  130 Royall Street, Canton, 

Massachusetts 02021, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2670 

(210) KS/R/ 2008/477 

(180) 09/11/2030 

(220) 06/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 , 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1591 

 

(111) 121 

(210) KS/R/ 2008/486 

(180) 28/05/2031 

(220) 06/05/2008 

(730) THE PROCTER & GAMBLE COMPANY  ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, 

CINCINNATI, OHIO 45202, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2621 

(210) KS/R/ 2008/498 

(180) 05/03/2031 

(220) 05/07/2008 

(730) The Procter & Gamble Company One Procter & Gamble Plaza  Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1705 

(210) KS/R/ 2008/513 

(180) 27/09/2031 

(220) 28/07/2010 

(730) Wrangler Apparel Corp. (Delaware corporation)  3411 Silverside Road, 19810 Delaware, 

Wilmington, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1724 

(210) KS/R/ 2008/525 

(180) 03/05/2031 

(220) 08/05/2008 

(730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COM  Jin. Pattimura No. 3 Pematang Siantar, 

Sumatera Utara, ID 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5672 

(210) KS/R/ 2008/538 

(180) 15/12/2030 

(220) 06/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3511 

(210) KS/R/ 2008/552 
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(180) 05/03/2031 

(220) 12/05/2008 

(730) Armacell Enterprise GmbH & Co. KG  Zeppelinstrasse 1, 12529 Schoenefeld OT 

Waltersdorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2705 

(210) KS/R/ 2008/567 

(180) 15/06/2031 

(220) 12/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 171 

(210) KS/R/ 2008/631 

(180) 01/12/2030 

(220) 14/05/2008 

(730) SHIMANO INC.  of 3-77, Oimatsucho, Sakai-ku, Sakai City, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2731 

(210) KS/R/ 2008/639 

(180) 27/06/2031 

(220) 15/05/2008 

(730) CONTER S.R.L  viale Europa No. 12 26855 Lodi Vecchio, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2752 

(210) KS/R/ 2008/707 

(180) 14/12/2029 

(220) 28/05/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2756 

(210) KS/R/ 2008/712 

(180) 07/12/2030 

(220) 28/05/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2758 

(210) KS/R/ 2008/715 

(180) 20/07/2031 

(220) 28/05/2008 

(730) Duracell U.S. Operations, Inc.  1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2886 

(210) KS/R/ 2008/761 

(180) 10/12/2030 

(220) 30/05/2008 

(730) ROLLS-ROYCE PLC.  65 Buckingham Gate, London, SW1E 6AT, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2889 

(210) KS/R/ 2008/773 

(180) 07/12/2030 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2908 

(210) KS/R/ 2008/794 

(180) 07/12/2030 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2937 

(210) KS/R/ 2008/843 

(180) 06/03/2031 

(220) 05/06/2008 

(730) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION  ARMONK, NEW 

YORK 10504, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2947 

(210) KS/R/ 2008/853 

(180) 16/11/2030 

(220) 09/06/2008 
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(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5675 

(210) KS/R/ 2008/899 

(180) 15/03/2030 

(220) 13/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY  ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5615 

(210) KS/R/ 2008/902 

(180) 20/04/2031 

(220) 13/06/2008 

(730) The Coca-Cola Company  One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2998 

(210) KS/R/ 2008/940 

(180) 04/01/2031 

(220) 16/06/2008 

(730) FUJITSU LIMITED 1-1  Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 

211-8588, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2999 

(210) KS/R/ 2008/941 

(180) 04/01/2031 

(220) 16/06/2008 

(730) FUJITSU LIMITED   1-1, Kamikodanaka 4-chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, 

Kanagawa 211-8588, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5679 

(210) KS/R/ 2008/1007 

(180) 28/03/2031 

(220) 23/06/2008 

(730) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.   1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku, 

Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5680 

(210) KS/R/ 2008/1008 

(180) 28/03/2031 

(220) 23/06/2008 

(730) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.   1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku, 

Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5681 

(210) KS/R/ 2008/1009 

(180) 28/03/2031 

(220) 23/06/2008 

(730) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.   1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku, 

Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5683 

(210) KS/R/ 2008/1011 

(180) 28/03/2031 

(220) 23/06/2008 

(730) NISSIN FOODS HOLDINGS CO., LTD.   1-1, Nishinakajima, 4-Chome, Yodogawa-Ku, 

Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6362 

(210) KS/R/ 2008/1015 

(180) 23/11/2030 

(220) 23/06/2008 

(730) Nissin Foods Holdings Co. Ltd.   1-1 Nishinakajima 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5636 

(210) KS/R/ 2008/1044 

(180) 14/09/2030 

(220) 24/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY  ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3007 

(210) KS/R/ 2008/1050 

(180) 04/06/2031 

(220) 30/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1990 

(210) KS/R/ 2008/1069 

(180) 05/03/2031 

(220) 04/07/2008 

(730) Warner Bros. Entertainment Inc.  4000 Warner Blvd., Burbank, 

CA 91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1989 

(210) KS/R/ 2008/1077 

(180) 25/12/2030 

(220) 04/07/2008 

(730) WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC.  4000 WARNER BLVD., BURBANK, CA 

91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3116 

(210) KS/R/ 2008/1083 

(180) 25/12/2029 

(220) 04/07/2008 

(730) DC Comics  10700 Broadway, New York, New York 10019 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3124 

(210) KS/R/ 2008/1096 

(180) 15/05/2030 

(220) 04/07/2008 

(730) Warner Bros. Entertainment Inc.  4000 Warner Blv., Burbank, CA 91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3010 

(210) KS/R/ 2008/1128 

(180) 28/03/2031 

(220) 08/07/2008 
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(730) BEST WESTERN INTERNATIONAL, INC.  6201 North 24th Parkway, Phoenix, 

Arizona 85016-2023, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3162 

(210) KS/R/ 2008/1135 

(180) 01/02/2031 

(220) 14/07/2008 

(730) AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.  7201 HAMILTON 

BOULEVARD.TLEXTI-RTOWN. PENNSLYLVANIA 18087, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3205 

(210) KS/R/ 2008/1146 

(180) 06/04/2031 

(220) 14/07/2008 

(730) HP Hewlett Packard Group LLC  11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas 

77070, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3206 

(210) KS/R/ 2008/1147 

(180) 06/08/2031 

(220) 14/07/2008 

(730) HP Hewlett Packard Group LLC  10300 Energy Drive, Spring, Texas 77389, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3210 

(210) KS/R/ 2008/1151 

(180) 23/01/2030 

(220) 14/07/2008 

(730) HP Hewlett Packard Group LLC  10300 Energy Drive, Spring, Texas 77389, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5694 

(210) KS/R/ 2008/1171 

(180) 22/06/2031 

(220) 16/07/2008 

(730) GARRETT TRANSPORTATION I INC.  2525 W. 190TH STREET, TORRANCE, 

CALIFORNIA 90504, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 285 

(210) KS/R/ 2008/1177 

(180) 13/03/2031 

(220) 16/07/2008 

(730) Federal-Mogul Bremsbelag GmbH  Glinder Weg 1, 21509 Glinde, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 212 

(210) KS/R/ 2008/1213 

(180) 15/03/2031 

(220) 23/07/2008 

(730) Peek & Cloppenburg KG  Berliner Allee 2 40212 Dusseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 296 

(210) KS/R/ 2008/1255 

(180) 01/11/2031 

(220) 29/07/2008 

(730) PETROKEMIJA d.d  Aleja Vukovar 4, HR - 44320 KUTINA 

, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 297 

(210) KS/R/ 2008/1256 

(180) 01/11/2031 

(220) 29/07/2008 

(730) PETROKEMIJA d.d  Aleja Vukovar 4, HR - 44320 KUTINA 

, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 298 

(210) KS/R/ 2008/1257 

(180) 01/11/2031 

(220) 29/07/2008 

(730) PETROKEMIJA d.d  Aleja Vukovar 4, HR - 44320 KUTINA 

, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3192 

(210) KS/R/ 2008/1289 

(180) 23/02/2031 
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(220) 30/07/2008 

(730) Shell Brands International AG   Baarermatte, 6340 Baar , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3194 

(210) KS/R/ 2008/1292 

(180) 16/06/2031 

(220) 30/07/2008 

(730) Shell Brands International AG   Baarermatte 6340 Baar , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5700 

(210) KS/R/ 2008/1339 

(180) 10/10/2030 

(220) 18/08/2008 

(730) Dell Inc.  One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5703 

(210) KS/R/ 2008/1342 

(180) 10/10/2030 

(220) 18/08/2008 

(730) Dell Inc.  One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3262 

(210) KS/R/ 2008/1363 

(180) 02/07/2031 

(220) 19/08/2008 

(730) ImClone LLC  180 Vatrick Street, New York, New York 10014 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1808 

(210) KS/R/ 2008/1368 

(180) 19/02/2031 

(220) 19/08/2008 

(730) YKK CORPORATION   1 Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5991 

(210) KS/R/ 2008/1371 
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(180) 22/07/2030 

(220) 19/08/2008 

(730) YKK CORPORATION  1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1806 

(210) KS/R/ 2008/1399 

(180) 06/06/2031 

(220) 20/08/2008 

(730) SHIMANO Inc., a corporation, organized and existing under the laws of Japan  

Manufacturers and Merchants 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-ku, Sakai-City, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3373 

(210) KS/R/ 2008/1478 

(180) 12/04/2031 

(220) 22/08/2008 

(730) Shell Brands International AG  Baarermatte, 6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5648 

(210) KS/R/ 2008/1482 

(180) 07/03/2031 

(220) 22/08/2008 

(730) Shell Brands International AG  Baarermatte, 6340 Baar , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1776 

(210) KS/R/ 2008/1526 

(180) 25/03/2031 

(220) 26/08/2008 

(730) KELLOGG COMPANY   One Kellogg Square P.O. Box 3599, Battle Creek, MI 49016-

3599, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2405 

(210) KS/R/ 2008/1606 

(180) 27/08/2031 

(220) 29/08/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V.  Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2400 

(210) KS/R/ 2008/1620 

(180) 13/02/2031 

(220) 29/08/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V.  Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2403 

(210) KS/R/ 2008/1623 

(180) 13/02/2031 

(220) 29/08/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V.  Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 422 

(210) KS/R/ 2008/1633 

(180) 10/05/2031 

(220) 29/08/2008 

(730) Zotos International, Inc.  100 Tokeneke Road, Darien, Connecticut 06820  

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3331 

(210) KS/R/ 2008/1645 

(180) 05/04/2031 

(220) 29/08/2008 

(730) American Express Company (Delaware Corporation)  200 Vesey Street, New York, NY 

10285, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2407 

(210) KS/R/ 2008/1681 

(180) 13/02/2031 

(220) 02/09/2008 

(730) Tommy Hilfiger Licensing B.V.  Danzigerkade 165, 1013 AP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3388 

(210) KS/R/ 2008/1687 

(180) 12/02/2031 

(220) 02/09/2008 
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(730) Asics Corporation  1-1 Minatojima-Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe City, Hyogo 

Prefecture, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3329 

(210) KS/R/ 2008/1689 

(180) 01/12/2030 

(220) 02/09/2008 

(730) Deutche Telekom AG  Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3583 

(210) KS/R/ 2008/1745 

(180) 08/08/2031 

(220) 08/09/2008 

(730) Ford Motor Company  One American Road, Dearborn, MI 48126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6318 

(210) KS/R/ 2008/1749 

(180) 08/08/2031 

(220) 08/09/2008 

(730) Ford Motor Company  One American Road, Dearborn, MI 48126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3411 

(210) KS/R/ 2008/1802 

(180) 21/05/2031 

(220) 08/09/2008 

(730) PepsiCo, Inc.  700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3414 

(210) KS/R/ 2008/1805 

(180) 21/05/2031 

(220) 08/09/2008 

(730) PepsiCo, Inc.  700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3415 

(210) KS/R/ 2008/1806 
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(180) 21/05/2031 

(220) 08/09/2008 

(730) PepsiCO, Inc  700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577-1444, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 413 

(210) KS/R/ 2008/1845 

(180) 17/05/2031 

(220) 08/09/2008 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 Vevey 

, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 414 

(210) KS/R/ 2008/1846 

(180) 17/05/2031 

(220) 08/09/2008 

(730) Wyeth Holdings LLC  Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 07940 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 341 

(210) KS/R/ 2008/1927 

(180) 20/12/2030 

(220) 12/09/2008 

(730) Genetics Institute, LLC a Delaware limited liability company  235 East 42nd Street, New 

York, NY 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3464 

(210) KS/R/ 2008/1943 

(180) 24/10/2031 

(220) 12/09/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3466 

(210) KS/R/ 2008/1945 

(180) 24/10/2031 

(220) 12/09/2008 
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(730) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3467 

(210) KS/R/ 2008/1946 

(180) 24/10/2031 

(220) 12/09/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KUBUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)   1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3468 

(210) KS/R/ 2008/1947 

(180) 24/10/2031 

(220) 12/09/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KUBUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3471 

(210) KS/R/ 2008/1952 

(180) 24/08/2029 

(220) 12/09/2008 

(730) TEIJIN KABUSHIKI KAISHA (TEIJIN LIMITED)  2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1823 

(210) KS/R/ 2008/2040 

(180) 13/05/2031 

(220) 17/09/2008 

(730) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov, d.d., Ljubljana  Ljubljana, 

Tržaška C. 40, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1871 

(210) KS/R/ 2008/2140 

(180) 15/02/2031 

(220) 19/09/2008 

(730) Australasian Conference Association Limited (Sanitarium Health Food Company)   148, 

Fox Valley Road, Wahroonga, New South Wales, 2076, AU 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3619 

(210) KS/R/ 2008/2168 

(180) 08/03/2031 

(220) 19/09/2008 

(730) LEGO Juris A/S  DK-7190 Billund, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 543 

(210) KS/R/ 2008/2223 

(180) 24/11/2030 

(220) 19/09/2008 

(730) NEVA d.o.o.  Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja) , HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 542 

(210) KS/R/ 2008/2224 

(180) 24/11/2030 

(220) 19/09/2008 

(730) NEVA d.o.o.  Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 539 

(210) KS/R/ 2008/2227 

(180) 24/11/2030 

(220) 19/09/2008 

(730) NEVA d.o.o.  Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 538 

(210) KS/R/ 2008/2228 

(180) 24/11/2030 

(220) 19/09/2008 

(730) NEVA d.o.o.  Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja), HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 596 

(210) KS/R/ 2008/2233 

(180) 24/11/2030 

(220) 19/09/2008 
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(730) FIDIFARM d.o.o.  Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1898 

(210) KS/R/ 2008/2234 

(180) 05/06/2031 

(220) 19/09/2008 

(730) ATLANTIC CEDEVITA d.o.o.  Planinska 15, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5992 

(210) KS/R/ 2008/2238 

(180) 06/06/2031 

(220) 22/09/2008 

(730) PODRAVKA prehrambena industrija d.d.  Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3662 

(210) KS/R/ 2008/2274 

(180) 19/04/2031 

(220) 22/09/2008 

(730) KABUSHIKI KAISHA TOPCON  75-1, HASUNUMA-CHO, ITABASHI-KU, TOKYO, 

JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1911 

(210) KS/R/ 2008/2363 

(180) 24/11/2030 

(220) 23/09/2008 

(730) NEVA d.o.o.  Obrtnička 37, Rakitje (Grad Sveta Nedjelja) , HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3635 

(210) KS/R/ 2008/2377 

(180) 14/06/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) OSI Pharmaceuticals, LLC  1 Astellas Way Northbrook, Illinois, 60062, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3649 

(210) KS/R/ 2008/2392 
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(180) 18/04/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet Inc.  2 Giralda Farms, Madison New Jersey 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3650 

(210) KS/R/ 2008/2393 

(180) 18/04/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) K.B. VISIONS, INC.  1837 Grist Stone Ct., Atlanta, Georgia 30307, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5749 

(210) KS/R/ 2008/2403 

(180) 08/05/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) Acer Incorporated  7F.-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10541, TW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3698 

(210) KS/R/ 2008/2435 

(180) 18/12/2030 

(220) 23/09/2008 

(730) JT International S.A.  8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3834 

(210) KS/R/ 2008/2455 

(180) 06/02/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) Bayer Consumer Care AG  Peter Merian-Strasse 84, 4052 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 479 

(210) KS/R/ 2008/2475 

(180) 08/07/2031 

(220) 22/09/2008 

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.)  No. 

1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 480 

(210) KS/R/ 2008/2476 

(180) 08/07/2031 

(220) 22/09/2008 

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO . LTD.)  NO. 

1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 430 

(210) KS/R/ 2008/2477 

(180) 09/07/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.)  No. 

1-1, 2- chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 431 

(210) KS/R/ 2008/2478 

(180) 09/07/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.)  NO. 

1-1, 2- chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 432 

(210) KS/R/ 2008/2479 

(180) 09/07/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.)  No. 

1-1, 2- chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 433 

(210) KS/R/ 2008/2480 

(180) 09/07/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.)  No. 

1-1, 2- chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 436 

(210) KS/R/ 2008/2483 
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(180) 08/07/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD)  NO. 

1-1, 2- chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 437 

(210) KS/R/ 2008/2484 

(180) 08/07/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.)  No. 

1-1, 2- chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 438 

(210) KS/R/ 2008/2485 

(180) 08/07/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.)  No. 

1-1, 2- chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 439 

(210) KS/R/ 2008/2486 

(180) 18/07/2031 

(220) 23/09/2008 

(730) INKIESS MARGOT VOSS GmbH  Buckower Damm 30. D-1000 Berlin 47, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 562 

(210) KS/R/ 2008/2513 

(180) 08/07/2031 

(220) 24/09/2008 

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

(HONDA MOTOR CO.,LTD.)  NO.1-1, 2chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 516 

(210) KS/R/ 2008/2515 

(180) 08/07/2031 

(220) 24/09/2008 
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(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

(HONDA MOTOR CO., LTD.)  No.1-1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 518 

(210) KS/R/ 2008/2517 

(180) 08/07/2031 

(220) 24/09/2008 

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.)  No.1-

1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 520 

(210) KS/R/ 2008/2519 

(180) 09/07/2031 

(220) 24/09/2008 

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA (HONDA MOTOR CO., LTD.)  No.1-

1, 2-chome, Minami-aoyama, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 521 

(210) KS/R/ 2008/2521 

(180) 09/11/2030 

(220) 24/09/2008 

(730) HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA 

(HONDA MOTOR CO.,LTD.)  NO.1-1, 2chome, Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 566 

(210) KS/R/ 2008/2524 

(180) 19/04/2030 

(220) 24/09/2008 

(730) BEAM SUNTORY UK LIMITED  2 LONGWALK ROAD STOCKLEY PARK 

UXBRIDGE MIDDLESEX ENGLAND UB 11 1BA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 489 

(210) KS/R/ 2008/2541 

(180) 04/12/2031 

(220) 25/09/2008 

(730) G. & G. S.r.l.  Via C.A. Pizzardi N.50-Bologna, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3864 

(210) KS/R/ 2008/2549 

(180) 06/07/2030 

(220) 25/09/2008 

(730) Avaya Inc.  4655 Great America Parkway Santa Clara, CA 95054, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3973 

(210) KS/R/ 2008/2566 

(180) 21/06/2031 

(220) 26/09/2008 

(730) PARAMOUNT PICTURES CORPORATION  5555 MELROSE AVENUE, LOS 

ANGELES, CALIFORNIA 90038, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3978 

(210) KS/R/ 2008/2573 

(180) 05/04/2031 

(220) 26/09/2008 

(730) Four Seasons Hotels (Barbados) Ltd., a Barbados Company   Chancery House, High 

Street, Bridgetown, Barbados, West Indies, BB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3852 

(210) KS/R/ 2008/2591 

(180) 02/03/2031 

(220) 26/09/2008 

(730) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.  AVENUE GENERAL GUISAN 70, 

CH-1009 PULLY, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3889 

(210) KS/R/ 2008/2614 

(180) 28/05/2031 

(220) 26/09/2008 

(730) JT International SA  8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4010 

(210) KS/R/ 2008/2642 
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(180) 28/05/2031 

(220) 26/09/2008 

(730) JT International SA  8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3899 

(210) KS/R/ 2008/2677 

(180) 18/04/2031 

(220) 26/09/2008 

(730) GE HEALTHCARE LIMITED  Amersham Place, Little Chalfont, Buckinghamshire, HP7 

9NA England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7365 

(210) KS/R/ 2008/2681 

(180) 27/12/2030 

(220) 26/09/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4261 

(210) KS/R/ 2008/2692 

(180) 22/11/2031 

(220) 26/09/2008 

(730) General Electric Company  New York, 1 River Road, Schenectady, New York , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3910 

(210) KS/R/ 2008/2694 

(180) 06/06/2031 

(220) 26/09/2008 

(730) GE HEALTHCARE AS  Nycoveien 2, N-0485 Oslo 4, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 931 

(210) KS/R/ 2008/2738 

(180) 11/10/2030 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme Corp.   One Merck Drive, Whitehouse Station, New Jersey 08889, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1009 

(210) KS/R/ 2008/2774 

(180) 01/07/2031 

(220) 29/09/2008 

(730) Santen Pharmaceutical Co. Ltd.  4-20 Ofuka-cho, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, 530-8552, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4097 

(210) KS/R/ 2008/2794 

(180) 23/05/2031 

(220) 26/09/2008 

(730) KEDRION S.P.A.  Loc. Ai Conti, 55020 Castelvecchio Pascoli-Barga (Lucca), US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5784 

(210) KS/R/ 2008/2812 

(180) 22/06/2031 

(220) 26/09/2008 

(730) Davide Campari - Milano N.V.  Herengracht 420, (1017BZ) Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4024 

(210) KS/R/ 2008/2856 

(180) 08/07/2031 

(220) 01/10/2008 

(730) McDonald`s Corporation  110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2038 

(210) KS/R/ 2008/2862 

(180) 08/07/2031 

(220) 01/10/2008 

(730) McDonald's Corporation  110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 141 

(210) KS/R/ 2008/2956 

(180) 21/08/2031 

(220) 06/10/2008 

(730) Colgate-Palmolive Company  300 Park Avenue, N.Y. 10022, New York, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4125 

(210) KS/R/ 2008/3007 

(180) 16/07/2030 

(220) 07/10/2008 

(730) SOLAE, LLC  4300 Duncan Avenue, St. Louis, Missouri 63110, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4159 

(210) KS/R/ 2008/3077 

(180) 01/07/2031 

(220) 09/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 75039-2298, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4164 

(210) KS/R/ 2008/3082 

(180) 05/03/2031 

(220) 09/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, 75039-2298, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 834 

(210) KS/R/ 2008/3132 

(180) 07/05/2031 

(220) 10/10/2008 

(730) Office Shoes, d.o.o.  Segedinski put 106, 24000 Subotica, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 956 

(210) KS/R/ 2008/3144 

(180) 10/11/2030 

(220) 10/10/2008 

(730) Bally Schuhfabriken AG  Via Industria 1, CH-6987 Caslano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 884 

(210) KS/R/ 2008/3157 

(180) 25/01/2031 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH  Schwieberdinger Strasse 126 71636 Ludgiwsburg, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4298 

(210) KS/R/ 2008/3229 

(180) 23/01/2031 

(220) 13/10/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4419 

(210) KS/R/ 2008/3279 

(180) 22/06/2031 

(220) 14/10/2008 

(730) The Chemours Company FC, LLC  1209 Orange Street, Wilmington DE 19801, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4338 

(210) KS/R/ 2008/3292 

(180) 27/10/2030 

(220) 14/10/2008 

(730) Diageo Scotland Limited  Edinburgh Park, 5 Lochside Way, Edinburgh EH12 9DT, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4422 

(210) KS/R/ 2008/3322 

(180) 10/09/2031 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4425 

(210) KS/R/ 2008/3325 

(180) 22/06/2031 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, 75039-2298, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2044 

(210) KS/R/ 2008/3368 

(180) 28/02/2031 

(220) 15/10/2008 
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(730) Colgate-Palmolive Company  300 Park Avenue, New York, New York 10022-7499, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2056 

(210) KS/R/ 2008/3377 

(180) 08/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Colgate-Palmolive Company  300 Park Avenue, New York, New York, N.Y., US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2067 

(210) KS/R/ 2008/3388 

(180) 07/03/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Colgate-Palmolive Company  300 Park Avenue New York, N.Y. 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4604 

(210) KS/R/ 2008/3408 

(180) 03/12/2030 

(220) 15/10/2008 

(730) GOLDEN LADY COMPANY S.p.A.  Via Leopardi 3/5, 46043 Castiglione delle Stiviere 

(MN), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4356 

(210) KS/R/ 2008/3431 

(180) 17/03/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) TUCKER FASTENERS LIMITED  WALSALL ROAD, BIRMINGHAM B42 1 BP, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4382 

(210) KS/R/ 2008/3486 

(180) 05/03/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S  DK-2640, HEDEHUSENE, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4477 

(210) KS/R/ 2008/3507 
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(180) 22/03/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2283 

(210) KS/R/ 2008/3514 

(180) 10/12/2030 

(220) 15/10/2008 

(730) KANEKA CORPORATION  2-3-18, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4489 

(210) KS/R/ 2008/3523 

(180) 31/10/2030 

(220) 15/10/2008 

(730) Cable News Network, Inc.  One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4491 

(210) KS/R/ 2008/3526 

(180) 30/03/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4492 

(210) KS/R/ 2008/3527 

(180) 30/03/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4493 

(210) KS/R/ 2008/3529 

(180) 06/04/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4403 

(210) KS/R/ 2008/3558 

(180) 04/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean-Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4407 

(210) KS/R/ 2008/3562 

(180) 19/10/2030 

(220) 15/10/2008 

(730) Cable News Network, Inc.  One CNN Center, Atlanta, Georgia 30303, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4409 

(210) KS/R/ 2008/3564 

(180) 28/02/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Diageo North America, Inc.  Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York 

10007, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4410 

(210) KS/R/ 2008/3565 

(180) 21/03/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Diageo North America, Inc.  Three World Trade Center, 175 Greenwich Street New York 

10007, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4530 

(210) KS/R/ 2008/3589 

(180) 14/06/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean-Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4523 

(210) KS/R/ 2008/3590 

(180) 14/03/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4532 

(210) KS/R/ 2008/3592 

(180) 18/06/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Sttreet, McLean, Virginia 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4623 

(210) KS/R/ 2008/3621 

(180) 25/10/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) LIEBHERR-INTERNATIONAL AG  45,rue L*Industrie ,CH- 1630 Buelle FR, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2418 

(210) KS/R/ 2008/3626 

(180) 07/01/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Reebok International Limited  4th Floor, 11-12 Pall Mall, London SW1 5LU, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4644 

(210) KS/R/ 2008/3678 

(180) 25/06/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) THE CLOROX COMPANY  1221 BROADWAY, OAKLAND, CA. 94612, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7382 

(210) KS/R/ 2008/3684 

(180) 10/02/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Pizza Hut International, LLC  14841 North Dallas Parkway Dallas, Texas 75254, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5316 

(210) KS/R/ 2008/3718 

(180) 04/06/2031 

(220) 15/10/2008 
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(730) LRC Products Limited  103-105 Bath Road, Slough, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4775 

(210) KS/R/ 2008/3840 

(180) 16/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4659 

(210) KS/R/ 2008/3842 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4660 

(210) KS/R/ 2008/3843 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4661 

(210) KS/R/ 2008/3844 

(180) 16/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4662 

(210) KS/R/ 2008/3845 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1621 

 

 
 

(111) 4663 

(210) KS/R/ 2008/3846 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4664 

(210) KS/R/ 2008/3847 

(180) 16/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4672 

(210) KS/R/ 2008/3905 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4678 

(210) KS/R/ 2008/3915 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4679 

(210) KS/R/ 2008/3916 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4680 

(210) KS/R/ 2008/3917 

(180) 15/04/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited  103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 

3UH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5754 

(210) KS/R/ 2008/3923 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5755 

(210) KS/R/ 2008/3924 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4684 

(210) KS/R/ 2008/3925 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4685 

(210) KS/R/ 2008/3926 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4686 

(210) KS/R/ 2008/3927 
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(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5761 

(210) KS/R/ 2008/3940 

(180) 10/01/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) CONOPCO, INC.  390 PARK AVENUE NEW YORK, N.Y. 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4693 

(210) KS/R/ 2008/3942 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4694 

(210) KS/R/ 2008/3943 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4697 

(210) KS/R/ 2008/3946 

(180) 23/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited  103-105 Bath Road, Slough, 

Berkshire, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4700 

(210) KS/R/ 2008/3949 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 
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(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4805 

(210) KS/R/ 2008/3969 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4722 

(210) KS/R/ 2008/3970 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4807 

(210) KS/R/ 2008/3971 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4808 

(210) KS/R/ 2008/3972 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4809 

(210) KS/R/ 2008/3973 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4810 

(210) KS/R/ 2008/3974 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4811 

(210) KS/R/ 2008/3975 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4812 

(210) KS/R/ 2008/3976 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4856 

(210) KS/R/ 2008/3977 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4857 

(210) KS/R/ 2008/3978 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4858 

(210) KS/R/ 2008/3979 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4859 

(210) KS/R/ 2008/3980 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4860 

(210) KS/R/ 2008/3981 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4861 

(210) KS/R/ 2008/3982 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4862 

(210) KS/R/ 2008/3983 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4863 

(210) KS/R/ 2008/3984 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4864 

(210) KS/R/ 2008/3985 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4865 

(210) KS/R/ 2008/3986 

(180) 17/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4866 

(210) KS/R/ 2008/3987 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4867 

(210) KS/R/ 2008/3988 

(180) 13/06/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited  103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 

3UH  , UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4868 

(210) KS/R/ 2008/3989 
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(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4869 

(210) KS/R/ 2008/3990 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4870 

(210) KS/R/ 2008/3991 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4871 

(210) KS/R/ 2008/3992 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4872 

(210) KS/R/ 2008/3993 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4874 

(210) KS/R/ 2008/3995 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 
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(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4876 

(210) KS/R/ 2008/3997 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4877 

(210) KS/R/ 2008/3998 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4878 

(210) KS/R/ 2008/3999 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4879 

(210) KS/R/ 2008/4000 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4880 

(210) KS/R/ 2008/4001 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4881 

(210) KS/R/ 2008/4002 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4882 

(210) KS/R/ 2008/4003 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4883 

(210) KS/R/ 2008/4004 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4884 

(210) KS/R/ 2008/4006 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4887 

(210) KS/R/ 2008/4008 

(180) 14/05/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020 , US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6369 

(210) KS/R/ 2008/4052 

(180) 10/04/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) VALENTINO S. p. A.  Via Turati, 16/18, Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4897 

(210) KS/R/ 2008/4083 

(180) 20/06/2030 

(220) 15/10/2008 

(730) Candy Hoover Group S.r.l.  Via Comolli 16, 20861 Brugherio, Monza e Brianza, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5828 

(210) KS/R/ 2008/4093 

(180) 18/01/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5829 

(210) KS/R/ 2008/4094 

(180) 18/01/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5832 

(210) KS/R/ 2008/4097 

(180) 09/02/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5833 

(210) KS/R/ 2008/4099 

(180) 09/02/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5834 

(210) KS/R/ 2008/4100 

(180) 18/01/2031 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 605 

(210) KS/R/ 2008/4132 

(180) 28/11/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  Rue de l’Institut 89, B-1330 Rixensart 

, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 608 

(210) KS/R/ 2008/4135 

(180) 24/11/2030 

(220) 16/10/2008 

(730) Pliva Hrvatska d.o.o.  Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 609 

(210) KS/R/ 2008/4136 

(180) 11/06/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Pliva Hrvatska d.o.o.  Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 616 

(210) KS/R/ 2008/4143 

(180) 28/11/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  Rue de l’institut 89 B-1330 Rixensart, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 666 

(210) KS/R/ 2008/4186 

(180) 25/11/2031 

(220) 16/10/2008 
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(730) Glaxo Group Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 600 

(210) KS/R/ 2008/4196 

(180) 27/05/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Nexen Tire Corporation  355 Chungnyeol-ro, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 807 

(210) KS/R/ 2008/4483 

(180) 10/09/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED   980 Great West Road, Brentford Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1110 

(210) KS/R/ 2008/4538 

(180) 31/05/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) International Incorporated  2000 Purchase Street Purchase, New York 10577- 2509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3017 

(210) KS/R/ 2008/4563 

(180) 12/03/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) UPJOHN US 1 LLC  235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 980 

(210) KS/R/ 2008/4569 

(180) 12/10/2030 

(220) 29/09/2008 

(730) TRU Kids Inc.  5 Wood Hollow Road, Parsipanny, New Jersey 07054, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7031 

(210) KS/R/ 2008/4673 

(180) 18/06/2031 
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(220) 16/10/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d.  Verovškova 57, SI-1526 Ljubljana , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7036 

(210) KS/R/ 2008/4678 

(180) 28/02/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d.  Verovškova 57, SI-1526 Ljubljana , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2339 

(210) KS/R/ 2008/4714 

(180) 03/12/2030 

(220) 16/10/2008 

(730) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch., Ltd.  1-12, 6-chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1117 

(210) KS/R/ 2008/4724 

(180) 22/05/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd.  1-12, 6-chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2345 

(210) KS/R/ 2008/4726 

(180) 14/09/2030 

(220) 16/10/2008 

(730) Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also trading as Citizen Watch Co., Ltd.  1-12, 6-chome, 

Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1079 

(210) KS/R/ 2008/4733 

(180) 05/07/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.   Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, 

Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, MX 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1074 

(210) KS/R/ 2008/4734 

(180) 17/01/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.   Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, 

Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2347 

(210) KS/R/ 2008/4736 

(180) 30/01/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.  Javier Barros Sierra No. 555, Piso 3, 

Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City , MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2350 

(210) KS/R/ 2008/4745 

(180) 25/03/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) THE LUBRIZOL CORPORATION  29400 LAKELAND BOULEVARD, WICKLIFFE, 

OHIO, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7005 

(210) KS/R/ 2008/4764 

(180) 18/03/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Hexal Aktiengesellschaft   Industriestrasse 25 83607 Holzkirchen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7044 

(210) KS/R/ 2008/4774 

(180) 19/03/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Novartis AG  CH-4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4978 

(210) KS/R/ 2008/4819 
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(180) 20/07/2030 

(220) 16/10/2008 

(730) Glaxo Group Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2374 

(210) KS/R/ 2008/4834 

(180) 17/08/2030 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2535 

(210) KS/R/ 2008/4855 

(180) 26/06/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC  6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 

94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2484 

(210) KS/R/ 2008/4865 

(180) 09/11/2030 

(220) 16/10/2008 

(730) CAPCOM CO., LTD.  3-1-3 Uchihirano-machi, Chuo-ku, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2467 

(210) KS/R/ 2008/4876 

(180) 29/03/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2470 

(210) KS/R/ 2008/4879 

(180) 03/07/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Oracle America, Inc.  500 Oracle Parkway Redwood Shores, California 94065, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2474 

(210) KS/R/ 2008/4883 

(180) 29/03/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC  6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 

94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2475 

(210) KS/R/ 2008/4884 

(180) 29/03/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road, San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5321 

(210) KS/R/ 2008/4958 

(180) 14/07/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) LRC Products Limited  103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6770 

(210) KS/R/ 2008/4991 

(180) 21/03/2031 

(220) 10/10/2008 

(730) DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED  3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo, 

JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6893 

(210) KS/R/ 2008/4998 

(180) 16/02/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Berlin-Chemie AG  Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 53011 

(210) KS/R/ 2008/5005 
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(180) 20/02/2032 

(220) 20/02/2012 

(730) BERLIN-CHEMIE AG  Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7095 

(210) KS/R/ 2008/5015 

(180) 20/12/2030 

(220) 16/10/2008 

(730) MENARINI INTERNATIONAL OPERATIONS LUXEMBOURG S.A.   1 Avenue de la 

Gare, 1611 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7014 

(210) KS/R/ 2008/5035 

(180) 26/08/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Cofresco Frischhalteprodukte  GmbH  Ringstrasse 99, 32427 MINDEN, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5034 

(210) KS/R/ 2008/5185 

(180) 15/05/2030 

(220) 16/10/2008 

(730) LAROX OY  TUKKIKATU 1, 53900 LAPPEENRANTA, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5036 

(210) KS/R/ 2008/5189 

(180) 10/10/2030 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Surface Chemistry AB  444 85 STENUNGSUND, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5046 

(210) KS/R/ 2008/5205 

(180) 22/01/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Vans, Inc.  1588 South Coast Drive, Costa Mesa, California 92626, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6830 

(210) KS/R/ 2008/5221 

(180) 29/04/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) INVESTCORP S.A.   Paget-Brown Trust Company Ltd., P.O. Box 1111, Century Yard, 

Cricket Square, George Town, Grand Cayman, KY1-1102, KY 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5121 

(210) KS/R/ 2008/5254 

(180) 07/12/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) Rothmans of Pall Mall Limited  ZAHLERWEG 4, 6300 ZUG, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5840 

(210) KS/R/ 2008/5344 

(180) 05/04/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED  Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5903 

(210) KS/R/ 2008/5345 

(180) 02/04/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Inc.  251 Little Falls Drive, Suite 100, Wilmington, 

DE 19808-1674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5103 

(210) KS/R/ 2008/5352 

(180) 18/09/2030 

(220) 16/10/2008 

(730) BACARDI & COMPANY LIMITED  LIECHTENSTEIN CORPORATION 

AEULESTRASSE 5 9490 VADUZ, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5323 

(210) KS/R/ 2008/5364 

(180) 17/05/2031 
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(220) 16/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC.  1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2630 

(210) KS/R/ 2008/5532 

(180) 05/03/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) YAMAHA CORPORATION  Manufacturers and Merchants, of 10-1, Nakazawa-cho, 

Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2781 

(210) KS/R/ 2008/5540 

(180) 26/04/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) KOKA d.d.   Jalkoveĉka b.b., HR-42000 Varaždin, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2636 

(210) KS/R/ 2008/5542 

(180) 05/03/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) YAMAHA CORPORATION, Manufacturers and Merchants  10-1, Nakazawa-cho, 

Hamamatsu-shi, Shizuoka-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2641 

(210) KS/R/ 2008/5548 

(180) 26/04/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) VINDIJA prehrambena industrija d.d.  Međimurska 6, HR-42000 Varaždin, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6337 

(210) KS/R/ 2008/5559 

(180) 18/05/2030 

(220) 16/10/2008 

(730) OLYMPUS CORPORATION  2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5213 

(210) KS/R/ 2008/5603 

(180) 12/10/2031 

(220) 17/10/2008 

(730) NIPPON SODA CO, LTD  2-2-1, Ohtemachi, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2791 

(210) KS/R/ 2008/5623 

(180) 03/07/2031 

(220) 17/10/2008 

(730) Oracle America, Inc.  500 Oracle Parkway Redwood Shores, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2801 

(210) KS/R/ 2008/5668 

(180) 06/04/2031 

(220) 17/10/2008 

(730) Viacom International Inc.  1515 Broadway, New York, New York 10036-5794, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2841 

(210) KS/R/ 2008/5740 

(180) 28/05/2029 

(220) 31/10/2008 

(730) DOW SILICONES CORPORATION  2200 West Salzburg Road Midland MI 48686-0994, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1058 

(210) KS/R/ 2008/5766 

(180) 28/03/2031 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO.  1155 Battery Street, San Francisco, California 94111, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2814 

(210) KS/R/ 2008/5770 

(180) 01/04/2031 

(220) 31/10/2008 
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(730) LEVI STRAUSS & CO.  Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, California 

94111, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1059 

(210) KS/R/ 2008/5773 

(180) 25/11/2031 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO.  Levi‟s Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, California 

94111, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1060 

(210) KS/R/ 2008/5774 

(180) 10/09/2031 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO.  Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, California 

94111, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1065 

(210) KS/R/ 2008/5779 

(180) 10/09/2031 

(220) 31/10/2008 

(730) LEVI STRAUSS & CO.  Levi's Plaza, 1155 Battery Street, San Francisco, California 

94111, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2817 

(210) KS/R/ 2008/5786 

(180) 20/07/2031 

(220) 31/10/2008 

(730) SPERONI S.P.A.  Via San Biagio, 59 I-42024 CASTELNOVO DI SOTTO (REGGIO 

EMILIA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2834 

(210) KS/R/ 2008/5806 

(180) 20/07/2031 

(220) 31/10/2008 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY  231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2837 

(210) KS/R/ 2008/5810 

(180) 09/04/2031 

(220) 31/10/2008 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY  12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3034 

(210) KS/R/ 2008/5993 

(180) 07/06/2031 

(220) 05/11/2008 

(730) HITACHI, LTD.  6, Kanda-Surugadai 4 chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3038 

(210) KS/R/ 2008/5997 

(180) 07/06/2031 

(220) 05/11/2008 

(730) HITACHI, LTD.  6, Kanda-Surugadai 4 chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3054 

(210) KS/R/ 2008/6015 

(180) 12/07/2031 

(220) 06/11/2008 

(730) Nintendo Co., Ltd.  11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5989 

(210) KS/R/ 2008/6051 

(180) 07/09/2030 

(220) 10/11/2008 

(730) Hummel Holding A/S  Balticagade 20, 8000 Aarhus C, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5298 

(210) KS/R/ 2008/6069 

(180) 15/12/2030 

(220) 10/11/2008 

(730) Robertshaw US Holding Corp.  1222 Hamilton Parkway, Itasca, 60143 Illinois, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5312 

(210) KS/R/ 2008/6085 

(180) 15/12/2030 

(220) 10/11/2008 

(730) Irish Seafood Investment Limited  Unit 14 Classon House Dundrum Business Park, 

Dundrum 14 Dublin, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 686 

(210) KS/R/ 2008/6127 

(180) 09/01/2031 

(220) 16/10/2008 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY  140-2, Kye-Dong, Jongro-Ku, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5422 

(210) KS/R/ 2008/6153 

(180) 17/10/2030 

(220) 14/11/2008 

(730) A/S ANTHON BERG  DK-2750 BALLERUP, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1041 

(210) KS/R/ 2008/6172 

(180) 15/10/2030 

(220) 14/11/2008 

(730) W-D Apparel Company, LLC  251 Little Falls Drive Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3083 

(210) KS/R/ 2008/6238 

(180) 17/04/2030 

(220) 17/11/2008 

(730) L'ORÉAL  14 rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1300 

(210) KS/R/ 2008/6282 

(180) 18/01/2031 
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(220) 17/11/2008 

(730) L‟Oreal  14 rue Royale, F-75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6029 

(210) KS/R/ 2008/6322 

(180) 13/07/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6030 

(210) KS/R/ 2008/6324 

(180) 09/04/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6042 

(210) KS/R/ 2008/6351 

(180) 04/07/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1531 

(210) KS/R/ 2008/6394 

(180) 03/12/2030 

(220) 18/11/2008 

(730) Dun & Bradstreet International, Ltd.  103 JFK ParkwayShort Hills, New Jersey 07078, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6469 

(210) KS/R/ 2008/6442 

(180) 07/04/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) CANDIA  1-3 rue des Italiens, 75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5356 

(210) KS/R/ 2008/6446 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1646 

 

(180) 21/06/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) COMPAGNIE DES FROMAGES & RICHESMONTS  5 rue Chantecoq F-92800 

PUTEAUX, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5359 

(210) KS/R/ 2008/6467 

(180) 23/05/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) Agilent Technologies, Inc.  5301 Stevens Creek Boulevard, Santa Clara, California, 95051, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5895 

(210) KS/R/ 2008/6500 

(180) 12/07/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) Schill+Seilacher “Struktol” GmbH  Moorfleeter Strasse 28, 22113 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6437 

(210) KS/R/ 2008/6515 

(180) 07/01/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) Langnese Honig GmbH & Co. KG  Hammoorer Weg 25, 22941 Bargteheide, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4959 

(210) KS/R/ 2008/6520 

(180) 18/07/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) Aion Co., Ltd.   6-5, Tanimachi 2-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 540-0012, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3332 

(210) KS/R/ 2008/6530 

(180) 07/10/2031 

(220) 17/11/2008 

(730)  L`Oreal  14, rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5431 

(210) KS/R/ 2008/6555 

(180) 21/06/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) S.Spitz GmbH  459290b Attnang-Puchheim, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5433 

(210) KS/R/ 2008/6558 

(180) 12/12/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) HARIBO LAKRITZEN HANS RIEGEL BETRIEBS GESELLSCHAFT M.B.H  68, 

Industriezeile, A-4020 LINZ, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5956 

(210) KS/R/ 2008/6591 

(180) 20/12/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V  Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1369 

(210) KS/R/ 2008/6613 

(180) 23/07/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) MEDA AB  BOX 906, 170 09 Solna, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1325 

(210) KS/R/ 2008/6660 

(180) 25/12/2030 

(220) 17/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC  100 Valvoline 

Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1242 

(210) KS/R/ 2008/6669 

(180) 27/03/2031 

(220) 17/11/2008 
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(730) Société des Produits Nestlé S.A.   1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5377 

(210) KS/R/ 2008/6679 

(180) 20/04/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) DONALDSON COMPANY INC.  1400 WEST 94th STREET, INNEAPOLIS, 

MINNESOTA 55431, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6190 

(210) KS/R/ 2008/6709 

(180) 14/12/2030 

(220) 17/11/2008 

(730) Whirlpool EMEA S.p.A.  Via C. Pisacane 1, Pero (MI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6358 

(210) KS/R/ 2008/6720 

(180) 25/03/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) Electrolux Professional S.p.A.  Viale Treviso 15, I-33170 PORDENONE, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2881 

(210) KS/R/ 2008/6736 

(180) 22/07/2031 

(220) 17/11/2008 

(730) PUMA SE   PUMA Way 1,  91074 Herzogenaurach , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5936 

(210) KS/R/ 2008/6868 

(180) 20/02/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.  Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5941 

(210) KS/R/ 2008/6873 
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(180) 30/12/2030 

(220) 18/11/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.  Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5942 

(210) KS/R/ 2008/6874 

(180) 20/02/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.  Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6145 

(210) KS/R/ 2008/6915 

(180) 09/07/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Corporación Habanos, S.A.  Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5899 

(210) KS/R/ 2008/6919 

(180) 20/03/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel Srbija d.o.o.  Beograd, Bulevar Oslobodjenja 383, Beograd , RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5925 

(210) KS/R/ 2008/6977 

(180) 08/08/2030 

(220) 18/11/2008 

(730) CORPORACIÓN HABANOS, S.A.  Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del 

Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6221 

(210) KS/R/ 2008/6979 

(180) 09/07/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Corporación Habanos, S.A.  Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril Final, 

Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6634 

(210) KS/R/ 2008/7010 

(180) 05/06/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Leinemann GmbH & Co. KG  Industriestrasse 11 38110 Braunschweig, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6635 

(210) KS/R/ 2008/7012 

(180) 06/06/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Leinemann GmbH & Co. KG  Industriestrasse 11 38110 Braunschweig, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3521 

(210) KS/R/ 2008/7048 

(180) 02/07/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Distribution & Marketing GmbH  Nonntaler Haupstrasse 36, 5020 Salzburg, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6648 

(210) KS/R/ 2008/7119 

(180) 11/04/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) EMERSON ELECTRIC CO  8000 West Florissant Avenue, St. Louis,Missouri 63136, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1624 

(210) KS/R/ 2008/7164 

(180) 23/12/2030 

(220) 18/11/2008 

(730) KIDDE-GRAVINER LIMITED  Pentagon House, Sir Frank Whittle Road Derby DE2 

4EE, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3525 

(210) KS/R/ 2008/7202 

(180) 22/11/2030 

(220) 18/11/2008 
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(730) Tenneco Automotive Operating Company Inc.  500 North Field Drive, Lake Forest, 

Illinois 60045, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1450 

(210) KS/R/ 2008/7224 

(180) 13/03/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) PATAGONIA, Inc. (California corporation)  259 West Santa Clara Street Ventura, 

California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1492 

(210) KS/R/ 2008/7226 

(180) 25/04/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Brunswick Family Boat Co. Inc.  W6250 Pioneer Road, P.O. Box 1939, Fond du Lac, WI, 

54936-1939, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1500 

(210) KS/R/ 2008/7244 

(180) 22/03/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) SLAZENGERS LIMITED CHALLENGE COURT  BARNETT WOOD LANE 

LEATHERHEAD, SURREY KT22 7LW, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3530 

(210) KS/R/ 2008/7308 

(180) 20/04/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) 3M Company  3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, Minnesota 55144, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1524 

(210) KS/R/ 2008/7311 

(180) 22/06/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) 3M Company (a Delaware corporation)  3M Center, 2501 Hudson Road, Saint Paul, 

Minnesota 55144, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6666 

(210) KS/R/ 2008/7359 

(180) 14/09/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1629 

(210) KS/R/ 2008/7408 

(180) 29/12/2030 

(220) 18/11/2008 

(730) Systemair AB   Industrivägen 3, 739 30 Skinnskatteberg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6675 

(210) KS/R/ 2008/7449 

(180) 04/03/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6015 

(210) KS/R/ 2008/7462 

(180) 18/06/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Automobili Lamborghini Holding S.p.A.  via Modena, 12 40019 Sant' Agata Bolognese 

(BO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7462 

(210) KS/R/ 2008/7472 

(180) 29/01/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1587 

(210) KS/R/ 2008/7504 

(180) 05/03/2031 

(220) 18/11/2008 
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(730) Gates Corporation  1144 15th Street Suite 1400 Denver, CO 80202, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1589 

(210) KS/R/ 2008/7506 

(180) 05/10/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Bridgestone Bandag, LLC  200 4th Avenue South, Nashville, Tennessee 37201, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6682 

(210) KS/R/ 2008/7515 

(180) 29/05/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Automobili Lamborghini S.p.A  Via Modena, 12, 40019 Sant’ Agata Bolognese, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1501 

(210) KS/R/ 2008/7527 

(180) 26/03/2031 

(220) 18/11/2008 

(730) Suzuki Motor Corporation  300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-

ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6403 

(210) KS/R/ 2008/7649 

(180) 22/01/2030 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6431 

(210) KS/R/ 2008/7684 

(180) 26/10/2030 

(220) 19/11/2008 

(730) JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6435 

(210) KS/R/ 2008/7688 
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(180) 06/12/2030 

(220) 19/11/2008 

(730) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)  Hochstrasse 201, CH-8200 Schaffhouse, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6442 

(210) KS/R/ 2008/7695 

(180) 09/07/2031 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6377 

(210) KS/R/ 2008/7704 

(180) 15/10/2030 

(220) 19/11/2008 

(730) CILAG AG (CILAG S.A.), (CILAG Ltd)  Hochstrasse 201 CH-8200 Schaffhouse, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6397 

(210) KS/R/ 2008/7762 

(180) 03/07/2030 

(220) 19/11/2008 

(730) Savencia Fromage & Dairy Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság  Platan sor 6, 

8900 Zalaegerszeg, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6587 

(210) KS/R/ 2008/7819 

(180) 17/10/2030 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica NV  Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE, BR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6600 

(210) KS/R/ 2008/7833 

(180) 29/04/2031 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 BEERSE, BE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6507 

(210) KS/R/ 2008/7922 

(180) 21/12/2030 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V  Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6525 

(210) KS/R/ 2008/7944 

(180) 15/10/2030 

(220) 19/11/2008 

(730) Cilag GmbH International  Landis + Gyr-Strasse 1, CH-6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6534 

(210) KS/R/ 2008/7969 

(180) 18/03/2032 

(220) 19/11/2008 

(730) Top Shop International SA  Via al Mulino 22, 6814 Cadempino, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 905 

(210) KS/R/ 2008/315501 

(180) 13/12/2030 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH  Schwieberdinger Strasse 126 71636 Ludwigsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8411 

(210) KS/M/ 2008/667 

(220) 26/05/2008 

(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8871 

(210) KS/M/ 2008/668 

(220) 26/05/2008 

(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15129 

(210) KS/M/ 2008/960 

(220) 17/06/2008 

(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo 108-8410, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9310 

(210) KS/M/ 2008/1477 

(220) 14/08/2008 

(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo 108-8410, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9653 

(210) KS/M/ 2008/2096 

(220) 11/09/2008 

(730) Jargar Strings Aps Transformervej 19, 2860 Søborg, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15895 

(210) KS/M/ 2008/2460 

(220) 13/07/2012 

(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9693 

(210) KS/M/ 2008/4193 

(220) 16/10/2008 

(730) PERNOD RICARD A French sociètè anonyme 5 Cours Paul Ricard 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9692 

(210) KS/M/ 2008/4194 

(220) 16/10/2008 

(730) PERNOD RICARD A French sociètè anonyme 5 Cours Paul Ricard 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9691 

(210) KS/M/ 2008/4195 

(220) 16/10/2008 

(730) PERNOD RICARD A French sociètè anonyme 5 Cours Paul Ricard 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9688 

(210) KS/M/ 2008/4198 

(220) 16/10/2008 

(730) PERNOD RICARD A French sociètè anonyme 5 Cours Paul Ricard 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9792 

(210) KS/M/ 2008/4321 

(220) 16/10/2008 

(730) PERNOD RICARD A French sociètè anonyme 5 Cours Paul Ricard 75008, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9793 

(210) KS/M/ 2008/4323 

(220) 16/10/2008 

(730) PERNOD RICARD A French sociètè anonyme 5 Cours Paul Ricard 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9645 

(210) KS/M/ 2008/4822 

(220) 16/10/2008 

(730) Sud-Chemie IP GmbH & Co. KG Arabellastr. 4 a, 81925 München, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16948 

(210) KS/M/ 2008/4850 

(220) 16/10/2008 

(730) Coors Brewing Company 3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53208, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11290 

(210) KS/M/ 2009/8205 

(220) 19/01/2009 

(730) Coors Brewing Company 3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53208, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12338 

(210) KS/M/ 2009/8845 

(220) 03/06/2009 

(730) Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S. Cumhuriyet Mahallesi 2253, Sokak No.11, 

Gebze, Kocaeli, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15280 

(210) KS/M/ 2009/9049 

(220) 21/07/2009 

(730) Bosch Thermotechnik GmbH Sophienstraße 30-32, 35576 Wetzlar, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11960 

(210) KS/M/ 2009/9527 

(220) 14/04/2010 

(730) BUNGE ZRt. Váci út 43, 1134 Budapest , HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11958 

(210) KS/M/ 2009/9528 

(220) 14/04/2010 

(730) BUNGE ZRt. Váci út 43, 1134 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11583 

(210) KS/M/ 2009/9550 
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(220) 02/12/2009 

(730) Mitsubishi Jidosha Kogyo Kabushiki Kaisha 1-21, Shibaura 3-chome, Minato-ku, Tokyo 

108-8410, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13259 

(210) KS/M/ 2010/633 

(220) 07/07/2010 

(730) ACCORDA THERAPEUTICS, INC. (Corporation Delaware) 420 Saw Mill River Road, 

Ardsley, New York 10502, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13258 

(210) KS/M/ 2010/634 

(220) 07/07/2010 

(730) ACCORDA THERAPEUTICS, INC.  (Corporation Delaware) 420 Saw Mill River Road, 

Ardsley, New York 10502, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18562 

(210) KS/M/ 2010/647 

(220) 08/07/2010 

(730) LUXOTTICA GROUP S.p.A.  and LES PUBLICATIONS CONDE NAST, S.A.,  Piazzale 

Cadorna 3, Milano, 20123, IT ;3 Avenue Hoche, 75008-Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13042 

(210) KS/M/ 2010/841 

(220) 06/09/2010 

(730) Halti Oy Massbyntie 101, 01150 Söderkulla, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13051 

(210) KS/M/ 2010/846 

(220) 13/09/2010 

(730) METSÄ TISSUE OYJ  Revontulentie 2 C 02100 ESPOO Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12915 

(210) KS/M/ 2010/918 

(220) 06/10/2010 
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(730) SOLVAY SA rue de Ransbeek 310, 1120 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12840 

(210) KS/M/ 2010/1061 

(220) 19/11/2010 

(730) JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12841 

(210) KS/M/ 2010/1062 

(220) 19/11/2010 

(730) JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12842 

(210) KS/M/ 2010/1063 

(220) 19/11/2010 

(730) JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12843 

(210) KS/M/ 2010/1064 

(220) 19/11/2010 

(730) JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12844 

(210) KS/M/ 2010/1065 

(220) 19/11/2010 

(730) JADRAN GALENSKI LABORATORIJ D.D. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13262 

(210) KS/M/ 2010/1191 

(220) 20/12/2010 

(730) PANDORA A/S Havneholmen 17-19 1561 København V, DK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13234 

(210) KS/M/ 2011/38 

(220) 17/01/2011 

(730) INDESIT COMPANY LUXEMBOURG S.A. 16 Rue Erasme, 1468 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13696 

(210) KS/M/ 2011/156 

(220) 22/02/2011 

(730) BAID S.A.R.L. Chemin de Malaric, 30700 UZES, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13695 

(210) KS/M/ 2011/157 

(220) 22/02/2011 

(730) BAID S.A.R.L. Chemin de Malaric, 30700 UZES, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13201 

(210) KS/M/ 2011/167 

(220) 24/02/2011 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 West Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13041 

(210) KS/M/ 2011/190 

(220) 02/03/2011 

(730) TOP SHOP INTERNATIONAL SA Via al Mulino 22 6814 Cadempino , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14176 

(210) KS/M/ 2011/201 

(220) 07/03/2011 

(730) JADRAN galenski laboratorij d.d. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14151 

(210) KS/M/ 2011/202 

(220) 07/03/2011 

(730) JADRAN galenski laboratorij d.d. Svilno 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15142 

(210) KS/M/ 2011/203 

(220) 07/02/2011 

(730) JADRAN GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18531 

(210) KS/M/ 2011/261 

(220) 18/03/2011 

(730) Basic Trademark S.A. 42-44 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13270 

(210) KS/M/ 2011/262 

(220) 18/03/2011 

(730) Basic Trademark S.A. 42-44 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13264 

(210) KS/M/ 2011/263 

(220) 18/03/2011 

(730) Basic Trademark S.A. 42-44 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13263 

(210) KS/M/ 2011/264 

(220) 18/03/2011 

(730) Basic Trademark S.A. 42-44 Avenue de la Gare, L-1610 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13280 

(210) KS/M/ 2011/319 

(220) 31/03/2011 

(730) TECHNICOLOR 8-10 rue du Renard, 75004 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14148 

(210) KS/M/ 2011/383 

(220) 19/04/2011 
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(730) JADRAN galenski laboratorij d.d. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14197 

(210) KS/M/ 2011/384 

(220) 19/04/2011 

(730) JADRAN galenski laboratorij d.d. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14156 

(210) KS/M/ 2011/385 

(220) 19/04/2011 

(730) JADRAN galenski laboratorij d.d. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13255 

(210) KS/M/ 2011/386 

(220) 19/04/2011 

(730) CW Travel Holdings, N.V. Oval Tower, De Entree 159 1101 HE, Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15738 

(210) KS/M/ 2011/554 

(220) 25/05/2011 

(730) Pandora A/S Havneholmen 17-19 1561 København V, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15741 

(210) KS/M/ 2011/555 

(220) 25/05/2011 

(730) PANDORA A/S Havneholmen 17-19 1561 København V, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16166 

(210) KS/M/ 2011/671 

(220) 23/06/2011 

(730) KERANGUS HOLDINGS LIMITED Rodou 12 str., 1st floor, 1086 Nicosia, CY 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13332 

(210) KS/M/ 2011/833 

(220) 04/08/2011 

(730) Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 

02110, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13331 

(210) KS/M/ 2011/842 

(220) 05/08/2011 

(730) Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 100 Summer Street, Suite 2300, Boston, Massachusetts 

02110, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13159 

(210) KS/M/ 2011/959 

(220) 12/09/2011 

(730) Coors Brewing Company 3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53208, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13032 

(210) KS/M/ 2011/960 

(220) 12/09/2011 

(730) Coors Brewing Company 3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53208, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13782 

(210) KS/M/ 2011/973 

(220) 14/09/2011 

(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14219 

(210) KS/M/ 2011/1125 

(220) 01/11/2011 

(730) Coors Brewing Company 3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53208, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13593 

(210) KS/M/ 2011/1142 

(220) 09/11/2011 
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(730) APPLE Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13592 

(210) KS/M/ 2011/1143 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13594 

(210) KS/M/ 2011/1144 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13595 

(210) KS/M/ 2011/1145 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13596 

(210) KS/M/ 2011/1146 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13597 

(210) KS/M/ 2011/1147 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13598 

(210) KS/M/ 2011/1148 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14788 

(210) KS/M/ 2011/1149 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13591 

(210) KS/M/ 2011/1150 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13589 

(210) KS/M/ 2011/1151 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13590 

(210) KS/M/ 2011/1152 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18543 

(210) KS/M/ 2011/1153 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13822 

(210) KS/M/ 2011/1168 

(220) 09/11/2011 

(730) APPLE Inc. One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14650 

(210) KS/M/ 2012/657 

(220) 18/06/2012 

(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16584 

(210) KS/M/ 2013/74 

(220) 23/01/2013 

(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17246 

(210) KS/M/ 2013/148 

(220) 12/02/2013 

(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17983 

(210) KS/M/ 2013/930 

(220) 20/09/2013 

(730) Saint-Gobain Weber 2-4 Rue Marco Polo, 94370 Sucy-en-Brie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17821 

(210) KS/M/ 2013/970 

(220) 08/10/2013 

(730) Saint-Gobain Weber 2-4 Rue Marco Polo, 94370 Sucy-en-Brie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17985 

(210) KS/M/ 2013/982 

(220) 11/10/2013 

(730) Coors Brewing Company 3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53208, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17986 

(210) KS/M/ 2013/983 

(220) 11/10/2013 

(730) Coors Brewing Company 3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53208, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17675 

(210) KS/M/ 2013/1024 

(220) 25/10/2013 
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(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19339 

(210) KS/M/ 2015/301 

(220) 20/04/2015 

(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS  

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19341 

(210) KS/M/ 2015/302 

(220) 21/04/2015 

(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19529 

(210) KS/M/ 2015/711 

(220) 31/07/2015 

(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19210 

(210) KS/M/ 2015/822 

(220) 31/08/2015 

(730) Verizon Trademark Services LLC 1300 I Street, NW, Suite 500 East, Washington, DC 

20005 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19927 

(210) KS/M/ 2015/974 

(220) 08/10/2015 

(730) MANIFATTURA RIESE S.P.A. Largo Marco Gerra 3, Reggio Emilia, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20943 

(210) KS/M/ 2016/566 

(220) 20/04/2016 

(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 907 

(210) KS/M/ 2017/89 

(220) 02/02/2017 

(730) MANN+HUMMEL GmbH Schwieberdinger Strasse 126 71636 Ludwigsburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22848 

(210) KS/M/ 2017/147 

(220) 15/02/2017 

(730) MANIFATTURA RIESE S.P.A. Largo Marco Gerra 3, Reggio Emilia, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4177 

(210) KS/M/ 2017/681 

(220) 31/05/2017 

(730) AVENTISUB LLC 55 Corporate Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24831 

(210) KS/M/ 2017/685 

(220) 31/05/2017 

(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24832 

(210) KS/M/ 2017/686 

(220) 31/05/2017 

(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3079 

(210) KS/M/ 2017/828 

(220) 05/07/2017 

(730) MANIFATTURA RIESE S.P.A. Largo Marco Gerra 3, Reggio Emilia, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24801 

(210) KS/M/ 2018/845 

(220) 28/06/2018 
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(730) GoPro, Inc. 3025 Clearview Way, San Mateo, CA 94402 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24803 

(210) KS/M/ 2018/846 

(220) 28/06/2018 

(730) GoPro, Inc. 3025 Clearview Way, San Mateo, CA 94402 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24798 

(210) KS/M/ 2018/847 

(220) 28/06/2018 

(730) GoPro, Inc.,  3025 Clearview Way, San Mateo, CA 94402 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27021 

(210) KS/M/ 2019/1003 

(220) 25/07/2019 

(730) Merryvale Limited Kingsway House, Havilland Street, St Peter Port, Guernsey, GY1 2QE, 

BZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26797 

(210) KS/M/ 2019/1153 

(220) 04/09/2019 

(730) MA Brands Beverage Unlimited Company 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre Abbey 

Street Lower, Dublin 1, D01 P767, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26798 

(210) KS/M/ 2019/1154 

(220) 04/09/2019 

(730) MA Brands Beverage Unlimited Company 2nd Floor, Block 5, Irish Life Centre Abbey 

Street Lower, Dublin 1, D01 P767, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2020/1118 
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(220) 04/06/2020 

(730) FlixMobility GmbH Friedenheimer Brücke 16, 80639 Munchen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2020/1230 

(220) 29/06/2020 

(730) VAN GRAAF GmbH & Co. KG  Am Heumarkt 7 Stiege 7 Top 91 A - 1030 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2020/1231 

(220) 29/06/2020 

(730) VAN GRAAF GmbH & Co.KG Am Heumarkt 7 Stiege 7 Top 91 A - 1030 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2726 

(210) KS/R/ 2008/632 

(220) 15/05/2008 

(730) KELLOGG EUROPE TRADING LIMITED 3 DUBLIN AIRPORT CENTRAL (DAC), 

DUBLIN AIRPORT, DUBLIN K67X4X5, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3555 

(210) KS/R/ 2008/1142 

(220) 14/07/2008 

(730) HERTZ SYSTEM, INC. 8501 Williams Road, Estero, Florida 33928, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3556 

(210) KS/R/ 2008/1143 

(220) 14/07/2008 

(730) HERTZ SYSTEM, INC. 8501 Williams Road, Estero, Florida 33928, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3206 

(210) KS/R/ 2008/1147 

(220) 14/07/2008 

(730) HP Hewlett Packard Group LLC 10300 Energy Drive, Spring, Texas 77389, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1771 

(210) KS/R/ 2008/1156 

(220) 14/07/2008 

(730) KABUSHIKI KAISHA AUDIO-TECHNICA (AUDIO-TECHNICA 

CORPORATION)  2-46-1 Nishinaruse, Machida-shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5700 

(210) KS/R/ 2008/1339 

(220) 18/08/2008 

(730) Dell Inc. One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5703 

(210) KS/R/ 2008/1342 

(220) 18/08/2008 

(730) Dell Inc. One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1805 

(210) KS/R/ 2008/1400 

(220) 20/08/2008 

(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo 108-8410, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1777 

(210) KS/R/ 2008/1407 

(220) 21/08/2008 

(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA  1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo 108-8410, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3583 

(210) KS/R/ 2008/1745 

(220) 08/09/2008 

(730) Ford Motor Company One American Road, Dearborn, MI 48126, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6318 

(210) KS/R/ 2008/1749 

(220) 08/09/2008 

(730) Ford Motor Company One American Road, Dearborn, MI 48126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3568 

(210) KS/R/ 2008/1897 

(220) 11/09/2008 

(730) Coors Brewing Company 3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53208, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3569 

(210) KS/R/ 2008/1898 

(220) 11/09/2008 

(730) Coors Brewing Company 3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53208, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3455 

(210) KS/R/ 2008/1900 

(220) 11/09/2008 

(730) Coors Brewing Company 3939 W. Highland Boulevard Milwaukee Wisconsin 53208, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 341 

(210) KS/R/ 2008/1927 

(220) 12/09/2008 

(730) Genetics Institute, LLC a Delaware limited liability company 235 East 42nd Street, New 

York, NY 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3471 

(210) KS/R/ 2008/1952 

(220) 12/09/2008 

(730) TEIJIN KABUSHIKI KAISHA (TEIJIN LIMITED) 2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, 

Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5749 

(210) KS/R/ 2008/2403 

(220) 23/09/2008 
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(730) Acer Incorporated 7F.-5, No.369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist., Taipei City 10541, TW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3698 

(210) KS/R/ 2008/2435 

(220) 23/09/2008 

(730) JT International S.A. 8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3889 

(210) KS/R/ 2008/2614 

(220) 26/09/2008 

(730) JT International SA 8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4010 

(210) KS/R/ 2008/2642 

(220) 26/09/2008 

(730) JT International SA 8 rue Kazem-Radjavi, 1202 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4019 

(210) KS/R/ 2008/2710 

(220) 26/09/2008 

(730) VERIZON TRADEMARK SERVICES LLC 1300 I Street, NW, Suite 500 East, 

Washington, DC 20005, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4102 

(210) KS/R/ 2008/2799 

(220) 26/09/2008 

(730) MERISANT COMPANY 2 SARL Avenue Jean-Jacques Rousseau 7 2000 Neuchatel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4125 

(210) KS/R/ 2008/3007 

(220) 07/10/2008 

(730) SOLAE, LLC 4300 Duncan Avenue, St. Louis, Missouri 63110, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4178 

(210) KS/R/ 2008/3097 

(220) 10/10/2008 

(730) Aventisub LLC 55 Corporate Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 834 

(210) KS/R/ 2008/3132 

(220) 10/10/2008 

(730) Office Shoes, d.o.o. Segedinski put 106, 24000 Subotica, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 876 

(210) KS/R/ 2008/3140 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH Schwieberdinger Strasse 126 71636 Ludwigsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6824 

(210) KS/R/ 2008/3146 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH   Schwieberdinger Strasse 126 71636 Ludwigsburg  , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 880 

(210) KS/R/ 2008/3147 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH  Schwieberdinger Strasse 126 7136 Ludwigsburg  , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 757 

(210) KS/R/ 2008/3153 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH Schwieberdinger Strasse 126 71636 Ludwigsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 903 

(210) KS/R/ 2008/3154 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH Schwieberdinger Strasse 126 7136 Ludwigsburg , DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 883 

(210) KS/R/ 2008/3156 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH Schwieberdinger Strasse 126 7136 Ludwigsburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 884 

(210) KS/R/ 2008/3157 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH Schwieberdinger Strasse 126 71636 Ludgiwsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 908 

(210) KS/R/ 2008/3158 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH Schwieberdinger Strasse 126 7136 Ludwigsburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 885 

(210) KS/R/ 2008/3159 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH Schwieberdinger Strasse 126 7136 Ludwigsburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 909 

(210) KS/R/ 2008/3160 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH Schwieberdinger Strasse 126 7136 Ludwigsburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 910 

(210) KS/R/ 2008/3162 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH Schwieberdinger Strasse 126 71636 Ludwigsburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4384 

(210) KS/R/ 2008/3488 

(220) 15/10/2008 
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(730) Aventisub LLC   55 Corporate Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4386 

(210) KS/R/ 2008/3490 

(220) 15/10/2008 

(730) Aventisub LLC 55 Corporate Drive, Bridgewater, New Jersey 08807, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4600 

(210) KS/R/ 2008/3761 

(220) 15/10/2008 

(730) Rosemount Inc.  6021 Innovation Boulevard, Shakopee, MN 55379, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4775 

(210) KS/R/ 2008/3840 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4659 

(210) KS/R/ 2008/3842 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4660 

(210) KS/R/ 2008/3843 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4661 

(210) KS/R/ 2008/3844 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4662 

(210) KS/R/ 2008/3845 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4663 

(210) KS/R/ 2008/3846 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES INC, INC. 1271 Avenue of the Americas 

New York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4664 

(210) KS/R/ 2008/3847 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4672 

(210) KS/R/ 2008/3905 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5751 

(210) KS/R/ 2008/3910 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Italia S.p.A. Via Giovanni Spadolini, 7, 20141 Milani MI , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4678 

(210) KS/R/ 2008/3915 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4679 

(210) KS/R/ 2008/3916 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5754 

(210) KS/R/ 2008/3923 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5755 

(210) KS/R/ 2008/3924 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4684 

(210) KS/R/ 2008/3925 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4685 

(210) KS/R/ 2008/3926 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4686 

(210) KS/R/ 2008/3927 

(220) 15/10/2008 
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(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4693 

(210) KS/R/ 2008/3942 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4694 

(210) KS/R/ 2008/3943 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4707 

(210) KS/R/ 2008/3949 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4721 

(210) KS/R/ 2008/3969 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4722 

(210) KS/R/ 2008/3970 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4723 

(210) KS/R/ 2008/3971 
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(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4724 

(210) KS/R/ 2008/3972 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4725 

(210) KS/R/ 2008/3973 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4726 

(210) KS/R/ 2008/3974 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4811 

(210) KS/R/ 2008/3975 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4728 

(210) KS/R/ 2008/3976 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4856 

(210) KS/R/ 2008/3977 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4857 

(210) KS/R/ 2008/3978 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4731 

(210) KS/R/ 2008/3979 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4732 

(210) KS/R/ 2008/3980 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4733 

(210) KS/R/ 2008/3981 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4861 

(210) KS/R/ 2008/3982 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4862 

(210) KS/R/ 2008/3983 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4863 

(210) KS/R/ 2008/3984 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4864 

(210) KS/R/ 2008/3985 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4865 

(210) KS/R/ 2008/3986 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4739 

(210) KS/R/ 2008/3987 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4741 

(210) KS/R/ 2008/3989 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4742 

(210) KS/R/ 2008/3990 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4743 

(210) KS/R/ 2008/3991 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4744 

(210) KS/R/ 2008/3992 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4745 

(210) KS/R/ 2008/3993 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4747 

(210) KS/R/ 2008/3995 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4749 

(210) KS/R/ 2008/3997 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4750 

(210) KS/R/ 2008/3998 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, UA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4751 

(210) KS/R/ 2008/3999 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4752 

(210) KS/R/ 2008/4000 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4753 

(210) KS/R/ 2008/4001 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4754 

(210) KS/R/ 2008/4002 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4755 

(210) KS/R/ 2008/4003 

(220) 15/10/2008 
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(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4756 

(210) KS/R/ 2008/4004 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4758 

(210) KS/R/ 2008/4006 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4760 

(210) KS/R/ 2008/4008 

(220) 15/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 717 

(210) KS/R/ 2008/4172 

(220) 16/10/2008 

(730) HYUNDAI CORPORATION 25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2246 

(210) KS/R/ 2008/4175 

(220) 16/10/2008 

(730) HYUNDAI CORPORATION 25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 600 

(210) KS/R/ 2008/4196 

(220) 16/10/2008 

(730) Nexen Tire Corporation 355 Chungnyeol-ro, Yangsan-si, Gyeongsangnam-do, KR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6830 

(210) KS/R/ 2008/5221 

(220) 16/10/2008 

(730) INVESTCORP S.A.  Paget-Brown Trust Company Ltd., P.O. Box 1111, Century Yard, 

Cricket Square, George Town, Grand Cayman, KY1-1102, KY 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5323 

(210) KS/R/ 2008/5364 

(220) 16/10/2008 

(730) MAJOR LEAGUE BASEBALL PROPERTIES, INC. 1271 Avenue of the Americas New 

York, New York 10020, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2837 

(210) KS/R/ 2008/5810 

(220) 31/10/2008 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5298 

(210) KS/R/ 2008/6069 

(220) 10/11/2008 

(730) Robertshaw US Holding Corp. 1222 Hamilton Parkway, Itasca, 60143 Illinois, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 686 

(210) KS/R/ 2008/6127 

(220) 16/10/2008 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY 12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3764 

(210) KS/R/ 2008/6786 

(220) 18/11/2008 

(730) Biogen MA Inc. 225 Binney Street, 02142 Cambridge, MASSACHUSETTS, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1492 

(210) KS/R/ 2008/7226 

(220) 18/11/2008 

(730) Brunswick Family Boat Co. Inc. W6250 Pioneer Road, P.O. Box 1939, Fond du Lac, WI, 

54936-1939, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1587 

(210) KS/R/ 2008/7504 

(220) 18/11/2008 

(730) Gates Corporation 1144 15th Street Suite 1400 Denver, CO 80202, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1589 

(210) KS/R/ 2008/7506 

(220) 18/11/2008 

(730) Bridgestone Bandag, LLC 200 4th Avenue South, Nashville, Tennessee 37201, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1501 

(210) KS/R/ 2008/7527 

(220) 18/11/2008 

(730) Suzuki Motor Corporation 300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka-

ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 905 

(210) KS/R/ 2008/315501 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GmbH Schwieberdinger Strasse 126 71636 Ludwigsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

(111) 9790 

(210) KS/M/ 2008/4317 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Exports Limited Globe House, 1 Water Street, WC2R 

3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9510 

(210) KS/M/ 2008/4410 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Exports Limited Globe House, 1 Water Street, London, 

WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17097 

(210) KS/M/ 2008/4623 

(220) 16/10/2008 

(730) Nagravision AS. Storgata 33 D, 0184 OSLO 0301 OSLO, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9840 

(210) KS/M/ 2008/5993 

(220) 17/10/2008 

(730) Röhm GMBH  Deutsche-Telekom-Alle 9, 64295 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23337 

(210) KS/M/ 2008/6235 

(220) 24/10/2008 

(730) TOTAL SE 2 place Jean Millier - La Défense 6, 92400 Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10498 

(210) KS/M/ 2008/6464 

(220) 31/10/2008 

(730) Clarion Germany GmbH & Co. KGaA Am Leineufer 51,, Hannover, Niedersachsen, 

30419, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10373 

(210) KS/M/ 2008/7078 

(220) 14/11/2008 

(730) R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG Kevelaerer Strasse 21-23, Düsseldorf 40549, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10374 

(210) KS/M/ 2008/7095 

(220) 14/11/2008 

(730) R.Seelig & Hille GmbH & Co. KG Kevelaerer Strasse 21-23, 40549 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10376 

(210) KS/M/ 2008/7201 

(220) 17/11/2008 

(730) R.Seelig & Hille GmbH & Co. KG Kevelaerer Strasse 21-23, 40549 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11342 

(210) KS/M/ 2009/8172 

(220) 14/01/2009 

(730) Nouryon Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10746 

(210) KS/M/ 2009/8309 

(220) 29/01/2009 

(730) Yildiz Holding Anonim Şirketi Kisikli Mahallesi, Çeşme Çikmazi Sokak No: 6/1 

Üsküdar Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11516 

(210) KS/M/ 2009/8875 

(220) 15/06/2009 

(730) R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG Kevelaerer Strasse 21-23, Düsseldorf 40549, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11580 

(210) KS/M/ 2009/9632 

(220) 23/12/2009 
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(730) SANOFİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Esentepe Mah. 

Büyükdere Cad. No. 193 Kat: 4, Şişli Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12394 

(210) KS/M/ 2009/9634 

(220) 23/12/2009 

(730) SANOFİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞIRKETİ Esentepe Mah. 

Büyükdere Cad. No. 193 Kat: 4, Şişli Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11592 

(210) KS/M/ 2009/9635 

(220) 23/12/2009 

(730) SANOFİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Esentepe Mah. 

Büyükdere Cad. No. 193 Kat: 4, Şişli Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11872 

(210) KS/M/ 2010/54 

(220) 25/01/2010 

(730) R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG Kevelaerer Strasse 21-23, Düsseldorf 40549, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12151 

(210) KS/M/ 2010/56 

(220) 25/01/2010 

(730) R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG Kevelaerer Strasse 21-23, Düsseldorf 40549, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11855 

(210) KS/M/ 2010/57 

(220) 25/01/2010 

(730) R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG  Kevelaerer Strasse 21-23, Düsseldorf 40549 , 

DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12173 

(210) KS/M/ 2010/58 

(220) 25/01/2010 

(730) R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG  Kevelaerer Strasse 21-23, 40549 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15725 

(210) KS/M/ 2010/533 

(220) 10/06/2010 

(730) Sundek Apparel LLC 306 W. 7th Street, Suite 909, Fort Worth, Texas 76102, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13191 

(210) KS/M/ 2010/828 

(220) 02/09/2010 

(730) OXY'PHARM  829, rue Marcel Paul Champigny-sur-Marne (94500), FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13504 

(210) KS/M/ 2010/1164 

(220) 10/12/2010 

(730) BEL 2 Allée de Longchamp-92150 Suresnes, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13503 

(210) KS/M/ 2010/1165 

(220) 10/12/2010 

(730) BEL 2 Allée de Longchamp-92150 Suresnes, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13502 

(210) KS/M/ 2010/1166 

(220) 10/12/2010 

(730) BEL  2 Allée de Longchamp-92150 Suresnes, FR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13434 

(210) KS/M/ 2010/1167 

(220) 10/12/2010 

(730) BEL 2 Allée de Longchamp-92150 Suresnes, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13328 

(210) KS/M/ 2010/1177 

(220) 16/12/2010 

(730) VP Brands International SA 5 Dunav blvd., 4000 Plovdiv, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13285 

(210) KS/M/ 2011/82 

(220) 07/02/2011 

(730) NEOPLANTA Industrija mesa DOO Novi Sad Primorska 90, 21000 Novi Sad, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13288 

(210) KS/M/ 2011/86 

(220) 07/02/2011 

(730) NEOPLANTA Industrija mesa DOO Novi Sad Primorska 90, 21000 Novi Sad, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14047 

(210) KS/M/ 2011/205 

(220) 08/03/2011 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14030 

(210) KS/M/ 2011/206 

(220) 08/03/2011 
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(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18531 

(210) KS/M/ 2011/261 

(220) 18/03/2011 

(730) BASIC TRADEMARK S.r.l. Largo Maurizio Vitale 1, 10152 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13270 

(210) KS/M/ 2011/262 

(220) 18/03/2011 

(730) BASIC TRADEMARK S.r.l. Largo Maurizio Vitale 1, 10152 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13264 

(210) KS/M/ 2011/263 

(220) 18/03/2011 

(730) BASIC TRADEMARK S.r.l. Largo Maurizio Vitale 1, 10152 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13263 

(210) KS/M/ 2011/264 

(220) 18/03/2011 

(730) BASIC TRADEMARK S.r.l. Largo Maurizio Vitale 1, 10152 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13500 

(210) KS/M/ 2011/348 

(220) 08/04/2011 

(730) Oberalp Deutschland GmbH Saturnstrasse 63 85609 Aschheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13391 

(210) KS/M/ 2011/349 
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(220) 08/04/2011 

(730) SANOFİ İLAÇ SANAYİ ÜRÜNLERI SANAYI VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No. 193 Kat: Şişli Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13242 

(210) KS/M/ 2011/361 

(220) 14/04/2011 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14004 

(210) KS/M/ 2011/362 

(220) 14/04/2011 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13485 

(210) KS/M/ 2011/440 

(220) 04/05/2011 

(730) TENDAM RETAIL, S.A. Avnida del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13483 

(210) KS/M/ 2011/442 

(220) 04/05/2011 

(730) TENDAM RETAIL, S.A. Avenida del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13484 

(210) KS/M/ 2011/444 

(220) 04/05/2011 

(730) TENDAM RETAIL, S.A. Avenida del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13481 

(210) KS/M/ 2011/446 

(220) 04/05/2011 

(730) TENDAM RETAIL, S.A. Avenica del Llano Castellano, 51, 28034 Madrid, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15743 

(210) KS/M/ 2011/570 

(220) 26/05/2011 

(730) CAFFE' PAVIN S.R.L. Via Chiesa, 47, 35019 Tombolo (PADOVA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17250 

(210) KS/M/ 2011/729 

(220) 12/07/2011 

(730) Knauf Performance Materials GmbH Kipperstraße 19, 44147 Dortmund, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13743 

(210) KS/M/ 2011/731 

(220) 13/07/2011 

(730) Clarios Tehcnology and Recycling GmbH Am Leineufer 51, 30419 Hannover, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13603 

(210) KS/M/ 2011/758 

(220) 21/07/2011 

(730) ROYAL BEL LEERDAMMER B.V. Steenovenweg 4, 4145 KK Schoonrewoerd, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13748 

(210) KS/M/ 2011/877 

(220) 16/08/2011 

(730) Clarion Technology and Recycling GmbH Am Leineufer 51, 30419 Hannover, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14373 

(210) KS/M/ 2011/1170 

(220) 11/11/2011 

(730) YANMAR POWER TECHNOLOGY CO., LTD. 1-32 CHAYAMACHI, KITA-KU, 

OSAKA, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16648 

(210) KS/M/ 2012/49 

(220) 20/01/2012 

(730) R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG Kevelaerer Str. 21-23, Düsseldorf 40549, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14693 

(210) KS/M/ 2012/193 

(220) 01/03/2012 

(730) SANOFİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Esentepe Mah. 

Büyükdere Cad. No. 193 Kat: 4, Şişli Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14727 

(210) KS/M/ 2012/194 

(220) 01/03/2012 

(730) SANOFİ İLAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Esentepe Mah. 

Büyükdere Cad. No. 193 Kat: 4, Şişli Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14459 

(210) KS/M/ 2012/253 

(220) 16/03/2012 

(730) Clarios Technology and Recycling GmbH Am Leineufer 51, 30419 Hannover, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14460 

(210) KS/M/ 2012/254 

(220) 16/03/2012 

(730) Clarios Technology and Recycling GmbH Am Leineufer 51, 30419 Hannover, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18576 

(210) KS/M/ 2012/612 

(220) 05/06/2012 

(730) ATLANTIC GRAND DOOEL uvoz-izvoz Skopje ul. Sa Planina br.6, 1000 Skopje, 

MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18256 

(210) KS/M/ 2013/922 

(220) 17/09/2013 

(730) British American Tobacco Exports Limited Globe House, 1 Water Street, WC2R 

3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19061 

(210) KS/M/ 2014/848 

(220) 10/09/2014 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18905 

(210) KS/M/ 2014/1119 

(220) 24/11/2014 

(730) British American Tobacco Exports Limited Globe House, 1 Water Street, London, 

WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18907 

(210) KS/M/ 2014/1120 

(220) 24/11/2014 
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(730) British American Tobacco Exports Limited Globe House, 1 Water Street, London, 

WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20825 

(210) KS/M/ 2015/1300 

(220) 10/12/2015 

(730) TOTAL SE 2 place Jean Millier La Défense 6, 92400 Courbevoie , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20589 

(210) KS/M/ 2015/1363 

(220) 18/12/2015 

(730) R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG Kevelaerer Str. 21-23  Düsseldorf 40549, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21223 

(210) KS/M/ 2016/280 

(220) 19/02/2016 

(730) KENTON GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ ANKARA CAD. NO:344 

KURTKOY, PENDIK ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21828 

(210) KS/M/ 2016/861 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21827 

(210) KS/M/ 2016/862 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21826 

(210) KS/M/ 2016/863 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21825 

(210) KS/M/ 2016/864 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21836 

(210) KS/M/ 2016/865 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21835 

(210) KS/M/ 2016/866 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21834 

(210) KS/M/ 2016/867 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21833 

(210) KS/M/ 2016/868 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21229 

(210) KS/M/ 2016/1143 

(220) 30/08/2016 

(730) Goodyear Tyres UK Limited  2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21230 

(210) KS/M/ 2016/1144 

(220) 30/08/2016 

(730) Goodyear Tyres UK Limited  2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21260 

(210) KS/M/ 2016/1161 

(220) 07/09/2016 

(730) R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG Kevelaerer Str. 21-23, Düsseldorf 40549 

, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21278 

(210) KS/M/ 2016/1288 

(220) 10/10/2016 

(730) Goodyear Tyres UK Limited  2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 22369 

(210) KS/M/ 2016/1384 

(220) 31/10/2016 

(730) British American Tobacco Exports Limited 

 Globe House, 1 Water Street, WC2R 3LA London, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21124 

(210) KS/M/ 2016/1385 

(220) 31/10/2016 

(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo 108-8410, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21628 

(210) KS/M/ 2016/1607 

(220) 21/12/2016 

(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo 108-8410, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23026 

(210) KS/M/ 2017/702 

(220) 06/06/2017 

(730) Murexin d.o.o. Puconci 393, 9201 Puconci, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23020 

(210) KS/M/ 2017/703 

(220) 06/06/2017 

(730) Murexin d.o.o. Puconci 393, 9201 Puconci, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 22825 

(210) KS/M/ 2017/704 

(220) 06/06/2017 

(730) Murexin d.o.o. Puconci 393, 9201 Puconci, SI 



Buletini Zyrtar Nr. 101 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

1704 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23027 

(210) KS/M/ 2017/705 

(220) 06/06/2017 

(730) Murexin d.o.o. Puconci 393, 9201 Puconci, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 22967 

(210) KS/M/ 2017/806 

(220) 29/06/2017 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23912 

(210) KS/M/ 2018/10 

(220) 09/01/2018 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway Birmingham 

Business Park, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 25003 

(210) KS/M/ 2018/962 

(220) 20/07/2018 

(730) Ferrosan Aps Lautrupvang 8, DK-2750 Ballerup, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 25417 

(210) KS/M/ 2018/1597 

(220) 30/11/2018 

(730) R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG Kevelaerer Str. 21-23 Düsseldorf 40549, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 25601 

(210) KS/M/ 2018/1702 

(220) 24/12/2018 

(730) FLORIM CERAMICHE – SOCIETA’ PER AZIONI SOCIETA’ BENEFIT  

ABBREVIABILE IN: “FLORIM S.P.A. SB” VIA CANALETTO, 24 Frazione 

SPEZZANO 41042 - FIORANO MODENSE (MO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 25823 

(210) KS/M/ 2019/171 

(220) 19/02/2019 

(730) R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG Kevelaerer Straße 21-23 40549 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 25855 

(210) KS/M/ 2019/240 

(220) 07/03/2019 

(730) R. Seelig & Hille GmbH & Co. KG Kevelaerer Straße 21-23 Düsseldorf 40549, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27364 

(210) KS/M/ 2019/932 

(220) 15/07/2019 

(730) HIB Petrol Magjistrala Prishtinë – Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27362 

(210) KS/M/ 2019/933 

(220) 15/07/2019 

(730) HIB Petrol Magjistrala Prishtinë – Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27363 

(210) KS/M/ 2019/934 

(220) 15/07/2019 

(730) HIB Petrol Magjistrala Prishtinë – Ferizaj, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27361 

(210) KS/M/ 2019/935 

(220) 15/07/2019 

(730) HIB Petrol Magjistrala Prishtinë – Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 27365 

(210) KS/M/ 2019/936 

(220) 15/07/2019 

(730) HIB Petrol Magjistrala Prishtinë – Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 26987 

(210) KS/M/ 2020/131 

(220) 22/01/2020 

(730) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci nr.32, Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2020/490 

(220) 30/03/2020 

(730) Societa' Generale Delle Acque Minerali S.P.A. (SGAM S.P.A.) VIA ANTONIO 

SALANDRA 1/A 00187 ROME, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2020/491 

(220) 30/03/2020 

(730) Societa' Generale Delle Acque Minerali S.P.A. (SGAM S.P.A.) VIA ANTONIO 

SALANDRA 1/A 00187-ROME, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 28375 

(210) KS/M/ 2020/543 

(220) 16/04/2020 

(730) Ludovico Martelli S.p.A. Via Faentina 169/12 Loc. Caldine - Fiesole (FIRENZE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2020/1224 

(220) 26/06/2020 

(730) Opella Healthcare Switzerland AG Suurstoffi 2 6343 Rotkreuz, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 28517 

(210) KS/M/ 2020/2097 

(220) 24/12/2020 

(730) ZORE AKSESUAR TICARET LIMITED SIRKETI Macun Mah. 204. Cad. A Blok 

No: 141A/1 Yenimahalle, Ankara, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 28516 

(210) KS/M/ 2020/2098 

(220) 24/12/2020 

(730) ZORE AKSESUAR TICARET LIMITED SIRKETI Macun Mah. 204. Cad. A Blok 

No: 141A/1 Yenimahalle, Ankara, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 28518 

(210) KS/M/ 2020/2099 

(220) 24/12/2020 

(730) ZORE AKSESUAR TICARET LIMITED SIRKETI Macun Mah. 204. Cad. A Blok 

No: 1414A/1 Yenimahalle, Ankara, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 28519 

(210) KS/M/ 2020/2100 

(220) 24/12/2020 
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(730) ZORE AKSESUAR TICARET LIMITED SIRKETI Macun Mah. 204. Cad. A Blok 

No:141A/1 Yenimahalle, Ankara, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2514 

(210) KS/R/ 2008/206 

(220) 03/05/2008 

(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put b.b. 26300 

Vršac, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2528 

(210) KS/R/ 2008/220 

(220) 05/03/2008 

(730) Hemofarm A.D. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300 

Vršac, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1725 

(210) KS/R/ 2008/584 

(220) 05/12/2008 

(730) L3Harris Technologies, Inc. (Delaware corporation) 1025 W. NASA Blvd. 

Melbourne, FL 32919, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 265 

(210) KS/R/ 2008/667 

(220) 16/05/2008 

(730) British American Tobacco Exports Limited Globe House, 1 Water Street, London, 

WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1804 

(210) KS/R/ 2008/1401 

(220) 20/08/2008 

(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo 108-8410, JP 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1803 

(210) KS/R/ 2008/1402 

(220) 20/08/2008 

(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA  1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo 108-8410, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1802 

(210) KS/R/ 2008/1403 

(220) 20/08/2008 

(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA  1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo 108-8410, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1801 

(210) KS/R/ 2008/1404 

(220) 20/08/2008 

(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA 1-21, Shibaura 3-chome, 

Minato-ku, Tokyo 108-8410, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5784 

(210) KS/R/ 2008/2812 

(220) 26/09/2008 

(730) Davide Campari - Milano N.V. Herengracht 420, (1017BZ) Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4323 

(210) KS/R/ 2008/3287 

(220) 14/10/2008 

(730) Goodyear Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4469 

(210) KS/R/ 2008/3476 

(220) 15/10/2008 

(730) Energizer Auto, Inc. 44 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 06810, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4470 

(210) KS/R/ 2008/3477 

(220) 15/10/2008 

(730) Energizer Auto, Inc. 44 Old Ridgebury Road, Danbury, Connecticut 06810, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2454 

(210) KS/R/ 2008/4888 

(220) 16/10/2008 

(730) RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 10 Farm Springs Road, 

Farmington, CT 06032, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 796 

(210) KS/R/ 2008/4893 

(220) 16/10/2008 

(730) RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION 10 Farm Springs Road, 

Farmington, CT 06032, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3069 

(210) KS/R/ 2008/6098 

(220) 14/11/2008 

(730) YANMAR CO., LTD. 1-32 CHAYAMACHI, KITA-KU, OSAKA, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5895 

(210) KS/R/ 2008/6500 

(220) 17/11/2008 
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(730) Schill+Seilacher “Struktol” GmbH Moorfleeter Strasse 28, 22113 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6300 

(210) KS/R/ 2008/6509 

(220) 17/11/2008 

(730) Clarios Technology and Recycling GmbH Am Leineufer 51, 30419 Hannover, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6296 

(210) KS/R/ 2008/6524 

(220) 17/11/2008 

(730) Clarios Technolgy and Recycling GmbH Am Leineufer 51, 30419 Hannover, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6240 

(210) KS/R/ 2008/6554 

(220) 17/11/2008 

(730) RTL Group Markenverwaltungs GmbH Picassoplatz 1, D-50679 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6190 

(210) KS/R/ 2008/6709 

(220) 17/11/2008 

(730) Whirlpool EMEA S.p.A. Via C. Pisacane 1, Pero (MI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5936 

(210) KS/R/ 2008/6868 

(220) 18/11/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5941 

(210) KS/R/ 2008/6873 
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(220) 18/11/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5942 

(210) KS/R/ 2008/6874 

(220) 18/11/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5479 

(210) KS/R/ 2008/7321 

(220) 18/11/2008 

(730) Murexin d.o.o. Puconci 393, 9201 Puconci, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6242 

(210) KS/R/ 2008/7325 

(220) 18/11/2008 

(730) Murexin d.o.o Puconci 393, 9201 Puconci, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6442 

(210) KS/R/ 2008/7695 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6397 

(210) KS/R/ 2008/7762 

(220) 19/11/2008 

(730) Savencia Fromage & Dairy Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság Platan 

sor 6, 8900 Zalaegerszeg, HU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8376 

(210) KS/M/ 2008/133 

(220) 19/02/2008 

(730) TARİHİ GALATA KUYUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ Molla Fenari Mahallesi 

Atik Alipaşa Medresesi Sokak Assos Apartmani No:19/1 Fatih, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8013 

(210) KS/M/ 2008/159 

(220) 03/03/2008 

(730) RC Global Beverages Inc., a company organized under the laws of British Virgin 

Islands c/o 11th Floor, Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road Central, HK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8862 

(210) KS/M/ 2008/161 

(220) 03/03/2008 

(730) RC Global Beverages Inc., a company organized under tha laws of British Virgin 

Islands c/o 11th Floor, Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road Central, HK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8196 

(210) KS/M/ 2008/296 

(220) 11/04/2008 

(730) Dayco Europe S.r.l. Via Papa Leone XIII, 45-66100 Chieto Scalo (Ch), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8197 

(210) KS/M/ 2008/297 

(220) 11/04/2008 

(730) Dayco Europe S.r.l. Via Papa Leone XIII, 45-66100 Chieto Scalo (Ch), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12495 

(210) KS/M/ 2008/337 

(220) 16/04/2008 

(730) Margaretha International GmbH 9720 Wilshire Boulevard 6th Floor Beverly Hills, 

California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12496 

(210) KS/M/ 2008/338 

(220) 16/04/2008 

(730) Margaretha International GmbH 9720 Wilshire Boulevard 6th Floor Beverly Hills, 

California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8344 

(210) KS/M/ 2008/514 

(220) 05/05/2008 

(730) Distribution & Marketing GmbH Nonntaler Hauptstrasse 36, 5020 Salzburg, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8345 

(210) KS/M/ 2008/516 

(220) 05/05/2008 

(730) Distribution & Marketing GmbH Nonntaler Hauptstrasse 36, 5020 Salzburg, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10048 

(210) KS/M/ 2008/697 

(220) 30/05/2008 

(730) Corneliani S.r.l. Via Durini, 24, 20122 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8467 

(210) KS/M/ 2008/1244 

(220) 11/07/2008 

(730) GSK Consumer Healthcare S.A. Route de l'Etraz 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8471 

(210) KS/M/ 2008/1249 

(220) 11/07/2008 

(730) STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8608 

(210) KS/M/ 2008/1552 

(220) 18/08/2008 

(730) Klosterfrau Zürich AG Seestrasse 127 8002 Zürich, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15873 

(210) KS/M/ 2008/3059 

(220) 30/07/2012 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main , 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9323 

(210) KS/M/ 2008/3087 

(220) 26/04/2010 

(730) Margaretha International GmbH 9720 Wilshire Boulevard 6th Floor Beverly Hills, 

California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9324 

(210) KS/M/ 2008/3088 

(220) 26/04/2010 

(730) Margaretha International GmbH 9720 Wilshire Boulevard 6th Floor Beverly Hills, 

California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9325 

(210) KS/M/ 2008/3089 

(220) 26/04/2010 

(730) Margaretha International GmbH 9720 Wilshire Boulevard 6th Floor Beverly Hills, 

California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20101 

(210) KS/M/ 2008/3091 

(220) 26/04/2010 

(730) Margaretha International GmbH 9720 Wilshire Boulevard 6th Floor Beverly Hills, 

California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18393 

(210) KS/M/ 2008/3093 

(220) 26/04/2010 
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(730) Margaretha International GmbH 9720 Wilshire Boulevard, 6th Floor Beverly Hills, 

California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16249 

(210) KS/M/ 2008/3095 

(220) 26/04/2010 

(730) Margaretha International GmbH 9720 Wilshire Boulevard, 6th Floor Beverly Hills, 

California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17642 

(210) KS/M/ 2008/3098 

(220) 13/10/2008 

(730) Margaretha International GmbH 9720 Wilshire Boulevard 6th Floor Beverly Hills, 

California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17641 

(210) KS/M/ 2008/3099 

(220) 13/10/2008 

(730) Margaretha International GmbH 9720 Wilshire Boluevard 6th Floor Beverly Hills, 

California 90212 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17640 

(210) KS/M/ 2008/3100 

(220) 13/10/2008 

(730) Margaretha International GmbH 9720 Wilshire Boulevard 6th Floor Beverly Hills, 

California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16248 

(210) KS/M/ 2008/3102 

(220) 26/04/2010 

(730) Margaretha International GmbH 9720 Wilshire Boulevard, 6th Floor Beverly Hills, 

California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18394 

(210) KS/M/ 2008/3104 
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(220) 26/04/2010 

(730) Margaretha International GmbH 9720 Wilshire Boulevard 6th Floor Beverly Hills, 

California 90212, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16393 

(210) KS/M/ 2008/3621 

(220) 13/08/2012 

(730) Sport Vision d.o.o. Milentija Popovića 5v 11070 Novi Beograd, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15521 

(210) KS/M/ 2008/3700 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16435 

(210) KS/M/ 2008/3701 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21822 

(210) KS/M/ 2008/3756 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever PLC Port Sunlight, Wirral, Merseyside, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15566 

(210) KS/M/ 2008/4036 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15570 

(210) KS/M/ 2008/4040 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18449 

(210) KS/M/ 2008/4117 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18422 

(210) KS/M/ 2008/4119 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15991 

(210) KS/M/ 2008/4121 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15989 

(210) KS/M/ 2008/4135 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24547 

(210) KS/M/ 2008/4136 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15986 

(210) KS/M/ 2008/4144 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15992 

(210) KS/M/ 2008/4147 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9645 

(210) KS/M/ 2008/4822 

(220) 16/10/2008 

(730) Clariant AG Rothausstrasse 61, 4132 Muttenz, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9710 

(210) KS/M/ 2008/5045 

(220) 16/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9776 

(210) KS/M/ 2008/5078 

(220) 20/01/2010 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9780 

(210) KS/M/ 2008/5079 

(220) 20/01/2010 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9781 

(210) KS/M/ 2008/5083 

(220) 10/07/2009 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9784 

(210) KS/M/ 2008/5102 

(220) 10/07/2009 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20655 

(210) KS/M/ 2008/5128 
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(220) 16/10/2008 

(730) Lomax Company doo Subotica Maksima Gorkog 20, 24000 Subotica, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16561 

(210) KS/M/ 2008/5178 

(220) 16/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9994 

(210) KS/M/ 2008/5366 

(220) 16/10/2008 

(730) San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. Via F. Turati 29, 20121 Milano MI, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9998 

(210) KS/M/ 2008/5373 

(220) 16/10/2008 

(730) San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A. Via F. Turati 29, 20121 Milano MI, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10234 

(210) KS/M/ 2008/5508 

(220) 25/01/2010 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10237 

(210) KS/M/ 2008/5509 

(220) 10/07/2009 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17697 

(210) KS/M/ 2008/5529 

(220) 25/01/2010 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10131 

(210) KS/M/ 2008/5548 

(220) 25/01/2010 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10078 

(210) KS/M/ 2008/5552 

(220) 10/07/2009 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10146 

(210) KS/M/ 2008/5588 

(220) 16/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10148 

(210) KS/M/ 2008/5590 

(220) 16/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9930 

(210) KS/M/ 2008/5608 

(220) 16/10/2008 

(730) FONDA PLATE' S.R.L. Verdi 12, BERGAMO I-24121, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10150 

(210) KS/M/ 2008/5629 

(220) 16/10/2008 

(730) FONDA PLATE' S.R.L. Verdi 12, BERGAMO I-24121, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10187 

(210) KS/M/ 2008/5630 

(220) 10/07/2009 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10072 

(210) KS/M/ 2008/5633 

(220) 16/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10071 

(210) KS/M/ 2008/5636 

(220) 16/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.v. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16563 

(210) KS/M/ 2008/5696 

(220) 18/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16140 

(210) KS/M/ 2008/5698 

(220) 18/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16536 

(210) KS/M/ 2008/5700 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16540 

(210) KS/M/ 2008/5702 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16544 

(210) KS/M/ 2008/5703 

(220) 19/09/2012 
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(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16546 

(210) KS/M/ 2008/5718 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18043 

(210) KS/M/ 2008/5722 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16547 

(210) KS/M/ 2008/5724 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16550 

(210) KS/M/ 2008/5725 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18044 

(210) KS/M/ 2008/5726 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16558 

(210) KS/M/ 2008/5734 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18045 

(210) KS/M/ 2008/5745 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18124 

(210) KS/M/ 2008/5746 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18126 

(210) KS/M/ 2008/5747 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16903 

(210) KS/M/ 2008/5769 

(220) 19/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16901 

(210) KS/M/ 2008/5770 

(220) 20/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10223 

(210) KS/M/ 2008/5772 

(220) 16/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16899 

(210) KS/M/ 2008/5785 

(220) 20/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16897 

(210) KS/M/ 2008/5787 

(220) 20/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16895 

(210) KS/M/ 2008/5796 

(220) 20/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16894 

(210) KS/M/ 2008/5805 

(220) 18/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16533 

(210) KS/M/ 2008/5809 

(220) 18/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10220 

(210) KS/M/ 2008/5814 

(220) 25/01/2010 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10068 

(210) KS/M/ 2008/5835 

(220) 10/07/2009 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10252 

(210) KS/M/ 2008/5851 

(220) 25/01/2010 
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(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10246 

(210) KS/M/ 2008/5881 

(220) 25/01/2010 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10244 

(210) KS/M/ 2008/5883 

(220) 17/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10241 

(210) KS/M/ 2008/5884 

(220) 17/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10240 

(210) KS/M/ 2008/5901 

(220) 17/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10213 

(210) KS/M/ 2008/5904 

(220) 17/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10002 

(210) KS/M/ 2008/5924 

(220) 25/01/2010 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10005 

(210) KS/M/ 2008/5931 

(220) 17/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10043 

(210) KS/M/ 2008/5938 

(220) 17/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10042 

(210) KS/M/ 2008/5939 

(220) 17/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16528 

(210) KS/M/ 2008/5940 

(220) 18/09/2012 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10041 

(210) KS/M/ 2008/5943 

(220) 25/01/2010 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10040 

(210) KS/M/ 2008/5946 

(220) 25/01/2010 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10039 

(210) KS/M/ 2008/5957 

(220) 25/01/2010 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10038 

(210) KS/M/ 2008/5958 

(220) 10/07/2009 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10035 

(210) KS/M/ 2008/5964 

(220) 25/01/2010 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10034 

(210) KS/M/ 2008/5965 

(220) 17/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10300 

(210) KS/M/ 2008/6347 

(220) 10/07/2009 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10436 

(210) KS/M/ 2008/6570 

(220) 10/07/2009 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10343 

(210) KS/M/ 2008/6587 

(220) 10/02/2009 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10344 

(210) KS/M/ 2008/6588 

(220) 10/07/2009 
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(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10346 

(210) KS/M/ 2008/6621 

(220) 25/01/2010 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18046 

(210) KS/M/ 2008/7198 

(220) 17/11/2008 

(730) TARİHİ GALATA KUYUMCULUK ANONİM ŞİRKETİ Molla Fenari Mahallesi 

Atik Alipaşa Medresesi Sokak Assos Apartmani No: 19/1 Fatih, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11174 

(210) KS/M/ 2008/7501 

(220) 18/09/2009 

(730) KWC AG Sonnenbergstrasse 9, 6052 Hergiswil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17026 

(210) KS/M/ 2008/7886 

(220) 10/12/2008 

(730) Qingdao Haishang Zhicai Management Consulting Co., Ltd. Haier Industrial Park, 

No. 1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17012 

(210) KS/M/ 2008/7888 

(220) 10/12/2008 

(730) Qingdao Haishang Zhicai Management Consulting Co., Ltd. Haier Industrial Park, 

No. 1 Haier Road, Laoshan District, Qingdao City, Shandong Province, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11342 

(210) KS/M/ 2009/8172 

(220) 14/01/2009 

(730) Celanese Switzerland AG Industriestrasse 17a, CH-6203 Sempach Station, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18607 

(210) KS/M/ 2009/8460 

(220) 25/02/2009 

(730) BAŞAK TRAKTOR TARIM ZIRAAT VE IS MAKINALARI SANAYI TICARET 

ANONIM SIRKETI Burak Mahellesi, Sani Konukoglu Bulvari, No: 221, Sehitkamil / 

Gaziantep, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10804 

(210) KS/M/ 2009/8515 

(220) 11/03/2009 

(730) SOMALAC 42F rue des Vétérinaires, Anderlecht 1070, Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11624 

(210) KS/M/ 2009/8771 

(220) 20/05/2009 

(730) Schärf & Sons GmbH  Dr. Alexander Schärf-Straße 2, 2700 Wiener Neustadt, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12343 

(210) KS/M/ 2009/9240 

(220) 08/09/2009 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15489 

(210) KS/M/ 2009/9380 

(220) 02/10/2009 

(730) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.o.o.  Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, 

SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20258 

(210) KS/M/ 2009/9382 

(220) 02/10/2009 

(730) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija, d.o.o. Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, 

SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12143 

(210) KS/M/ 2009/9517 

(220) 23/11/2009 

(730) ARÇELİK A.Ş.   Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No:6 Beyoğlu İstanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11580 

(210) KS/M/ 2009/9632 

(220) 23/12/2009 

(730) Zentiva, K.S. Praha 10-Dolni Měcholupy U Kabelovny 130, PSČ 102 37 , CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12394 

(210) KS/M/ 2009/9634 

(220) 23/12/2009 

(730) Zentiva, K.S. Praha 10-Dolni Měcholupy U Kabelovny 130, PSČ 102 37, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11831 

(210) KS/M/ 2010/10 

(220) 06/01/2010 

(730) SOMALAC 42F rue des Vétérinaires, Anderlecht 1070, Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21447 

(210) KS/M/ 2010/489 

(220) 24/05/2010 

(730) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15725 

(210) KS/M/ 2010/533 

(220) 10/06/2010 

(730) Kickoff S.p.A. Via Albert Einstein 24, 50013 Campi Bisenzio, Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12886 

(210) KS/M/ 2010/686 

(220) 21/07/2010 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17651 

(210) KS/M/ 2010/970 

(220) 15/10/2010 

(730) Seqirus UK Limited Point, 29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, United 

Kingdom SL8 8AA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13252 

(210) KS/M/ 2010/1155 

(220) 08/12/2010 

(730) RC Global Beverages Inc., a company organized under the laws of British Virgin 

Islands c/o 11th Floor, Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road Central, HK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17063 

(210) KS/M/ 2010/1219 

(220) 30/12/2010 

(730) WHIRLPOOL EMEA S.p.A. Via Carlo Pisacane 1 20016 Pero (MI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17064 

(210) KS/M/ 2010/1220 

(220) 30/12/2010 

(730) WHIRLPOOL EMEA S.p.A. Via Carlo Pisacane 1 20016 Pero (MI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17655 

(210) KS/M/ 2011/207 

(220) 09/03/2011 

(730) Seqirus UK Limited Point, 29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, United 

Kingdom SL8 8AA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13269 

(210) KS/M/ 2011/265 

(220) 22/03/2011 

(730) Techtronic Cordless GP 100 Innovation Way, Anderson SC 29621, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13391 

(210) KS/M/ 2011/349 

(220) 08/04/2011 

(730) Zentiva, K.S. Praha 10 - Dolní Měcholupy U Kabelovny 130, PSČ 102 37 , CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13363 

(210) KS/M/ 2011/433 

(220) 03/05/2011 

(730) Stanić Beverages d.o.o. Slavonska avenija 22 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13337 

(210) KS/M/ 2011/434 

(220) 03/05/2011 

(730) Stanić Beverages d.o.o. Slavonska avenija 22 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13747 

(210) KS/M/ 2011/572 

(220) 27/05/2011 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13979 

(210) KS/M/ 2011/603 

(220) 07/06/2011 

(730) Orion Engineered Carbons GmbH Hahnstrasse 49, 60528 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16166 

(210) KS/M/ 2011/671 

(220) 23/06/2011 

(730) ELLITERRA GmbH Landshuter Allee 8-10, 80637, Munich, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13348 

(210) KS/M/ 2011/794 

(220) 26/07/2011 

(730) Luye Pharma Switzerland AG Bäumleingasse 22, 4051 Basel, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14373 

(210) KS/M/ 2011/1170 

(220) 11/11/2011 

(730) Yanmar Holdings Co., Ltd. 1-32 CHAYAMACHI, KITA-KU, OSAKA, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14727 

(210) KS/M/ 2012/194 

(220) 01/03/2012 

(730) Zentiva, K.S. Praha 10 - Dolní Měcholupy U Kabelovny 130, PSČ 102 37, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14695 

(210) KS/M/ 2012/785 

(220) 18/07/2012 

(730) F&F Brands Group, Inc. 8 The Green, Suite R, Dover, Delaware 19901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14744 

(210) KS/M/ 2012/786 

(220) 18/07/2012 

(730) F&F Brands Group, Inc. 8 The Green, Suite R, Dover, Delaware 19901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14518 

(210) KS/M/ 2012/819 

(220) 02/08/2012 

(730) Melitta Professional Coffee Solutions Gmbh & Co. KG Zechenstr. 60, 32429 

Minden, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18648 

(210) KS/M/ 2013/34 

(220) 15/01/2013 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18640 

(210) KS/M/ 2013/124 

(220) 05/02/2013 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18660 

(210) KS/M/ 2013/125 

(220) 05/02/2013 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22023 

(210) KS/M/ 2013/128 

(220) 06/02/2013 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15767 

(210) KS/M/ 2013/129 

(220) 06/02/2013 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15484 

(210) KS/M/ 2013/234 

(220) 11/03/2013 

(730) RC Global Beverages Inc., a company organized under the laws of British Virgin 

Islands c/o 11th Floor, Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road Central, HK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18160 

(210) KS/M/ 2013/268 

(220) 20/03/2013 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , AN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18161 

(210) KS/M/ 2013/269 

(220) 20/03/2013 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17374 

(210) KS/M/ 2013/525 

(220) 04/06/2013 

(730) GPD İÇECEK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ MASLAK MAH. MASLAK 

MEYDAN SOK. SPRING GIZ PLAZA NO:5/22 SARIYER İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18143 

(210) KS/M/ 2013/706 

(220) 16/07/2013 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18588 

(210) KS/M/ 2013/713 

(220) 19/07/2013 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18314 

(210) KS/M/ 2013/785 

(220) 12/08/2013 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19967 

(210) KS/M/ 2013/892 

(220) 05/09/2013 

(730) ATNAHS PHARMA UK LIMITED Suite 1, 3rd Floor 11-12 St.James's Square 

London SW1Y 4LB, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18279 

(210) KS/M/ 2014/22 

(220) 17/01/2014 

(730) RC Global Beverages Inc., a company organized under the laws of British Virgin 

Islands c/o 11th Floor, Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road Central, HK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21880 

(210) KS/M/ 2014/439 

(220) 12/05/2014 

(730) ARÇELİK A.Ş. Sütlüce Mah. Karaağaç Cad. No:6 Beyoğlu İstanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19377 

(210) KS/M/ 2015/943 

(220) 30/09/2015 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam                 

, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19379 

(210) KS/M/ 2015/944 

(220) 30/09/2015 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam                    

, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19789 

(210) KS/M/ 2015/1108 

(220) 23/10/2015 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20803 

(210) KS/M/ 2015/1287 

(220) 09/12/2015 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20802 

(210) KS/M/ 2015/1288 

(220) 09/12/2015 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22884 

(210) KS/M/ 2016/336 
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(220) 03/03/2016 

(730) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577 

, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22880 

(210) KS/M/ 2016/337 

(220) 03/03/2016 

(730) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22875 

(210) KS/M/ 2016/338 

(220) 03/03/2016 

(730) PepsiCo, Inc. 700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 10577, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20784 

(210) KS/M/ 2016/430 

(220) 24/03/2016 

(730) HADITH TALO Rruga Hysen Rexhepi Nr.10, 20000 Prizren, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21582 

(210) KS/M/ 2016/1008 

(220) 08/08/2016 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21583 

(210) KS/M/ 2016/1009 

(220) 08/08/2016 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21107 

(210) KS/M/ 2016/1136 

(220) 30/08/2016 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21103 

(210) KS/M/ 2016/1137 

(220) 30/08/2016 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21138 

(210) KS/M/ 2016/1203 

(220) 20/09/2016 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21134 

(210) KS/M/ 2016/1322 

(220) 18/10/2016 

(730) MEGA STAR 1 SH.P.K. ARBANA p.n., Prizren, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21144 

(210) KS/M/ 2016/1323 

(220) 18/10/2016 

(730) MEGA STAR 1 SH.P.K. ARBANA p.n., Prizren, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21120 

(210) KS/M/ 2016/1579 

(220) 16/12/2016 

(730) Amazon Europe Core S.à.r.l. 38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21189 

(210) KS/M/ 2016/1586 

(220) 19/12/2016 

(730) RC Global Beverages Inc., a company organized under the laws of British Virgin 

Islands c/o 11th Floor, Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road Central, HK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22425 

(210) KS/M/ 2017/171 

(220) 20/02/2017 
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(730) RC Global Beverages Inc., a company organized under the laws of British Virgin 

Islands c/o 11th Floor, Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road Central, HK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22490 

(210) KS/M/ 2017/189 

(220) 21/02/2017 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22494 

(210) KS/M/ 2017/190 

(220) 21/02/2017 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22486 

(210) KS/M/ 2017/191 

(220) 21/02/2017 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22567 

(210) KS/M/ 2017/210 

(220) 27/02/2017 

(730) RC Global Beverages Inc., a company organized under the laws of British Virgin 

Islands c/o 11th Floor, Dah Sing Life Building, 99 Des Voeux Road Central , HK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4177 

(210) KS/M/ 2017/681 

(220) 31/05/2017 

(730) AVENTISUB LLC 3711 Kennett Pike, Suite 200, Greenville, Delawara 19807, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23250 

(210) KS/M/ 2017/1111 

(220) 11/09/2017 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23251 

(210) KS/M/ 2017/1112 

(220) 11/09/2017 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23252 

(210) KS/M/ 2017/1113 

(220) 11/09/2017 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23253 

(210) KS/M/ 2017/1114 

(220) 11/09/2017 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23254 

(210) KS/M/ 2017/1115 

(220) 11/09/2017 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23255 

(210) KS/M/ 2017/1116 

(220) 11/09/2017 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23383 

(210) KS/M/ 2017/1154 

(220) 22/09/2017 

(730) Celgene International Sàrl Rue du Pré-Jorat 14, 2108 Couvet, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23384 

(210) KS/M/ 2017/1155 

(220) 22/09/2017 

(730) Celgene International II Sàrl Rue du Pré-jorat 14, 2108 Couvet, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23384 

(210) KS/M/ 2017/1155 

(220) 22/09/2017 

(730) Receptos LLC 430 East 29th Street, New York, NY 10016, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23382 

(210) KS/M/ 2017/1156 

(220) 22/09/2017 

(730) Receptos LLC 430 East 29th Street, New York, NY 10016, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23382 

(210) KS/M/ 2017/1156 

(220) 22/09/2017 

(730) Celgene International II Sàrl Rue du Pré-Jorat 14, 2108 Couvet, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23381 

(210) KS/M/ 2017/1157 

(220) 22/09/2017 

(730) Celgene International II Sàrl Rue du Pré-Jorat 14, 2108 Couvet, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23381 

(210) KS/M/ 2017/1157 

(220) 22/09/2017 

(730) Receptos LLC 430 East 29th Street, New York, NY 10016, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23846 

(210) KS/M/ 2017/1374 

(220) 08/11/2017 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4313 

(210) KS/M/ 2018/710 

(220) 05/06/2018 

(730) SAS EuroBonus AB c/o SAS, Avd STOUU, 195 87, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24793 

(210) KS/M/ 2018/752 

(220) 12/06/2018 

(730) Gate Gourmet Switzerland GmbH Sägereistrasse 20 8152 Glattbrugg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24961 

(210) KS/M/ 2018/1042 

(220) 02/08/2018 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL  Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 24963 

(210) KS/M/ 2018/1057 

(220) 02/08/2018 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL  Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25585 

(210) KS/M/ 2018/1235 

(220) 18/09/2018 

(730) FERRERO TRADING LUX S.A. 16, Route de Treves, L-2633 Senningerberg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25728 

(210) KS/M/ 2018/1632 

(220) 11/12/2018 

(730) White Colombia GmbH Industriepark 2, 74706 Osterburken 

, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25474 

(210) KS/M/ 2019/280 

(220) 18/03/2019 
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(730) DSQUARED2 TRADEMARKS LIMITED 5th Floor, Block A, The Atrium, 

Blackthorn Road, Sandyford, Dublin 18, D18F5X2, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 25469 

(210) KS/M/ 2019/281 

(220) 18/03/2019 

(730) DSQUARED2 TRADEMARKS LIMITED 5th Floor, Block A, The Atrium, 

Blackthorn Road, Sandyford, Dublin 18, D18F5X2, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26797 

(210) KS/M/ 2019/1153 

(220) 04/09/2019 

(730) Mark Anthony International SARL "One Haggatt Hall'', Haggatt Hall, St.Michael BB 

11059, BB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26798 

(210) KS/M/ 2019/1154 

(220) 04/09/2019 

(730) Mark Anthony International SARL ''One Haggatt Hall'', Haggatt Hall, St.Michael BB 

11059, BB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27007 

(210) KS/M/ 2019/1258 

(220) 02/10/2019 

(730) DEC Technologies B.V. Ir. Hanlostraat 18-22 7547 RD Enschede, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27005 

(210) KS/M/ 2019/1259 

(220) 02/10/2019 

(730) DEC Technologies B.V. Ir. Hanlostraat 18-22 7547 RD Enschede, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 27009 

(210) KS/M/ 2019/1261 

(220) 02/10/2019 

(730) DEC Technologies B.V. Ir. Hanlostraat 18-22, 7547 RD Enschede, NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 26543 

(210) KS/M/ 2019/1516 

(220) 27/11/2019 

(730) NUTRITION & BIOSCIENCES USA 2, LLC 3490 Winton Place, Rochester, New 

York, 14623, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2020/1163 

(220) 11/06/2020 

(730) Norgine B.V. Antonio Vivaldistraat 150 1083HP Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28535 

(210) KS/M/ 2020/1785 

(220) 02/11/2020 

(730) Plomp AG Zugerbergstrasse 21, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28536 

(210) KS/M/ 2020/1786 

(220) 02/11/2020 

(730) Plomp AG Zugerbergstrasse 21, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28537 

(210) KS/M/ 2020/1787 

(220) 02/11/2020 

(730) Plomp AG Zugerbergstrasse 21, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28538 

(210) KS/M/ 2020/1788 

(220) 02/11/2020 

(730) Plomp AG Zugerbergstrasse 21, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 28539 

(210) KS/M/ 2020/1789 

(220) 02/11/2020 

(730) Plomp AG Zugerbergstrasse 21, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28540 

(210) KS/M/ 2020/1790 

(220) 02/11/2020 

(730) Plomp AG Zugerbergstrasse 21, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 28541 

(210) KS/M/ 2020/1791 

(220) 02/11/2020 

(730) Plomp AG Zugerbergstrasse 21, 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3951 

(210) KS/R/ 2008/160 

(220) 26/02/2008 

(730) Zelnova Zeltia S.A. Polígono Industrial Torneiros s/n 36400 Porriño, Pontevedra, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 112 

(210) KS/R/ 2008/474 

(220) 06/05/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 113 

(210) KS/R/ 2008/475 

(220) 06/05/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2620 

(210) KS/R/ 2008/497 

(220) 05/07/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2738 

(210) KS/R/ 2008/646 

(220) 15/05/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2990 

(210) KS/R/ 2008/932 

(220) 16/06/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5694 

(210) KS/R/ 2008/1171 

(220) 16/07/2008 

(730) GARRETT TRANSPORTATION I INC. 2525 W. 190TH STREET, TORRANCE, 

CALIFORNIA 90504, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3273 

(210) KS/R/ 2008/1381 

(220) 19/08/2008 

(730) Manus Bio, Inc. 1030 Massachusetts Ave., Suite 300, Cambridge, Massachusetts 

02138, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3283 

(210) KS/R/ 2008/1394 

(220) 20/08/2008 

(730) Manus Bio, Inc. 1030 Massachusetts Ave., Suite 300, Cambridge, Massachusetts 

02138, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1881 

(210) KS/R/ 2008/1754 

(220) 09/08/2008 

(730) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 329 

(210) KS/R/ 2008/1837 

(220) 08/09/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Holdings (US) LLC Corporation Service 

Company 251 Little Falls Drive Wilmington Delaware 19808, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1983 

(210) KS/R/ 2008/2242 

(220) 22/09/2008 

(730) Atlantic Droga Kolinska, Živilska Industrija d.o.o. Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, 

SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 399 

(210) KS/R/ 2008/2272 

(220) 22/09/2008 

(730) Atlantic Droga Kolinska, Živilska industrija d.o.o. Kolinska ulica 1, 1000 Ljubljana, 

SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3640 

(210) KS/R/ 2008/2382 

(220) 23/09/2008 

(730) Bama GmbH Pfalzgraf-Otto-Straße 50, 74821 Mosbach, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 484 

(210) KS/R/ 2008/2469 

(220) 18/09/2008 

(730) YGM Retail Limited 1/F, 22 Tai Yau Street, San Po Kong, Kowloon, HK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 841 

(210) KS/R/ 2008/2532 

(220) 24/09/2008 

(730) SANOFI PASTEUR INC. One Discovery Drive SWIFTWATER, PA 18370, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7051 

(210) KS/R/ 2008/2595 
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(220) 26/09/2008 

(730) smart Automobile Co., Ltd.  818 Binhai 2nd Road Hangzhou Bay New Zone Ningbo, 

Zhejiang Province, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5784 

(210) KS/R/ 2008/2812 

(220) 26/09/2008 

(730) DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V. Herengracht 420, (1017BZ) Amsterdam, The 

Netherlands formerly known as DAVIDE CAMPARI - MILANO S.P.A., Via Franco 

Sacchetti, 20-20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4027 

(210) KS/R/ 2008/2895 

(220) 02/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4030 

(210) KS/R/ 2008/2900 

(220) 10/02/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4041 

(210) KS/R/ 2008/2913 

(220) 02/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4048 

(210) KS/R/ 2008/2925 

(220) 10/02/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4241 

(210) KS/R/ 2008/2931 

(220) 10/02/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4055 

(210) KS/R/ 2008/2936 

(220) 02/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4056 

(210) KS/R/ 2008/2937 

(220) 02/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4059 

(210) KS/R/ 2008/2940 

(220) 02/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4254 

(210) KS/R/ 2008/2941 

(220) 02/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4667 

(210) KS/R/ 2008/3869 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4668 

(210) KS/R/ 2008/3870 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4776 

(210) KS/R/ 2008/3871 
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(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4779 

(210) KS/R/ 2008/3873 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4780 

(210) KS/R/ 2008/3876 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 813 

(210) KS/R/ 2008/3877 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4782 

(210) KS/R/ 2008/3878 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4783 

(210) KS/R/ 2008/3879 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4784 

(210) KS/R/ 2008/3880 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4786 

(210) KS/R/ 2008/3882 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4790 

(210) KS/R/ 2008/3887 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 823 

(210) KS/R/ 2008/3890 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4797 

(210) KS/R/ 2008/3896 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4701 

(210) KS/R/ 2008/3951 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5762 

(210) KS/R/ 2008/3952 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4814 

(210) KS/R/ 2008/3954 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4817 

(210) KS/R/ 2008/3958 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4818 

(210) KS/R/ 2008/3959 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4819 

(210) KS/R/ 2008/3960 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4804 

(210) KS/R/ 2008/3967 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5814 

(210) KS/R/ 2008/4010 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4822 

(210) KS/R/ 2008/4024 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5818 

(210) KS/R/ 2008/4025 

(220) 15/10/2008 
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(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4825 

(210) KS/R/ 2008/4032 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4830 

(210) KS/R/ 2008/4037 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4831 

(210) KS/R/ 2008/4038 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4832 

(210) KS/R/ 2008/4039 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4833 

(210) KS/R/ 2008/4040 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4791 

(210) KS/R/ 2008/4053 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4842 
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(210) KS/R/ 2008/4054 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4843 

(210) KS/R/ 2008/4055 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4844 

(210) KS/R/ 2008/4056 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4845 

(210) KS/R/ 2008/4061 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4846 

(210) KS/R/ 2008/4062 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7482 

(210) KS/R/ 2008/4068 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4851 

(210) KS/R/ 2008/4073 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7060 

(210) KS/R/ 2008/4074 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4852 

(210) KS/R/ 2008/4075 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7101 

(210) KS/R/ 2008/4076 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5828 

(210) KS/R/ 2008/4093 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5829 

(210) KS/R/ 2008/4094 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5832 

(210) KS/R/ 2008/4097 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5833 

(210) KS/R/ 2008/4099 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5834 

(210) KS/R/ 2008/4100 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4908 

(210) KS/R/ 2008/4102 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5835 

(210) KS/R/ 2008/4103 

(220) 15/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 609 

(210) KS/R/ 2008/4136 

(220) 16/10/2008 

(730) Pliva Hrvatska d.o.o. Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 717 

(210) KS/R/ 2008/4172 

(220) 16/10/2008 

(730) HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD. 75, YULGOK-RO, 

JONGNO-GU, SEOUL 

, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2246 

(210) KS/R/ 2008/4175 

(220) 16/10/2008 

(730) HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS CO., LTD. 75, YULGOK-RO, 

JONGNO-GU, SEOUL, KR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3017 

(210) KS/R/ 2008/4563 

(220) 16/10/2008 

(730) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1025 

(210) KS/R/ 2008/4585 

(220) 16/10/2008 

(730) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, New York 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1029 

(210) KS/R/ 2008/4593 

(220) 16/10/2008 

(730) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 984 

(210) KS/R/ 2008/4599 

(220) 04/11/2009 

(730) UPJOHN US 1 LLC 235 East 42nd Street, New York, N.Y. 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5150 

(210) KS/R/ 2008/5412 

(220) 16/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5151 

(210) KS/R/ 2008/5413 

(220) 16/10/2008 

(730) Unilever IP Holdings B.V. Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7322 

(210) KS/R/ 2008/5561 

(220) 16/10/2008 

(730) OM Digital Solutions Corp. 49-3, Takakura-machi, Hachioji-shi, Tokyo, JP 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3069 

(210) KS/R/ 2008/6098 

(220) 14/11/2008 

(730) Yanmar Holdings Co., Ltd. 1-32 CHAYAMACHI, KITA-KU, OSAKA, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3342 

(210) KS/R/ 2008/6641 

(220) 17/11/2008 

(730) Techtronic Cordless GP 100 Innovation Way, Anderson SC 29621, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6190 

(210) KS/R/ 2008/6709 

(220) 17/11/2008 

(730) INDESIT COMPANY S.P.A. Viale A. Merloni 47, Fabriano (AN), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3521 

(210) KS/R/ 2008/7048 

(220) 18/11/2008 

(730) Distribution & Marketing GmbH Nonntaler Haupstrasse 36, 5020 Salzburg, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 53015 

(210) KS/R/ 2008/7811 

(220) 19/11/2008 

(730) Elanco UK AH Limited 2 Bartley Way, Bartley Wood Business Park, Hook RG27 

9XA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 53015 

(210) KS/R/ 2008/7811 

(220) 19/11/2008 

(730) Eli Lilly and Company Limited Lilly House, Priestley Road, Basingstoke, Hampshire 

RG24 9NL, UK 

_____________________________________________________________________ 


