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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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APLIKIME MARKA TREGTARE 
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(210) KS/M/ 2014/901 

(220) 23/09/2014 

(731) N.T.P “ PAJTIMI” Rr.”Gjergj 

Kastrioti Skenderbeu”, Malishevë, KS 

(740)  N.T.P “ PAJTIMI” Rr.”Gjergj 

Kastrioti Skenderbeu”, Malishevë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

qumështi;vajra ushqimore dhe yndyrna 

30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale;miell dhe preparate të 

prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire;mjaltë, melasë;maja, 

pluhur për pjekje;kripë, mustardë;uthull, salca (për shije);erëza;akull 

35 Reklamat;menaxhim biznesi;Administrim biznesi;shërbime zyre 

 
 
 

(210) KS/M/ 2015/950 

(220) 30/09/2015 

(300) 014556674  14/09/2015  OH 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation               

300 Park Avenue New York, New York 

10022, US 

(591) E gjelbër ngjyrë ulliri, e gjelbër e 

errët, e bardhë, ari, e gjelbër e hapur 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produktet e kujdesit personal, domethënë, preparatet jo-mjekësore për pastrimin e 

trupit dhe të lëkurës; preparatet e kujdesit të flokëve; një locion apo krem për të parandaluar 

tharjen e lëkurës për trup dhe lëkurë; krem dhe locione. 
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(210) KS/M/ 2015/951 

(220) 30/09/2015 

(300) 014501944  24/08/2015  OH 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation                      

300 Park Avenue New York, New York 

10022, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produktet e kujdesit personal, domethënë, preparatet jo-mjekësore për pastrimin e  

trupit dhe të lëkurës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2015/952 

(220) 30/09/2015 

(300) 014501911  24/08/2015  OH 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation                      

300 Park Avenue New York, New York 

10022, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produktet e kujdesit personal, domethënë, preparatet jo-mjekësore për pastrimin e  

trupit dhe të lëkurës. 
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(210) KS/M/ 2015/953 

(220) 30/09/2015 

(300) 014501936  24/08/2015  OH 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation                     

300 Park Avenue New York, New York 

10022, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produktet e kujdesit personal, domethënë, preparatet jo-mjekësore për pastrimin e  

trupit dhe të lëkurës.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2015/954 

(220) 30/09/2015 

(300) 014501928  24/08/2015  OH 

(731) Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation                     

300 Park Avenue New York, New York 

10022, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produktet e kujdesit personal, domethënë, preparatet jo-mjekësore për pastrimin e  

trupit dhe të lëkurës.  
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(210) KS/M/ 2018/69 

(220) 19/01/2018 

(731) ''GJINI - K'' SH.P.K. 

Vëllezërit Peterqi,nr.9,30000 Pejë, KS 

(591) E bardhë, verdhë, portokalli, e zezë, e 

gjelbërt, e gjelbër 

(740)  Arianit Nikçi Rr.Bill Clinton 12/Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Raki ftoni.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/70 

(220) 19/01/2018 

(731) ''GJINI - K'' SH.P.K. 

Vëllezërit Peterqi,nr9,30000 Pejë, KS 

(591) E zezë, verdhë, kafe, portokalli, e 

bardhë 

(740)  Arianit Nikçi Rr.Bill Clinton 12/Pejë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Raki rrushi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/629 

(220) 15/05/2018 

(731) Fatmir Kadriu GNTC “ Gorenje Niti-

Tiki Company “ SH.A Republika e 

Kosoves, Prishtine, Veternik, KS 

(591) Ngjyra e Bardhe, Ngjyra e Zeze, e 

kuqe 

(740)  Vjosa Misini Deloitte Kosova sh.p.k 

Str. Lidhja e Pejes, Nr. 177, Prishtine 

 

(540)   
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(511) 7  makineritë dhe aparatet për pastrim, elektrike, pajisje pastrimi me avull, makinë 

larëse enësh, makina të ngrirjes , shtrydhëse frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake, 

makinë kuzhine, elektrike, mulli të kuzhinës, elektrike  

11  akumulatorët e nxehtësisë, regeneratorë të ngrohjes, Këmbyesit e nxehtësisë, përveç 

pjesëve të makinave, pompat e nxehtësisë, armë të ngrohjes, kabinete të nxehta të ekranit, 

ngrohje për banjot, ngrohje për automjete, ngrohje për pranga për ngrohje, ngrohje, 

elektrike, për të ushqyer shishe, aparat i ngrohjes, instalime ngrohjeje, instalime ngrohje 

[uji] / instalime të ngrohjes së ujit të ngrohtë, kaldaja për ngrohje, aparate për ngrohje për 

lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta, aparate për ngrohje, elektrike, elemente 

ngrohjeje, pllaka ngrohjeje, aparat nxehës për shkrirjen e dritareve të automjeteve, 

filamente për ngrohje, elektrike, jastekë për ngrohje [jastek], elektrike, jo për qëllime 

mjekësore / pads ngrohëse [jastekë], elektrike, jo për qëllime mjekësore, radiatorë, 

elektrike, radiatorë [ngrohje], valvola termostatike [pjesët e instalimeve të ngrohjes], 

ngrohje uji  

20  pajisje shtrati, jo nga metali, rrota te shtratit, jo nga metali, baze shtrati, karrige 

[mobilje] , karrige te punës,  varëse rrobash, tavolina, karroca te ushqimit [mobilje], 

mobilje, veshje te mobiljeve, jo nga metali, moblilje prej metali, pjesët e mobiljeve prej 

druri, rafte te biblotekave, mobilje zyre,  divan,  guaska, veshje te jastekeve, kanape  

25  veshje, veshmbathje, çorapë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1003 

(220) 25/07/2018 

(731) Carlsberg Srbija d.o.o.,  Proleterska 

17, 21413 Čelarevo, RS 

(591) Kaltër , kaltër e errët, ari, e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Birra  
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(210) KS/M/ 2018/1094 

(220) 09/08/2018 

(731) FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi 

Brigada 123, p.n Suharekw, KS 

(526) HOTEL GJILANI 

(740)  FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi 

Brigada 123, p.n Suharek 
 

(540)  HOTEL GJILANI 

 

 
     

 

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

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

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim; konserva mishi, peshku, pemësh dhe 

perimesh; pije të përziera qumështi (me dominim të qumështit); desertë jogurti dhe ushqime 

të fermentuara perimesh  

39  Transporti i personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuese të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhëtimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarëve; renta eaeroplanëve dhe automjeteve; shpërndarja e pakove postare; paketimi 

dhe deponimi i mallrave; deponimi (fizik) i të dhënave ose dokumenteve të deponuara në 

mënyrë elektronike; përjashtimi nga taksat i letrave; informata mbi trafikun  

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1095 

(220) 09/08/2018 

(731) FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi 

Brigada 123, p.n Suharek, KS 

(526) HOTEL GJAKOVA 

(591) Ngjyra e zeza, e bardha 

(740)  FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi 

Brigada 123, p.n Suharek 
 

(540)  HOTEL GJAKOVA 

 

 
     

 

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

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

dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim; konserva mishi, peshku, pemësh dhe 

perimesh; pije të përziera qumështi (me dominim të qumështit); desertë jogurti dhe ushqime 

të fermentuara perimesh  

39  Transporti i personave dhe mallrave me anë të mjeteve transportuese të ajrit, tokës, 

trenave dhe anijeve; aranzhime udhëtimi, aranzhime të shërbimeve turistike, vizita, eskortë 

udhëtarëve; renta eaeroplanëve dhe automjeteve; shpërndarja e pakove postare; paketimi 

dhe deponimi i mallrave; deponimi (fizik) i të dhënave ose dokumenteve të deponuara në 
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mënyrë elektronike; përjashtimi nga taksat i letrave; informata mbi trafikun 

 

  

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1221 

(220) 14/09/2018 

(731) Cooperatieve Vereniging SNB-

REACT U.A. Amstelveenseweg 864 

1081 JM Amsterdam, NL 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC  

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  REACT 

 

 
     

 

(511) 45  Shërbime ligjore; shërbime personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të 

përmbushur nevojat e individëve; shërbimet e sigurisë për mbrotjen e pronave dhe 

individëve; shërbimet ligjore dhe këshillat ligjore, në vecanti në lëminë e mallërave të 

falsifikuara; shërbimet të lobimit; ndjekjen e prodhuesve dhe importuesve të mallërave të 

falsifikuara (aranzhimin për ndjekjen e prodhuesve dhe importuesve të mallërave të 

falsifikuara); informimin rreth kundërshtimit të mallërave të falsifikuara; informatat rreth 

mbrojtjes së markave tregtare; licencimin e pronësisë intelektuale; shërbimet e mbykqyrjes 

së pronësisë intelektuale; shërbimet në cështje gjyqësore; zbulimin e mashtrimit dhe 

falsifikimit 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1222 

(220) 14/09/2018 

(731) Restorant ,,Bujana,, sh.p.k 

Gjilan Rr ,Ferizajit, KS 

(591) E Kuqe, E Zezë, E Verdhë e Qelur, E 

Bardhë, E kaftë e qelur. 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, 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; xhelatinat, reçelet,kompostot; vezët, 

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

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  

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

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1223 

(220) 17/09/2018 

(731) Lorenz Snack-World Holding GmbH 

Adelheidstr. 4/5, 30171 Hannover, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  çipsa të patateve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1224 

(220) 17/09/2018 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED, A.F. JONES 

EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) 

LIMITED PO Box 261 146 Dawson Street, 

Colombo 2, LK 

(591) kafe, portokalli, bardhë,gjelbër, zezë, 

rozë/pembe, hirit, verdhë, kuqe , kaltër 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

     

 

(511) 5  Peceta higjienike, pelena për të rritur dhe foshnje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1225 

(220) 17/09/2018 

(731) THE CAPITAL MAHARAJA 

ORGANISATION LIMITED, A.F. JONES 

EXPORTERS CEYLON (PRIVATE) 

LIMITED PO Box 261 146 Dawson Street, 

Colombo 2, LK 

(591) e kuqe, bardhë rozë/pembe 

 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Peceta higjienike, pelena për të rritur dhe foshnje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1226 

(220) 17/09/2018 

(731) KARE Design GmbH 

Zeppelinstrasse 16, 85748 Garching-

Hochbrück, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  KARE 

 

 

 

 

 
     

 

(511) 11  Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime higjenike  

20  Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; mallra (të përfshira në këtë klasë) druri, tape, 

kallami, thupre, xunkthi, briri, kocke, fildishi, kocke balene, guaske, qelibari, perle, shkume 

deti, zëvendësuesit për të gjithë këta materiale apo prej materialeve plastike 
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21  Pajisje dhe enë shtëpiake apo kuzhine (as prej metali të çmuar dhe as të veshur me to); 

krëhëra dhe sfungjerë; furça (përjashtuar penelet); qelq i papërpunuar apo gjysmë i 

përpunuar (përjashtuar xhamin e përdorur për ndërtim); artikuj prej qelqi, porcelani dhe 

argjile (të përfshira në këtë klasë)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1229 

(220) 18/09/2018 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 

1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  GR 86 

 

 
     

 

(511) 12  Automobilë dhe pjesë strukturore për to.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1230 

(220) 18/09/2018 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  GR YARIS 

 

 
     

 

(511) 12  Automobilë dhe pjesë strukturore për to.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1231 

(220) 18/09/2018 

(300) 017892613  26/04/2018  EU 

(731) Wienerberger AG Wienerberg City, 

Wienerbergstr. 11, 1100 Wien, AT 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 

(540)  CONSTANT ECO 
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(511) 19  Plaka mbulimi jo-metalike; letër për mbulim e lyer me zift; shajak për mbulim 

asfalti; letër për mubulim asfalti; pllaka catie të lakuara (pantiles), jo nga metali; Ulluqet 

(Kulm-), jo nga metali; Skelat [zdukthtari]; Gur rrasash për mbulim; Dërrasa kulmi; Kulmet 

jo-metalike; Enë oxhaku, jo nga metali; Çati oxhaku, jo nga metali; Linja oxhaku, jo nga 

metali; Oxhak, jo nga metali; Dhe për tulla; Tulla; Shtresë bituminozi për kulm; Bllok çatie, 

jo nga metali; Mbulim jo nga metali; Shtresë mbulimi  

37  Riparim i kulmeve; shërbime të punës për kulme; shërbime të riparimit të kulmeve; 

shërbime të përmirësimit të kulmeve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1232 

(220) 18/09/2018 

(300) 017892620  26/04/2018  EU 

(731) Wienerberger AG Wienerberg City, 

Wienerbergstr. 11, 1100 Wien, AT 

(740)  Nora Makolli  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  VENERA 

 

 
     

 

(511) 19  Plaka mbulimi jo-metalike; letër për mbulim e lyer me zift; shajak për mbulim 

asfalti; letër për mubulim asfalti; pllaka catie të lakuara (pantiles), jo nga metali; Ulluqet 

(Kulm-), jo nga metali; Skelat [zdukthtari]; Gur rrasash për mbulim; Dërrasa kulmi; Kulmet 

jo-metalike; Enë oxhaku, jo nga metali; Çati oxhaku, jo nga metali; Linja oxhaku, jo nga 

metali; Oxhak, jo nga metali; Dhe për tulla; Tulla; Shtresë bituminozi për kulm; Bllok çatie, 

jo nga metali; Mbulim jo nga metali; Shtresë mbulimi  

37  Riparim i kulmeve; shërbime të punës për kulme; shërbime të riparimit të kulmeve; 

shërbime të përmirësimit të kulmeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1233 

(220) 18/09/2018 

(300) 017892623  26/04/2018  EU 

(731) Wienerberger AG Wienerberg City, 

Wienerbergstr. 11, 1100 Wien, AT 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  KANALICA ADRIATIC 

 

 
     

 

(511) 19  Plaka mbulimi jo-metalike; letër për mbulim e lyer me zift; shajak për mbulim 

asfalti; letër për mubulim asfalti; pllaka catie të lakuara (pantiles), jo nga metali; Ulluqet 

(Kulm-), jo nga metali; Skelat [zdukthtari]; Gur rrasash për mbulim; Dërrasa kulmi; Kulmet 

jo-metalike; Enë oxhaku, jo nga metali; Çati oxhaku, jo nga metali; Linja oxhaku, jo nga 
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metali; Oxhak, jo nga metali; Dhe për tulla; Tulla; Shtresë bituminozi për kulm; Bllok çatie, 

jo nga metali; Mbulim jo nga metali; Shtresë mbulimi  

37  Riparim i kulmeve; shërbime të punës për kulme; shërbime të riparimit të kulmeve; 

shërbime të përmirësimit të kulmeve 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1234 

(220) 18/09/2018 

(731) MAGIC PRODUCTION GROUP 

(M.P.G.) S.A. FINDEL BUSINESS 

CENTER, COMPLEXE B, RUE DE 

TRÈVES, L-2632 FINDEL, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MAGIC KINDER 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer, softuer kompjuterik të shkarkueshëm; softuer për shkarkim të lojërave 

kompjuterike; softuer; softuer i aplikacioneve kompjuterike për telefonat mobil; kompakt 

disqe , DVD dhe media të tjera digjitale incizuese  

41  Edukim; ofrim i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; ofrim i 

argëtimeve nëpërmjet rrjetit global të komunikimit; radio, argëtime televizive dhe interneti; 

organizimi dhe ofrimi i lojërave dhe garave nëpërmjet internetit; ofrim i informacioneve 

on-line (në internet) në lidhje me argëtimin ose edukimin; shpërndarjen e materialeve 

edukative; shërbimet e lojërave elektronike të ofruara nëpërmjet internetit ose rrjeteve të 

tjera të komunikimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1235 

(220) 18/09/2018 

(731) MAGIC PRODUCTION GROUP 

(M.P.G.) S.A. FINDEL BUSINESS 

CENTER COMPLEXE B, RUE DE 

TRÈVES L-2632 FINDEL, LU 

(591) Portokalli –në të kuqe, e bardhë, 

nuanca e ndryshme të kaltërtës, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Softuer, softuer kompjuterik të shkarkueshëm; softuer për shkarkim të lojërave 

kompjuterike; softuer; softuer i aplikacioneve kompjuterike për telefonat mobil; kompakt 
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disqe , DVD dhe media të tjera digjitale incizuese  

41  Edukim; ofrim i trajnimeve; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; ofrim i 

argëtimeve nëpërmjet rrjetit global të komunikimit; radio, argëtime televizive dhe interneti; 

organizimi dhe ofrimi i lojërave dhe garave nëpërmjet internetit; ofrim i informacioneve 

on-line (në internet) në lidhje me argëtimin ose edukimin; shpërndarjen e materialeve 

edukative; shërbimet e lojërave elektronike të ofruara nëpërmjet internetit ose rrjeteve të 

tjera të komunikimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1236 

(220) 18/09/2018 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Delaware 3800 West 

143rd Street, Cleveland, State Of Ohio 

44111, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1237 

(220) 19/09/2018 

(731) Albi Commerce Sh.p.k. 

Prishtinë, Zona e Re Industriale - Veternik 

p. nr, KS 

(591) kuqe, bardhe, e gjelbërt, kafeje  

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht, qumësht me çokollatë  

30  Preparate prej cokollate, çokollatë, çokollatë e nxehtë, kokos, lajthi, dredhëz, tiramisu 

dhe çokollatë e zezë  

35  Veprimtari e shpalljeve, shërbime të shitjes me shumicë, shërbime të shitjes me pakicë, 

duke përfshirë të gjitha produktet e përmendura në klasën 29 dhe 30 
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(210) KS/M/ 2018/1238 

(220) 19/09/2018 

(731) Albi Commerce Sh.p.k. 

Prishtinë, Zona e Re Industriale - Veternik 

p. nr,, KS 

(591) Cian, bardhe, e gjelbërt, kafeje, e kuqe  

(740)  Xhemajl Krasniqi 

AA & D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona e 

jugut L 9/5, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumështë, qumësht me çokollatë  

30  Preparate çokollate, çokollatë e nxehtë, kokos, lajthi, dredhëz, tiramisu, çokollatë e 

bardhë dhe çokollatë e zezë  

35  Veprimtari e shpalljeve, shërbime të shitjes me shumicë, shërbime të shitjes me pakicë, 

duke përfshirë të gjitha produktet e përmendura në klasën 29 dhe 30 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1239 

(220) 19/09/2018 

(731) Albi Commerce Sh.p.k. 

Prishtinë, Zona e Re Industriale - Veternik 

p. nr,, KS 

(591) Kafe e çelur, e bardhe, e gjelbërt, 

kafeje, e kuq 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht, qumësht me çokollatë  

30  Preparate çokollate, çokollatë e nxehtë, kokos, lajthi, dredhëz, tiramisu, çokollatë e 

bardhë dhe çokollatë e zezë 
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35  Veprimtari e shpalljeve, shërbime të shitjes me shumicë, shërbime të shitjes me pakicë, 

duke përfshirë të gjitha produktet e përmendura në klasën 29 dhe 30 

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1240 

(220) 19/09/2018 

(731) Albi Commerce Sh.p.k. 

Prishtinë, Zona e Re Industriale - Veternik 

p. nr,, KS 

(591) Krem, e bardhe, ngjyrë qumështi, 

kefeje, e kuqe, e gjelbërt 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht, qumësht me çokollatë  

30  Preparate çokollate, çokollatë e nxehtë, kokos, lajthi, dredhëz, tiramisu, çokollatë e 

bardhë dhe çokollatë e zezë  

35  Veprimtari e shpalljeve, shërbime të shitjes me shumicë, shërbime të shitjes me pakicë, 

duke përfshirë të gjitha produktet e përmendura në klasën 29 dhe 30  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1254 

(220) 25/09/2018 

(731) Bristol-Myers Squibb Holdings 

Ireland Unlimited Company 

Hinterbergstrasse 16, 6312 Steinhausen, CH 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike për përdorim nga njerëzit për trajtimin dhe parandalimin e 

kancerit 
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(210) KS/M/ 2018/1261 

(220) 26/09/2018 

(731) N.T.P. " CO - TEX " Tregu me 

Shumicë te Amortizatorët, 10000 Prishtinë, 

KS 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KOZA 

 

 
     

 

(511) 25  Çorapë  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të shitjes 

me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë të çorapëve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1273 

(220) 01/10/2018 

(731) ,,TOSKA,, SHPK GJILAN- 60000, 

KS 

(591) E ZEZË, E KUQE, E BARDHË 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, 

fotografike,kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, 

kontrollit(mbikëqyrjes), aparatet dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; 

aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit,rregullimit dhe kontrollimit të 

elektricitetit; aparatet për incizimin,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  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  
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(210) KS/M/ 2018/1287 

(220) 03/10/2018 

(731) Butrint Gërguri “TCM GROUP 

sh.p.k.” 432.Rr.Sadik Zeneli BB-4/7 Hyr-

D1 Nr.5-1. Prishtine, Kosovo, 10000, KS 

(591) E kalter, E verdhe 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash; preparatet per 

pastrim, shkelqim, ferkim dhe grryerje; parfumet vajrat esenciale, preparatet kozmetike, 

losionet per floke, preparatet per higjenen e gojes  

5  Preraratet farmaceutike dhe te veterinaries; preparatet e sanitarise dhe per qellime 

mjeksore ; substancat direkte te pershtatura per pedorim mjekesor; substancat dietetike te 

pershtatura per perdorim mjekesor, ushqimi per foshnje; empalster, materialet per lidhje; 

materialet per mbushjen e dhembeve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet per 

shkaterrimin e parazitevel; fingicidet, herbicidet  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1288 

(220) 03/10/2018 

(731) NOVARTIS AG NOVARTIS AG, 

4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HYRIMOZ 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1289 

(220) 03/10/2018 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ERELZI 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor 
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(210) KS/M/ 2018/1290 

(220) 03/10/2018 

(731) Cambridge Enterprise Limited 

The Old Schools Trinity Lane 

Cambridge Cambridgeshire CB2 1, TN 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ICthinking 

 

 
     

 

(511) 41  Ofrimi i kurseve te arsimimit, trajnimi dhe shkollimi ne fushën e negocimit dhe  

zgjidhjes se konflikteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1291 

(220) 04/10/2018 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E kaltert, E kuqe, E verdhe, E bardhe 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1292 

(220) 04/10/2018 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë 

Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E kaltert, E kuqe, E Hirt 

 
 

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1295 

(220) 04/10/2018 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)  Moment MONACO 

 

 
     

 

(511) 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1296 

(220) 04/10/2018 

(731) "Atlantik Group" SH.P.K. 

Graçanic, KS 

(591) Bardhë, Kaltër dhe Kafe 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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  
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(210) KS/M/ 2018/1297 

(220) 04/10/2018 

(731) "OPRIMUS"  SH.P.K 

Jusuf Gërvalla Nr. 103, 20000 Prizren, KS 

 
 

(540)  Premium King Honey 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa ushqimore; propolis për qëllime farmaceutike; propolis si shtojcë diete  

30  Mjaltë, produktet nga mjalta e bletëve të përfshira në këtë klasë për konsum njerëzor, 

mjaltë natyrale, mjaltë dhe substancat zëvendësuese të mjaltit, shurup i bërë nga mjalta, 

polen ose produkte të tjera të bletëv, propolis  

35  Reklama; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve online 

   
 
 

(210) KS/M/ 2018/1298 

(220) 04/10/2018 

(731) "OPRIMUS"  SH.P.K 

Jusuf Gërvalla Nr. 103, 20000 Prizren, KS 

 
 

(540)  Herbal King Honey 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa ushqimore; produkte me bazë  propolisi dhe mjalte  për qëllime mjeksore 

dhe farmaceutike  

30  Mjaltë, produktet nga mjalta e bletëve të përfshira në këtë klasë për konsum njerëzor, 

mjaltë natyrale,mjaltë bimore  mjaltë dhe substancat zëvendësuese të mjaltit, shurup i bërë 

nga mjalta, polen ose produkte të tjera të bletëv,  roally jelly(shtesë dietike nga mjalti i 

bleteve), propolis  

35  Reklama; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve online 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1299 

(220) 04/10/2018 

(731) "OPRIMUS"  SH.P.K 

Jusuf Gërvalla Nr. 103, 20000 Prizren, KS 

(740)  "OPRIMUS"  SH.P.K Jusuf Gërvalla 

Nr. 103, 20000 Prizren 
 

(540)  King Honey 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa ushqimore; propolis për qëllime farmaceutike; propolis si shtojcë diete  

30  Mjaltë, produktet nga mjalta e bletëve të përfshira në këtë klasë për konsum njerëzor, 

mjaltë natyrale, mjaltë dhe substancat zëvendësuese të mjaltit, shurup i bërë nga mjalta, 

polen ose produkte të tjera të bletëv, propolis  

35  Reklama; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve online 
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(210) KS/M/ 2018/1300 

(220) 04/10/2018 

(731) "OPRIMUS"  SH.P.K 

Jusuf Gërvalla Nr. 103, 20000 Prizren, KS 

(591) E zezë, portokalli 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Shtesa ushqimore; propolis për qëllime farmaceutike; propolis si shtojcë diete  

30  Mjaltë, produktet nga mjalta e bletëve të përfshira në këtë klasë për konsum njerëzor, 

mjaltë natyrale, mjaltë dhe substancat zëvendësuese të mjaltit, shurup i bërë nga mjalta, 

polen ose produkte të tjera të bletëv, propolis  

35  Reklama; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve online 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1311 

(220) 05/10/2018 

(731) Lafat Komerc d.o.o. Industrijska zona 

bb, Kalesija 75260, BA 

(591) E kaltër e mbyllur dhe e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshëm dhe aliazhe të tyre, xeherorë; materiale metali për ndërtim 

dhe konstruksion; ndërtesa të mbartshme prej metali; kabllo dhe tela jo-elektrikë prej metali 

të zakonshëm; artikuj të vegjël prej artikujsh metalikë; enë metalike për ruajtje ose 

transport; kasaforta; kuti të kyçëshme për mbajtje të parave të thata (metalike); kuti të 

kyçëshme për mbatje të sendeve me vlerë (metalike); rondele prej metali; tubo dhe gypa 

prej metali për instalime ngrohje; kuti për ruajtje prej metali; palete transporti prej metali; 

shkallë prej metali; portikë (struktura) prej metali; veshje muri prej metali për ndërtesa; 

panelë sinjalizimi prej metali; porta prej metali; shenja rrugore prej metali; çati prej metali; 

skela prej metali; gardhe prej metali; armatura metalike për mobilje  

9  Instrumenta, treguesa dhe kontrollorë për matje, zbulim dhe monitorim; instrumenta 

monitorimi; kontrolluesa (rregullatorë); apratura vizuale monitorimi; njësi monitorimi 

[elektrike]; aparatura monitorimi, elektrike; aparatura kontrolli për monitorim [elektrike]; 

monitorë elektronikë prej dioksidi karboni [të ndryshëm nga ato për qëllime mjeksore]; 

instrumenta elektronikë monitorimi, të ndryshme nga ato për përdorim mjeksor; monitorë 

elektronikë temperature, të ndryshëm nga ato për përdorim mjeksor; aparatura për kontroll 

në distancë; aparatura për rregullim të lëndës djegëse; aparatura rregullimi nxehtësie; 

aparatura rregullimi kohe; aparatura kontrolli të proçesit [elektrike]; aparatura kontrolli 

termostat; aparatura kontrolli temperature; aparatura kontrolli automatike; kontrollorë 
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dixhitalë për kontroll proçesi; kontrollorë elektrikë; aparatura kontrolli elektrike; njësi 

elektrike kontrolli; aparatura kontrolli proçesi [elektronike]; rregullatorë elektronikë; 

aparatura kontrolli në distancë me infra të kuqe; stacione kontrolli (në distancë, elektrike 

ose elektronike -); pajisje kontrolli energjie; programatorë të ngrohjes qendrore; 

rregullatorë energjie; kontrollorë termikë [termostate]; rregullatorë temperature të ujit; 

rregullatorë presioni [matësa]; kontrollorë termikë; kontrollorë termostat; të gjithë mallrat e 

sipërpërmendur të përfshirë në këtë klasë që janë të destinuar në fushën e ngrohjes  

11  Lëndë djegëse dhe instalime për  transportimin e gazeve të shkarkimit; aparate për 

djegie, bojlerë dhe pajisje ngrohëse; oxhakë; aparatura për ngrohje qendrore; aparatura për 

ngrohje hapsire; rregullatorë automatikë temperaturë për radiatorë të ngrohjes qendrore; 

instalime për ngrohje qendrore; instalime për kontrollin e rrjedhjes së gazeve; aparatura dhe 

instalime për ngrohje; aparatura për kontroll të aparateve për djegie; aparatura ngarkimi për 

furra; aparatura për gjenerim ngrohje; aparatura ngrohje për lëndë të djegshme të ngurta, të 

lëngshme ose të gazta; aparatura ngrohje për furra; bojlerë për ngrohje qendrore; njësi 

kontrolli [valvula termostatike] për instalime ngrohëse; bojlerë; bojlerë për instalime të 

ngrohjes qendrore; bojlerë për instalime të furnizimit me ujë të ngrohtë; bojlerë për kaldaja; 

bojlerë për përdorim në sisteme ngrohëse; valvula (kontrolle ndjeshmërie temperaturë për 

operim automatik) [pjesë të instalimeve të ngrohjes]; aparatura ushqimi për bojlerë 

ngrohës; aparatura ngrohje për përdorim në shtëpi; aparatura ngrohëse për trotuare; 

armatura, të formëzuara, për soba; kaldaja; të gjithë mallrat e sipërpërmendur të përfshirë 

në këtë klasë që janë të destinuar në fushën e ngrohjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1312 

(220) 05/10/2018 

(731) Lafat Komerc d.o.o. Industrijska zona 

bb, Kalesija 75260, BA 

(591) Jeshile, jeshile e hapur dhe e    bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshëm dhe aliazhe të tyre, xeherorë; materiale metali për ndërtim 

dhe konstruksion; ndërtesa të mbartshme prej metali; kabllo dhe tela jo-elektrikë prej metali 

të zakonshëm; artikuj të vegjël prej artikujsh metalikë; enë metalike për ruajtje ose 

transport; kasaforta; kuti të kyçëshme për mbajtje të parave të thata (metalike); kuti të 

kyçëshme për mbatje të sendeve me vlerë (metalike); rondele prej metali; tubo dhe gypa 

prej metali për instalime ngrohje; kuti për ruajtje prej metali; palete transporti prej metali; 

shkallë prej metali; portikë (struktura) prej metali; veshje muri prej metali për ndërtesa; 

panelë sinjalizimi prej metali; porta prej metali; shenja rrugore prej metali; çati prej metali; 

skela prej metali; gardhe prej metali; armatura metalike për mobilje  

9  Instrumenta, treguesa dhe kontrollorë për matje, zbulim dhe monitorim; instrumenta 

monitorimi; kontrolluesa (rregullatorë); apratura vizuale monitorimi; njësi monitorimi 

[elektrike]; aparatura monitorimi, elektrike; aparatura kontrolli për monitorim [elektrike]; 

monitorë elektronikë prej dioksidi karboni [të ndryshëm nga ato për qëllime mjeksore]; 
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instrumenta elektronikë monitorimi, të ndryshme nga ato për përdorim mjeksor; monitorë 

elektronikë temperature, të ndryshëm nga ato për përdorim mjeksor; aparatura për kontroll 

në distancë; aparatura për rregullim të lëndës djegëse; aparatura rregullimi nxehtësie; 

aparatura rregullimi kohe; aparatura kontrolli të proçesit [elektrike]; aparatura kontrolli 

termostat; aparatura kontrolli temperature; aparatura kontrolli automatike; kontrollorë 

dixhitalë për kontroll proçesi; kontrollorë elektrikë; aparatura kontrolli elektrike; njësi 

elektrike kontrolli; aparatura kontrolli proçesi [elektronike]; rregullatorë elektronikë; 

aparatura kontrolli në distancë me infra të kuqe; stacione kontrolli (në distancë, elektrike 

ose elektronike -); pajisje kontrolli energjie; programatorë të ngrohjes qendrore; 

rregullatorë energjie; kontrollorë termikë [termostate]; rregullatorë temperature të ujit; 

rregullatorë presioni [matësa]; kontrollorë termikë; kontrollorë termostat; të gjithë mallrat e 

sipërpërmendur të përfshirë në këtë klasë që janë të destinuar në fushën e ngrohjes  

11  Lëndë djegëse dhe instalime për  transportimin e gazeve të shkarkimit; aparate për 

djegie, bojlerë dhe pajisje ngrohëse; oxhakë; aparatura për ngrohje qendrore; aparatura për 

ngrohje hapsire; rregullatorë automatikë temperaturë për radiatorë të ngrohjes qendrore; 

instalime për ngrohje qendrore; instalime për kontrollin e rrjedhjes së gazeve; aparatura dhe 

instalime për ngrohje; aparatura për kontroll të aparateve për djegie; aparatura ngarkimi për 

furra; aparatura për gjenerim ngrohje; aparatura ngrohje për lëndë të djegshme të ngurta, të 

lëngshme ose të gazta; aparatura ngrohje për furra; bojlerë për ngrohje qendrore; njësi 

kontrolli [valvula termostatike] për instalime ngrohëse; bojlerë; bojlerë për instalime të 

ngrohjes qendrore; bojlerë për instalime të furnizimit me ujë të ngrohtë; bojlerë për kaldaja; 

bojlerë për përdorim në sisteme ngrohëse; valvula (kontrolle ndjeshmërie temperaturë për 

operim automatik) [pjesë të instalimeve të ngrohjes]; aparatura ushqimi për bojlerë 

ngrohës; aparatura ngrohje për përdorim në shtëpi; aparatura ngrohëse për trotuare; 

armatura, të formëzuara, për soba; kaldaja; të gjithë mallrat e sipërpërmendur të përfshirë 

në këtë klasë që janë të destinuar në fushën e ngrohjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1313 

(220) 05/10/2018 

(731) Lafat Komerc d.o.o. Industrijska zona 

bb, Kalesija 75260, BA 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  GNTC 

 

 
     

 

(511) 6  Metale të zakonshëm dhe aliazhe të tyre, xeherorë; materiale metali për ndërtim 

dhe konstruksion; ndërtesa të mbartshme prej metali; kabllo dhe tela jo-elektrikë prej metali 

të zakonshëm; artikuj të vegjël prej artikujsh metalikë; enë metalike për ruajtje ose 

transport; kasaforta; kuti të kyçëshme për mbajtje të parave të thata (metalike); kuti të 

kyçëshme për mbatje të sendeve me vlerë (metalike); rondele prej metali; tubo dhe gypa 

prej metali për instalime ngrohje; kuti për ruajtje prej metali; palete transporti prej metali; 

shkallë prej metali; portikë (struktura) prej metali; veshje muri prej metali për ndërtesa; 

panelë sinjalizimi prej metali; porta prej metali; shenja rrugore prej metali; çati prej metali; 

skela prej metali; gardhe prej metali; armatura metalike për mobilje  

9  Instrumenta, treguesa dhe kontrollorë për matje, zbulim dhe monitorim; instrumenta 
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monitorimi; kontrolluesa (rregullatorë); apratura vizuale monitorimi; njësi monitorimi 

[elektrike]; aparatura monitorimi, elektrike; aparatura kontrolli për monitorim [elektrike]; 

monitorë elektronikë prej dioksidi karboni [të ndryshëm nga ato për qëllime mjeksore]; 

instrumenta elektronikë monitorimi, të ndryshme nga ato për përdorim mjeksor; monitorë 

elektronikë temperature, të ndryshëm nga ato për përdorim mjeksor; aparatura për kontroll 

në distancë; aparatura për rregullim të lëndës djegëse; aparatura rregullimi nxehtësie; 

aparatura rregullimi kohe; aparatura kontrolli të proçesit [elektrike]; aparatura kontrolli 

termostat; aparatura kontrolli temperature; aparatura kontrolli automatike; kontrollorë 

dixhitalë për kontroll proçesi; kontrollorë elektrikë; aparatura kontrolli elektrike; njësi 

elektrike kontrolli; aparatura kontrolli proçesi [elektronike]; rregullatorë elektronikë; 

aparatura kontrolli në distancë me infra të kuqe; stacione kontrolli (në distancë, elektrike 

ose elektronike -); pajisje kontrolli energjie; programatorë të ngrohjes qendrore; 

rregullatorë energjie; kontrollorë termikë [termostate]; rregullatorë temperature të ujit; 

rregullatorë presioni [matësa]; kontrollorë termikë; kontrollorë termostat; të gjithë mallrat e 

sipërpërmendur të përfshirë në këtë klasë që janë të destinuar në fushën e ngrohjes  

11  Lëndë djegëse dhe instalime për  transportimin e gazeve të shkarkimit; aparate për 

djegie, bojlerë dhe pajisje ngrohëse; oxhakë; aparatura për ngrohje qendrore; aparatura për 

ngrohje hapsire; rregullatorë automatikë temperaturë për radiatorë të ngrohjes qendrore; 

instalime për ngrohje qendrore; instalime për kontrollin e rrjedhjes së gazeve; aparatura dhe 

instalime për ngrohje; aparatura për kontroll të aparateve për djegie; aparatura ngarkimi për 

furra; aparatura për gjenerim ngrohje; aparatura ngrohje për lëndë të djegshme të ngurta, të 

lëngshme ose të gazta; aparatura ngrohje për furra; bojlerë për ngrohje qendrore; njësi 

kontrolli [valvula termostatike] për instalime ngrohëse; bojlerë; bojlerë për instalime të 

ngrohjes qendrore; bojlerë për instalime të furnizimit me ujë të ngrohtë; bojlerë për kaldaja; 

bojlerë për përdorim në sisteme ngrohëse; valvula (kontrolle ndjeshmërie temperaturë për 

operim automatik) [pjesë të instalimeve të ngrohjes]; aparatura ushqimi për bojlerë 

ngrohës; aparatura ngrohje për përdorim në shtëpi; aparatura ngrohëse për trotuare; 

armatura, të formëzuara, për soba; kaldaja; të gjithë mallrat e sipërpërmendur të përfshirë 

në këtë klasë që janë të destinuar në fushën e ngrohjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1314 

(220) 05/10/2018 

(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  RIXATHON 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor për parandalimin dhe trajtimin e       

çrregullimeve të sistemit imunitar në onkologji, në transplantimin e indeve dhe organeve 
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(210) KS/M/ 2018/1315 

(220) 05/10/2018 

(731) Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

64293 Darmstadt, DE 

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

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

(540)  ARCOFOLIN 

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike të cilat përdoren në industri dhe shkencë  

5  Preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare; supstanca dietike të përshtatura për 

perdorim në medicine  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1316 

(220) 05/10/2018 

(731) “SWISS INVEST” SH.P.K.  

Rr. E Ferizajit p.nr. Gjilan, KS 

(526) SWISS INVEST 

(740)  Kushtrim Bytyqi – Avokat 

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë 
 

(540)  SWISS INVEST 

 

 
     

 

(511) 19  Materialet për ndërtimtari (jo-metalike); gypat e ngurtë jo metalik për ndërtimtari; 

asfalti, katrani dhe bitumeni, ndërtesat e transportueshme jo metalike; monumentet jo 

metalike  

37  Ndërtim i ndërtesave; riparimi; shërbimet e instalimit 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1317 

(220) 05/10/2018 

(731) “SWISS INVEST” SH.P.K.  

Rr. E Ferizajit p.nr. Gjilan, KS 

(526) SWISS INVEST 

(591) E kuqe, e bardhë 

(740)  Kushtrim Bytyqi – Avokat 

Rr. Isa Boletini nr. 59 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materialet për ndërtimtari (jo-metalike); gypat e ngurtë jo metalik për ndërtimtari; 

asfalti, katrani dhe bitumeni, ndërtesat e transportueshme jo metalike; monumentet jo 

metalike 
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37  Ndërtim i ndërtesave; riparimi; shërbimet e instalimit 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1318 

(220) 08/10/2018 

(300) 017886548  11/04/2018  EU 

(731) Delphi Technologies IP Limited  

Erin Court, Bishop's Court Hill 

St. Michael, BB 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substancat për rrezitje të lëkurës dhe lëkurës së kafshëve; ngjitëse për përdorim në 

industri; kripërat dhe mbushësit e tjerë të pastave; plehra, plehra, fertilizues; preparate 

biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; preparatet kimike për përdorim me 

automjete dhe motorë të automjeteve; ftohës; ftohës për motorët e automjeteve; lëngjet e 

kalibrimit; lëngjet e frenave  

4  Vajëra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e pluhurit, 

lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; lëndë 

djegëse që digjen; vajëra për motorët; vaj lubrifikues për motorët e automjeteve motorike; 

vajra motorike; vaj të marshit  

7  Makina, vegla të makinerisë, vegla që operohen me rrymë; motorë dhe lokomotivë, 

përveç automjeteve tokësore; komponentët e bashkimit të makinës dhe transmetimit, duke 

perjashtuar automjetet tokësore; vegla bujqësore, përveç veglave të doës të përdorura me 

dorë; inkubatorët për vezë; makina automatike shitëse; vegla për motorë (jo për automjete 

tokësore); turbina; lidhëse; atomizues; rripa për vozitje (jo për automjete tokësore); 

karburatorë; radiatorë ftohës për motorët me djegie të brendshme; ftohës; gjeneratorë 

elektrikë; koka cilindrike; rrota për vozitje; zinxhirë për vozitje (jo për automjete tokësore); 

injektues; rrip me ventilator; pistona motorike; rregullatorët e shpejtësisë së motorit; çezmat 

që janë pjesë e motorëve; priza të ndezura; kandela; filtrat për motorët dhe për pastrimin 

dhe ftohjen e ajrit; rrota fluturese të motorit; injektues të karburantit; pompat e karburantit; 

gjeneratorë të rrymës; unaza pistoni; transmisioni, kutitë e marsheve, lidhëse, kthetrat, 

valvula hidraulike; pjesë dhe pajisje për motorët dhe pjesë të motorit; alternatorët, 

gjenerator, magnet, shpërndarës; aparati elektrik për ndezje; pajisjet ndezëse; ndezës; 

kandela dhe ndezësa; starterë elektrik; pastrues të ajrit, filtra të ajrit, filtra të vajit dhe filtra 

të karburantit; sedimentuesit të karburantit; rregullatorë të presionit, grykë për injektim;  

trupa për kontrollimin e shpejtësisë; valvula; pranues të ngrohjes së ajrit; gjeneratorë; 

gjeneratorë për alternimin e rrymës; mbajtës të integruar për ndezje; ndezëse për matjen e 

shkarkimit; spirale ndezëse; pompa; pompat e karburantit, pompat e injektimit të 

karburantit dhe pompat e ajrit; aparatet e recirkulacionit të gazit të shkarkimit dhe pjesët për 
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to; modulatorët  vakum; pajisjet ndarëse të qymyrit dhe qeset e qymyrit, që janë pajisje 

kundër ndotjes së motorëve dhe paisjeve motorike; kompresorë për kondicionerë; 

kondenzues; mekanizma kontrollues për makina, motorë dhe paisjeve motorike; aparati i 

kontrollit të goditjes; robotë (makina); vegla të makinës; makina, shtypëse dhe mjete, të 

gjitha për prodhimin e pjesëve të automjeteve; radiatorëve; konvertuesit katalitikë; 

transportues monolit, të gjithë për përdorim në konvertuesit katalitikë; valvula të ujit; 

pompat e ajrit të kompresuar; pompa vakumi; supermbushës; kompresorë turbo; ngrohje të 

përzierjes së ftohtë; shpenzues; ekonomizues të karburantit; kontroll hidraulik dhe 

pneumatik për makinat, motorët dhe paisjeve motorike; aparati i konvertimit të karburantit; 

silenciator (qetësues); silenciatorë për motorët dhe paisje motorike; ftohës të naftës; 

ventilator; kompresor; ndarës; shkëmbyesi të nxehtësisë; makinë prerëse; makineritë 

automatike të manipulimit (manipulatorët për robotët); mjete që përdoren mekanikisht me 

dorë; aparate për përpunim; makina bluarjeje; makineri për derdhje; forma dhe vegla (pjesë 

të makinave); pajisje mbajtëse për mjetet e makinave; pajisje të vizatimit elektrik të 

perdeve; motorët elektrikë të ndryshëm nga mjetet e tokës; veshje të frenave; mjetet 

bujqësore; makina bujqësore; pajisje kundër ndotjes për motorët dhe pjesët motorike; rripa 

gjenerues, brusha gjeneruese; rripa për makina, motorë dhe pjesë motorike; furçat me 

operim elektrik; fishekë për makinat filtruese; valvula me kërsitje; makina filtruese; makina 

elektrike kuzhine; rrotullues; zvogëlues të presionit; konvertues për çift rrotullues; pjesë 

dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme; pjesë dhe pajisje, të gjitha për makinat e 

ndërtimit dhe makineritë bujqësore; komponentët e bashkimit dhe transmetimit të makinës; 

vegla bujqësore (jo me dorë)  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, kinematografike, 

optike,peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrëse), për shpëtimin e jetës dhe 

për mësim; aparate dhe instrumente për drejtimin, ndaljen, transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin dhe 

riprodhimin e zërit dhe imazheve,  bartës magnetic, disqe incizuese, kompakt disqe; DVD 

dhe media tjera incizuese, mekanizma për operimin e aparateve për monedha; regjistrues të 

parave kesh; makina llogaritëse, paisje për procesimin e të dhënave, kompjuter; softuerë 

kompjuterik; aparat zjarrfikës; pajisje të përpunimit të të dhënave dhe kompjuterët, softuerë 

kompjuterik dhe harduerë kompjuterik, të gjitha këto të dizajnuara në mënyrë specifike dhe 

unike për përdorim në fushën e automjeteve motorike dhe pjesëve të tyre; automjetet 

aeronautike dhe pjesët e tyre; paisjet detare dhe pjesët e tyre; radio; Pajisjet e navigimit 

GPS; televizorë; bateri, lidhësa elektrike, në mënyrë specifike duke përjashtuar softuerin e 

zhvillimit të aplikacioneve për qëllime të përgjithshme; softuerë për menaxhimin e bazave 

të të dhënave me qëllim të përgjithshëm drejtuesit e shpejtësisë dhe drejtimit elektronik për 

automjetet; matës të kohës së ndezjes; aparat diagnostikues; invertorë të tensionit të lartë, 

konvertues DC-tek-DC, mbushës, sistemet e menaxhimit të baterive, invertorët 48V, 48V 

DC-tek-DC,  module të kontrollit të motorit të benzinës, module të kontrollit të motorit të 

naftës, module të kontrollit pas trajtimit, module të kontrollit lokal për pajisje të 

elektrizuara, sensorë presioni, sensorë mbështetës elektronikë të zgjuar (smart) ose 

aktuatorë  

12  Automjete; aparate për qarkullim nga toka, ajri ose uji; pjesë dhe pajisje për motorët e 

automjeteve; fshirëse xhamash, kënde fshirëse dhe brisqe; rondele xhamash; aparate për 

larjen e xhamave për automjete; starterë elektrik; bori; sinjale të drejtimit për automjetet; 

motorë elektrikë; motorë të fshirjes, motorë për larje, motorë të rregullimit të dritareve dhe 
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motorë të ventilatorëve; aparatura e kontrollit të emetimeve; ftohës të naftës; ftohës për 

karikues turbo; pastrues dritash,  aparat i qeseve të ajrit; alarme dhe aparate për 

parandalimin e vjedhjes; alarme ndrruese për automjete; ulëse me rrymë për automjete; 

frena; aparatura e kontrollit të frenimit; sistemet e frenimit për bllokim; aparatura e 

kontrollit të tërheqjes; transmetimi elektronik i kontrollit; shtyrja elektronike e kontrollit; të 

gjitha janë përshtatur për përdorim në automjete; aparatet e sigurisë së telekomandës për 

automjete; pajisje anti-verbuese për automjete; pasqyra e pasme; rripa sigurie për vendet e 

automjeteve; aparat kontrolli për rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; matës të 

tensionit të rripave të sigurimit; amortizatorë për shtyerjen e automjeteve; veshje të frenave; 

konvertuesit katalitikë; motorë lëvizës; paisje motori;  motor ngjitës; pajisje jo-rrëshqitëse 

për gomat e automjeteve; turbinat për mjete tokësore; pjesë dhe montim për të gjitha 

mallrat e mësipërme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1319 

(220) 08/10/2018 

(300) 017894438  02/05/2018  EU 

(731) Delphi Technologies IP Limited  

Erin Court, Bishop's Court Hill 

St. Michael, BB 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substancat për rrezitje të lëkurës dhe lëkurës së kafshëve; ngjitëse për përdorim në 

industri; kripërat dhe mbushësit e tjerë të pastave; plehra, plehra, fertilizues; preparate 

biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; preparatet kimike për përdorim me 

automjete dhe motorë të automjeteve; ftohës; ftohës për motorët e automjeteve; lëngjet e 

kalibrimit; lëngjet e frenave  

4  Vajëra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e pluhurit, 

lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; lëndë 

djegëse që digjen; vajëra për motorët; vaj lubrifikues për motorët e automjeteve motorike; 

vajra motorike; vaj të marshit  

7  Makina, vegla të makinerisë, vegla që operohen me rrymë; motorë dhe lokomotivë, 

përveç automjeteve tokësore; komponentët e bashkimit të makinës dhe transmetimit, duke 

perjashtuar automjetet tokësore; vegla bujqësore, përveç veglave të doës të përdorura me 

dorë; inkubatorët për vezë; makina automatike shitëse; vegla për motorë (jo për automjete 

tokësore); turbina; lidhëse; atomizues; rripa për vozitje (jo për automjete tokësore); 
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karburatorë; radiatorë ftohës për motorët me djegie të brendshme; ftohës; gjeneratorë 

elektrikë; koka cilindrike; rrota për vozitje; zinxhirë për vozitje (jo për automjete tokësore); 

injektues; rrip me ventilator; pistona motorike; rregullatorët e shpejtësisë së motorit; çezmat 

që janë pjesë e motorëve; priza të ndezura; kandela; filtrat për motorët dhe për pastrimin 

dhe ftohjen e ajrit; rrota fluturese të motorit; injektues të karburantit; pompat e karburantit; 

gjeneratorë të rrymës; unaza pistoni; transmisioni, kutitë e marsheve, lidhëse, kthetrat, 

valvula hidraulike; pjesë dhe pajisje për motorët dhe pjesë të motorit; alternatorët, 

gjenerator, magnet, shpërndarës; aparati elektrik për ndezje; pajisjet ndezëse; ndezës; 

kandela dhe ndezësa; starterë elektrik; pastrues të ajrit, filtra të ajrit, filtra të vajit dhe filtra 

të karburantit; sedimentuesit të karburantit; rregullatorë të presionit, grykë për injektim;  

trupa për kontrollimin e shpejtësisë; valvula; pranues të ngrohjes së ajrit; gjeneratorë; 

gjeneratorë për alternimin e rrymës; mbajtës të integruar për ndezje; ndezëse për matjen e 

shkarkimit; spirale ndezëse; pompa; pompat e karburantit, pompat e injektimit të 

karburantit dhe pompat e ajrit; aparatet e recirkulacionit të gazit të shkarkimit dhe pjesët për 

to; modulatorët  vakum; pajisjet ndarëse të qymyrit dhe qeset e qymyrit, që janë pajisje 

kundër ndotjes së motorëve dhe paisjeve motorike; kompresorë për kondicionerë; 

kondenzues; mekanizma kontrollues për makina, motorë dhe paisjeve motorike; aparati i 

kontrollit të goditjes; robotë (makina); vegla të makinës; makina, shtypëse dhe mjete, të 

gjitha për prodhimin e pjesëve të automjeteve; radiatorëve; konvertuesit katalitikë; 

transportues monolit, të gjithë për përdorim në konvertuesit katalitikë; valvula të ujit; 

pompat e ajrit të kompresuar; pompa vakumi; supermbushës; kompresorë turbo; ngrohje të 

përzierjes së ftohtë; shpenzues; ekonomizues të karburantit; kontroll hidraulik dhe 

pneumatik për makinat, motorët dhe paisjeve motorike; aparati i konvertimit të karburantit; 

silenciator (qetësues); silenciatorë për motorët dhe paisje motorike; ftohës të naftës; 

ventilator; kompresor; ndarës; shkëmbyesi të nxehtësisë; makinë prerëse; makineritë 

automatike të manipulimit (manipulatorët për robotët); mjete që përdoren mekanikisht me 

dorë; aparate për përpunim; makina bluarjeje; makineri për derdhje; forma dhe vegla (pjesë 

të makinave); pajisje mbajtëse për mjetet e makinave; pajisje të vizatimit elektrik të 

perdeve; motorët elektrikë të ndryshëm nga mjetet e tokës; veshje të frenave; mjetet 

bujqësore; makina bujqësore; pajisje kundër ndotjes për motorët dhe pjesët motorike; rripa 

gjenerues, brusha gjeneruese; rripa për makina, motorë dhe pjesë motorike; furçat me 

operim elektrik; fishekë për makinat filtruese; valvula me kërsitje; makina filtruese; makina 

elektrike kuzhine; rrotullues; zvogëlues të presionit; konvertues për çift rrotullues; pjesë 

dhe pajisje për të gjitha mallrat e mësipërme; pjesë dhe pajisje, të gjitha për makinat e 

ndërtimit dhe makineritë bujqësore; komponentët e bashkimit dhe transmetimit të makinës; 

vegla bujqësore (jo me dorë)  

9  Aparate dhe instrumente shkencore, detare, vëzhguese, fotografike, kinematografike, 

optike,peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrëse), për shpëtimin e jetës dhe 

për mësim; aparate dhe instrumente për drejtimin, ndaljen, transformimin, akumulimin, 

rregullimin dhe kontrollimin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmetimin dhe 

riprodhimin e zërit dhe imazheve,  bartës magnetik, disqe incizuese, kompakt disqe; DVD 

dhe media tjera incizuese, mekanizma për operimin e aparateve për monedha; regjistrues të 

parave kesh; makina llogaritëse, paisje për procesimin e të dhënave, kompjuter; softuerë 

kompjuterik; aparat zjarrfikës; pajisje të përpunimit të të dhënave dhe kompjuterët, softuerë 

kompjuterik dhe harduerë kompjuterik, të gjitha këto të dizajnuara në mënyrë specifike dhe 

unike për përdorim në fushën e automjeteve motorike dhe pjesëve të tyre; automjetet 
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aeronautike dhe pjesët e tyre; paisjet detare dhe pjesët e tyre; radio; Pajisjet e navigimit 

GPS; televizorë; bateri, lidhësa elektrike, në mënyrë specifike duke përjashtuar softuerin e 

zhvillimit të aplikacioneve për qëllime të përgjithshme; softuerë për menaxhimin e bazave 

të të dhënave me qëllim të përgjithshëm drejtuesit e shpejtësisë dhe drejtimit elektronik për 

automjetet; matës të kohës së ndezjes; aparat diagnostikues; invertorë të tensionit të lartë, 

konvertues DC-tek-DC, mbushës, sistemet e menaxhimit të baterive, invertorët 48V, 48V 

DC-tek-DC,  module të kontrollit të motorit të benzinës, module të kontrollit të motorit të 

naftës, module të kontrollit pas trajtimit, module të kontrollit lokal për pajisje të 

elektrizuara, sensorë presioni, sensorë mbështetës elektronikë të zgjuar (smart) ose 

aktuatorë  

12  Automjete; aparate për qarkullim nga toka, ajri ose uji; pjesë dhe pajisje për motorët e 

automjeteve; fshirëse xhamash, kënde fshirëse dhe brisqe; rondele xhamash; aparate për 

larjen e xhamave për automjete; starterë elektrik; bori; sinjale të drejtimit për automjetet; 

motorë elektrikë; motorë të fshirjes, motorë për larje, motorë të rregullimit të dritareve dhe 

motorë të ventilatorëve; aparatura e kontrollit të emetimeve; ftohës të naftës; ftohës për 

karikues turbo; pastrues dritash,  aparat i qeseve të ajrit; alarme dhe aparate për 

parandalimin e vjedhjes; alarme ndrruese për automjete; ulëse me rrymë për automjete; 

frena; aparatura e kontrollit të frenimit; sistemet e frenimit për bllokim; aparatura e 

kontrollit të tërheqjes; transmetimi elektronik i kontrollit; shtyrja elektronike e kontrollit; të 

gjitha janë përshtatur për përdorim në automjete; aparatet e sigurisë së telekomandës për 

automjete; pajisje anti-verbuese për automjete; pasqyra e pasme; rripa sigurie për vendet e 

automjeteve; aparat kontrolli për rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; matës të 

tensionit të rripave të sigurimit; amortizatorë për shtyerjen e automjeteve; veshje të frenave; 

konvertuesit katalitikë; motorë lëvizës; paisje motori;  motor ngjitës; pajisje jo-rrëshqitëse 

për gomat e automjeteve; turbinat për mjete tokësore; pjesë dhe montim për të gjitha 

mallrat e mësipërme  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1322 

(220) 09/10/2018 

(731) CCBP LTD 11th Floor Two Snow 

Hill Queensway, Birmingham B4 6WR 

England A company incorporated under the 

laws of England & Wales, UK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbimet e biznesit të kontabilitetit të certifikuara; konsulentë menaxhimi; 

auditimit, kontabilitetit, kontabël; 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 
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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; konsulencë 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  Ofrimi i shërbimeve të këshilltarëve financiarë të pavarur; shërbimet financiare; 

shërbime financiare, konsulentë menaxhimi dhe administrim; brokerimi financiar; 

brokerimi i sigurimeve; ndërmjetësimi komercial; shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit 

dhe të sigurimeve personale; analiza financiare; këshilla dhe planifikimi i investimeve; 

shërbimet e pensioneve; këshilla dhe planifikimi i pensioneve; këshilla tatimore dhe 

planifikimi; shërbime aktuariale; shërbimet e sigurimit; konsulentë sigurimi; brokerimi i 

sigurimeve; sigurimi i informacionit të sigurimeve dhe financiare; konsulentë për 

menaxhimin e sigurimeve; shërbimet e falimentimit; shërbimet financiare në lidhje me 

paaftësinë paguese të biznesit dhe paaftësinë paguese personale; menaxhimin e pronës; 

menaxhimin e pasurive të patundshme; menaxhimi i rrezikut financiar; menaxhimin e 

aseteve; themelimin e fondeve të përbashkëta; menaxhimin e investimeve dhe strategjitë e 

investimeve; këshilla për investime; investimi i fondeve; menaxhimin e fondeve; trustet e 

investimeve; njësitë e besimit; financimi i kredive; kreditimi i hipotekave; shërbimet që 

lidhen me hipotekat rezidenciale dhe komerciale; sigurimi i këshillave në lidhje me 

pensionet, investimet, sigurimet, sigurimet e jetës, skemat e taksave shkollore dhe 

hipotekat; këshilla mbi taksat e trashëgimisë; përpilimin dhe sigurimin e informacionit dhe 

analizës financiare për qëllime biznesi me anë të telefonit, kompjuterit, postës elektronike, 

mjeteve elektronike dhe me anë të materialeve të shtypura dhe publikimeve periodike; 

ofrimin e shërbimeve të administruara dhe të ekzekutimit; shërbime të besuar; informacione 

dhe shërbime këshilluese, të gjitha që lidhen me shërbimet e sipërpërmendura; shërbimet e 

konsulentëve profesionale që lidhen me financat, investimet, sigurimet, auditimet, taksat, 

rikuperimin e korporatave dhe çështjet e kontabilitetit; përgatitja e raporteve që përmbajnë 

informacion financiar  

42  Dizajnimi dhe programimi i programeve kompjuterike; konsulentë profesionale (jo-

biznesi); përgatitja e raporteve; sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike, të 

gjitha që përmbajnë informacion financiar; shërbimet e formimit të shoqërisë; shërbimet e 

konsulentëve në lidhje me teknologjinë e informacionit  

45  Shërbimet juridike; këshilla gjyqësore; shërbime mbështetëse gjyqësore; shërbimet e 

dëshmitarëve ekspertë; shërbime ligjore në lidhje me administrimin dhe likuidimin 
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(210) KS/M/ 2018/1323 

(220) 09/10/2018 

(731) 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)  PRESIDENT 

 

 

 
     

 

(511) 14  Orë dhe orëmatës, përkatësisht orë, orë dore, komponentë për orë dhe orëmatës, 

artikuj dhe aksesorë për orë dhe artikuj të orëmatësve të cilat nuk janë të përfshira në klasë 

të tjera, orë dhe instrumente tjera kronometrike, kronometër, kronografe (orë dhe 

orëmatës), rripa ore, kurdisëse (orë dhe orëmatës), kutitë dhe kasa të prezantimit për orë 

dhe orëmatës dhe stoli, orë me lëvizje dhe pjesë të tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gurë 

gjysmë të çmuar; metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; gjilpëra (stoli) 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1324 

(220) 09/10/2018 

(731) Reebok International limited 

4th floor, 11/12 Pall Mall, SW1Y 5LU 

London, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 15  Çanta dhe valixhe  

25  Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë  

28  Topa, paisje fitnesi dhe paisje tjera sportive  
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(210) KS/M/ 2018/1325 

(220) 10/10/2018 

(731) ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 

58 Buyaka E Blok Tepeüstü 41480 

Ümraniye İstanbul,  TR 

(591)  Zezë, bardhë, hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të 

tjera; materialet e ambalazhimit dhe mbështjellës të bëra nga materialet plastike; setet e 

shtypjes, pajisjet portative [kërkesat e zyrës], materiale lidhëse për librat dhe letrat; 

materialet e shtypura, publikimet e shtypura, kalendarët e shtypur, fotografitë e shtypura, 

tabelat e shtypura, afishet [shkrime], posterat; shkrime, rekuizitat e zyrës (përveç 

mobiljeve); stilolapsa, lapsa; materiale për vizatim dhe materiale për artistë; ngjitëse për 

shkrime dhe për qëllime shtëpiake; materiale instrukcionale dhe mësimore [me përjashtim 

të aparatit]; makina zyre; ngjyrë për rul dhe brusha për ngjyrë  

28  Lojëra dhe lodra përfshirë bazena me ajr dhe lodra vaske; lojëra të cilat luhen në 

dhomat e lojërave; pajisje, makina dhe aparate për lojëra të ndryshme nga ato të përshtatura 

për t'u përdorur me një ekran ose monitor të jashtëm përfshirë makinat e zbavitjeve të cilat 

operojnë me monedha; lodra për kafshë shtëpiake; lodra për parqet e fëmijëve dhe këndet e 

lojërave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1326 

(220) 10/10/2018 

(300) 88050824  24/07/2018  US 

(731) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. 

151 Lorong Chuan 02-01 New Tech Park 

556741 Singapore, SG 

(591) Zezë, bardhë, hiri 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  THINKSHIELD 

 

 
     

 

(511) 9  Program (Softuer) kompjuterik  
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(210) KS/M/ 2018/1327 

(220) 11/10/2018 

(731) Papirun Sh.P.K. Johan V. Hahn, Nr. 

14 Prishtinë, KS 

(591) e gjelbërt, e kuqe dhe e bardhë 

 

 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

AA & D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona e 

jugut L 9/5, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije jo alkoholike, birra  

33  Pije alkoholike  

43  Furnizimi me ushqim me porosi; aktivitete shërbyese të pijeve; shërbime restorantesh 

dhe kafaterishë; aktivitete shërbyese lëvizëse të ushqimit 

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1328 

(220) 11/10/2018 

(731) 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)  SOUTHBLUE 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate për zbardhje dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga ata që përdoren në 

veprimtaritë prodhuese dhe për qëllime mjeksore, zbardhues (rrobash) lavanderie, zbutës 

pëlhurash për përdorim në lavanderi, heqës njollash, detergjentë për larje enësh; parfumeri; 

kozmetikë jo mjeksore; aroma; deodorantë për përdorim personal dhe kafshë; sapun; 

preparate për kujdes dentar; dentifricë, lustrues denturash, preparate për zbardhjen e 

dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime mjeksore; preparate abrazive; leter zmerile me bez; 

leter zmerile; gure shtufi; pasta abrazive; preparate lustrues për lëkura, vinil, metal dhe dru, 

lustrues dhe kremëra për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyll për lustrim  

18  Lëkurë gjysëm e përpunuar ose e papërpunuar dhe gëzofe kafshësh, imitime lëkure, 

lëkurë e fortë (trashë), lëkurë që përdoret për astar; mallra nga lëkura, imitimi i lëkurës ose 

e materialeve tjera, të destinuara për bartje të artikujve, të përfshira në këtë klasë; çanta, 

kuleta, kuti dhe valixhe të bëra nga lëkura ose lëkura e fortë; arka çelsash, valixhe 

(bagazhe), koferë; çadra; çadra dielli, ombrella dielli; bastunë; kamxhikë; parzmore; shala; 

uzengji; shirita lëkure (shale)  

25  Veshje, posaçërisht, pantallona, xhaketa, pardesy, pallto, funde, kostume, triko, jelekë, 

këmisha, astar i gatshëm i bërë nga lëkura (pjesë e veshjes), këmisha me mëngë të 

shkurtëra, xhupa, fustan, pantollona të shkurtëra  (bermuda), pantaollona të shkurtëra, 

pizhame, puloverë, xhinse, tuta, veshje shiu, veshje plazhi, kostume banje, kostume noti; 

veshje për sport (posaqërisht për sport), veshje bebesh, posaqërisht, këmisha, pantallona, 
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kapotë, fustane; veshje të brendshme, posaqërisht, brekë boksierësh, sutjen, brekë 

meshkujsh, brekë; çorape; veshmbathje, posaçërisht këpucë duke përjashtuar këpucët 

ortopedkie, sandale, çizme jo ujë lëshuese, çizme për shetitje, çizme deri në kyq, këpucë 

sporti, papuçe; pjesë të këpucëve, posaçërsiht, take, tabane për veshmbathje, pjesë të 

epërme të veshmbathjeve; mbulesa koke, posaqërsisht kapela, kapela kafke, kapela 

sportive, kësula, bereta; dorëza (veshje), çorape femrash (geta), rripa (veshje), fanela, 

fanela të brendshme, shalle, shalle qafe, shalle të gjërë, kollare, kravata qafe, kravata, rripa 

të llastiku  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashkë, për 

dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm, posaçërisht të, preparateve për zbardhje dhe 

pastrim, detergjentëve të ndryshëm nga ata që përdoren në veprimtaritë prodhuese dhe për 

qëllime mjeksore, zbardhuesve për (rrobash) lavanderie, zbutësve të pëlhurave për 

përdorim në lavanderi, heqësve të njollave, detergjentëve për larje enësh, parfumerive, 

kozmetikës jo mjeksore, aromave, deodorantëve për përdorim personal dhe kafshë, sapunit, 

preparateve për kujdes dentar, dentifricëve, lustruesve të denturave, preparateve për 

zbardhjen e dhëmbëve, larësve të gojës, jo për qëllime mjeksore, preparateve abrazive, 

letrës zmerile me bez, letrës zmerile, gureve të shtufit, pastave abrazive, preparateve 

lustrues për lëkura, vinili, metal dhe dru, lustruesve dhe kremërave për lëkurë, vinil, metal 

dhe dru, dyllit për lustrim, lëkurës gjysëmë të përpunuar ose e papërpunuar dhe gëzofeve të 

kafshëve, imitimeve të lëkurës, lëkurës së fortë (trashë), lëkurës që përdoret për astar, 

mallrave nga lëkura, imitimi i lëkurës ose e materialeve tjera, të destinuara për bartje të 

artikujve, të përfshira në këtë klasë, çantave, kuletave, kutive dhe valixhe të bëra nga lëkura 

ose lëkura e fortë, arkave të çelsave, valixheve (bagazheve), koferëve, çadrave, ombrella 

dielli, çadrave të diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve, shalave, uzengjive, shiritave 

të lëkurës (shale), veshjeve, posaçërisht, pantallonave, xhaketave, pardesyve, palltove, 

fundeve, kostumeve, trikove, jelekëve, këmishave, astarit të gatshëm i bërë nga lëkura 

(pjesë e veshjes), këmishave me mëngë të shkurtëra, xhupave, fustaneve, brekëve të 

shkurtëra (bermudave), pantaollonave të shkurtëra, pizhameve, puloverëve, xhinseve, 

tutave, veshjes për shi, veshjeve të plazhit, kostumeve për banjë, kostumeve të notit, 

veshjes për sport (posaqërisht për sport), veshjeve për bebe, posaqërisht, këmishave, 

pantallonave, kapotëve, fustaneve, veshjeve të brendshme, posaqërisht, pantallonave për 

boksierë, sutjenëve, brekëve për meshkuj, brekëve; çorapeve; veshmbathjeve, posaçërisht 

këpucëve duke përjashtuar këpucët ortopedkie, sandaleve, çizmeve jo ujë lëshuese, çizmeve 

për shetitje, çizmeve deri në kyq, këpucëve për sport, papuçeve, pjesë të këpucëve, 

posaçërisht, takeve, tabaneve për veshmbathje, pjesëve të epërme të veshmbathjeve, 

mbulesave të kokës, posaqërsisht kapelave kapelave për kafkë, kapelave sportive, kësulave, 

beretave, dorëzave (veshje), çorapeve për femra (getave), rripave (veshjeve), fanelave, 

fanelave të brendshme, shalleve, shalleve të qafës, shalleve të gjërë, kollareve, kravatave 

për qafë, kravatave, rripave të llastikut, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti 

blejnë këto mallra, këto shërbime nëpërmjet shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose nëpërmjet porosisë me katalogë  
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(210) KS/M/ 2018/1329 

(220) 11/10/2018 

(731) 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) 3  Preparate për zbardhje dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga ata që përdoren në 

veprimtaritë prodhuese dhe për qëllime mjeksore, zbardhues (rrobash) lavanderie, zbutës 

pëlhurash për përdorim në lavanderi, heqës njollash, detergjentë për larje enësh; parfumeri; 

kozmetikë jo mjeksore; aroma; deodorantë për përdorim personal dhe kafshë; sapun; 

preparate për kujdes dentar; dentifricë, lustrues denturash, preparate për zbardhjen e 

dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime mjeksore; preparate abrazive; leter zmerile me bez; 

leter zmerile; gure shtufi; pasta abrazive; preparate lustrues për lëkura, vinil, metal dhe dru, 

lustrues dhe kremëra për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyll për lustrim  

18  Lëkurë gjysëm e përpunuar ose e papërpunuar dhe gëzofe kafshësh, imitime lëkure, 

lëkurë e fortë (trashë), lëkurë që përdoret për astar; mallra nga lëkura, imitimi i lëkurës ose 

e materialeve tjera, të destinuara për bartje të artikujve, të përfshira në këtë klasë; çanta, 

kuleta, kuti dhe valixhe të bëra nga lëkura ose lëkura e fortë; arka çelsash, valixhe 

(bagazhe), koferë; çadra; çadra dielli, ombrella dielli; bastunë; kamxhikë; parzmore; shala; 

uzengji; shirita lëkure (shale)  

25  Veshje, posaçërisht, pantallona, xhaketa, pardesy, pallto, funde, kostume, triko, jelekë, 

këmisha, astar i gatshëm i bërë nga lëkura (pjesë e veshjes), këmisha me mëngë të 

shkurtëra, xhupa, fustan, pantollona të shkurtëra  (bermuda), pantaollona të shkurtëra, 

pizhame, puloverë, xhinse, tuta, veshje shiu, veshje plazhi, kostume banje, kostume noti; 

veshje për sport (posaqërisht për sport), veshje bebesh, posaqërisht, këmisha, pantallona, 

kapotë, fustane; veshje të brendshme, posaqërisht, brekë boksierësh, sutjen, brekë 

meshkujsh, brekë; çorape; veshmbathje, posaçërisht këpucë duke përjashtuar këpucët 

ortopedkie, sandale, çizme jo ujë lëshuese, çizme për shetitje, çizme deri në kyq, këpucë 

sporti, papuçe; pjesë të këpucëve, posaçërsiht, take, tabane për veshmbathje, pjesë të 

epërme të veshmbathjeve; mbulesa koke, posaqërsisht kapela, kapela kafke, kapela 

sportive, kësula, bereta; dorëza (veshje), çorape femrash (geta), rripa (veshje), fanela, 

fanela të brendshme, shalle, shalle qafe, shalle të gjërë, kollare, kravata qafe, kravata, rripa 

të llastiku  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashkë, për 

dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm, posaçërisht të, preparateve për zbardhje dhe 

pastrim, detergjentëve të ndryshëm nga ata që përdoren në veprimtaritë prodhuese dhe për 

qëllime mjeksore, zbardhuesve për (rrobash) lavanderie, zbutësve të pëlhurave për 
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përdorim në lavanderi, heqësve të njollave, detergjentëve për larje enësh, parfumerive, 

kozmetikës jo mjeksore, aromave, deodorantëve për përdorim personal dhe kafshë, sapunit, 

preparateve për kujdes dentar, dentifricëve, lustruesve të denturave, preparateve për 

zbardhjen e dhëmbëve, larësve të gojës, jo për qëllime mjeksore, preparateve abrazive, 

letrës zmerile me bez, letrës zmerile, gureve të shtufit, pastave abrazive, preparateve 

lustrues për lëkura, vinili, metal dhe dru, lustruesve dhe kremërave për lëkurë, vinil, metal 

dhe dru, dyllit për lustrim, lëkurës gjysëmë të përpunuar ose e papërpunuar dhe gëzofeve të 

kafshëve, imitimeve të lëkurës, lëkurës së fortë (trashë), lëkurës që përdoret për astar, 

mallrave nga lëkura, imitimi i lëkurës ose e materialeve tjera, të destinuara për bartje të 

artikujve, të përfshira në këtë klasë, çantave, kuletave, kutive dhe valixhe të bëra nga lëkura 

ose lëkura e fortë, arkave të çelsave, valixheve (bagazheve), koferëve, çadrave, ombrella 

dielli, çadrave të diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve, shalave, uzengjive, shiritave 

të lëkurës (shale), veshjeve, posaçërisht, pantallonave, xhaketave, pardesyve, palltove, 

fundeve, kostumeve, trikove, jelekëve, këmishave, astarit të gatshëm i bërë nga lëkura 

(pjesë e veshjes), këmishave me mëngë të shkurtëra, xhupave, fustaneve, brekëve të 

shkurtëra (bermudave), pantaollonave të shkurtëra, pizhameve, puloverëve, xhinseve, 

tutave, veshjes për shi, veshjeve të plazhit, kostumeve për banjë, kostumeve të notit, 

veshjes për sport (posaqërisht për sport), veshjeve për bebe, posaqërisht, këmishave, 

pantallonave, kapotëve, fustaneve, veshjeve të brendshme, posaqërisht, pantallonave për 

boksierë, sutjenëve, brekëve për meshkuj, brekëve; çorapeve; veshmbathjeve, posaçërisht 

këpucëve duke përjashtuar këpucët ortopedkie, sandaleve, çizmeve jo ujë lëshuese, çizmeve 

për shetitje, çizmeve deri në kyq, këpucëve për sport, papuçeve, pjesë të këpucëve, 

posaçërisht, takeve, tabaneve për veshmbathje, pjesëve të epërme të veshmbathjeve, 

mbulesave të kokës, posaqërsisht kapelave kapelave për kafkë, kapelave sportive, kësulave, 

beretave, dorëzave (veshje), çorapeve për femra (getave), rripave (veshjeve), fanelave, 

fanelave të brendshme, shalleve, shalleve të qafës, shalleve të gjërë, kollareve, kravatave 

për qafë, kravatave, rripave të llastikut, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti 

blejnë këto mallra, këto shërbime nëpërmjet shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose nëpërmjet porosisë me katalogë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1330 

(220) 12/10/2018 

(731) “BELUX AA” SH.P.K 

Rruga “Vellezrit Fazliu” Nr.300 , KS 

 
 

(540)  BELUX 

 

 
     

 

(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 
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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, preparatet për 

higjienën e gojës  

4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim  

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  

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  

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 dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); 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  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

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 
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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  

13  Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët  

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës) 

15  Instrumentet muzikore  

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  

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  

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 

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, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat 

(që nuk janë 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  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale 
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27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve  

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  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi 

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

40  Trajtimi i materialeve  

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

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  

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

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 
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(210) KS/M/ 2018/1331 

(220) 12/10/2018 

(731) Bashkim Abdyli Pro-Data SH.P.K 

Mati 1 Residio-3 Hy-B/9 Prishtinë, KS 

(591) E GJELBERT DHE PORTOKALLI 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me 

to; analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe 

programeve kompjuterike 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1332 

(220) 12/10/2018 

(731) MELTEM MODULER MOBILYA 

KOLTUK SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Yenice Koy Mahallesi 

Ova Caddesi No. 27 16419 Inegol/Bursa 

, TR 

(591) Ngjyra e gjelbër, vjollcë, e kuqe, 

portokalli, e kaltër, e zezë, e bardhë 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilie, përkatësisht, tavolina, karrige, kolltuqe, divane, shtretër, dollape rrobash, 

komodina me pasqyrë, komodina, tavolina të shkrimit dhe vizatimit; tavolina për bartjen e 

pijeve (çajit); karrige që palosen; banak (tavolinë) jo prej metali; tavolina të punës (jo prej 

metali); mobilie si sënduk; varëse; mbajtëse për pallto; rrota për mobilie lëvizëse, jo prej 

metali; dyshekë; dyshekë pranverorë; jastëk; dyshekë dhe jastëk ajror, jo për qëllime 

mjekësore; pasqyra; korniza për fotografi; pajisje të mobilieve, jo prej metali; pjesë të 

mobilieve; këmbë të karrigeve, dërrasa shtesë të tavolinave, pushuese krahu; shtretër; baza 

të shtretërve, korniza të shtretërve, mbajtëse/mbështetëse e pjesës së sipërme të shtratit; 

mbulesa, përveç materialit të shtofit  

35  Reklamim; menaxhim i biznesit dhe konsulencë organizative; kombinim, për përfitimin 

e të tjerëve, i një shumëllojshmërie të mallrave, duke i mundësuar konsumatorëve t’i shohin 

dhe blejnë në mënyrë të përshtatshme ato mallra, përkatësisht, mobilie, përkatësisht, 

tavolina, karrige, kolltuqe, divane, shtretër, dollape rrobash, komodina me pasqyrë, 

komodina, tavolina të shkrimit dhe vizatimit; tavolina për bartjen e pijeve (çajit); karrige që 

palosen; banak (tavolinë) jo prej metali; tavolina të punës (jo prej metali); mobilie si 

sënduk; varëse; mbajtëse për pallto; rrota për mobilie lëvizëse, jo prej metali; dyshekë; 

dyshekë pranverorë; jastëk; dyshekë dhe jastëk ajror, jo për qëllime mjekësore; pasqyra; 

korniza për fotografi; pajisje të mobiljeve, jo prej metali; pjesë të mobiljeve; këmbë të 
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karrigeve, dërrasa shtesë të tavolinave, pushuese krahu; shtretër; baza të shtretërve, korniza 

të shtretërve, mbajtëse/mbështetëse e pjesës së sipërme të shtratit; mbulesa, përveç 

materialit të shtofit (shërbimet e cekura mund të ofrohen nga dyqanet me pakicë, dyqanet 

me shumicë, media elektronike, katalogët dhe metoda të tjera të ngjashme)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1333 

(220) 12/10/2018 

(731) Albanian Distribution & Development 

sh.p.k Rruga Dhaskal Tod’hri Nr. 35  

Kashar, Tiranë, AL 

(591) Ngjyrë hiri (gri); e argjendtë panetone 

877C 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ujë mineral, Birrë, pije të tjera joalkoolike. Lëngje frutash, shurupe dhe preparate 

të tjera për të bërë pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1334 

(220) 12/10/2018 

(731) Albanian Distribution & Development 

sh.p.k Rruga Dhaskal Tod’hri Nr. 35  

Kashar, Tiranë, AL 

(591) Ngjyrë hiri (gri), e argjendtë Panetone 

877C 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ujë mineral, Birrë, pije të tjera joalkoolike. Lëngje frutash, shurupe dhe preparate 

të tjera për të bërë pije  
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(210) KS/M/ 2018/1335 

(220) 12/10/2018 

(731) Albanian Distribution & Development 

sh.p.k Rruga Dhaskal Tod’hri Nr. 35  

Kashar, Tiranë, AL 

(591) Hiri (gri); e argjendtë Panetone 877C 

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

"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena 

Tereze 47/5, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Ujë mineral, Birrë, pije të tjera joalkoolike. Lëngje frutash, shurupe dhe preparate 

të tjera për të bërë pije  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1336 

(220) 15/10/2018 

(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-Straße 1, 76185  Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Balea 

 

 
     

 

(511) 3  Përgatitje për larje dhe zbardhim; përgatitje për pastrim, shkëlqim, çlyrim dhe 

gërryerje; sapunë; parfumë, vajra esencialë, përgatitje për kujdes trupi dhe bukurie; locionë 

floku; përgatitje për kujdes të dhëmbëve; peceta të ngopura me vajra esencialë për përdorim 

kozmetik; peceta të ngopura me locionë për përdorim kozmetik; vajra dhe locionë, kremra, 

pudra, kripëra banjoje, jo për qëllime mjeksore; xhelra për larje dhe dush, kremra për 

bukuri të lëkurës dhe trupit; përgatitje për kujdes ndaj flokut, locion pas rrojes, Kolonj, 

përgatitje, përfshirë kremra, xhelra dhe mus, për përdorim përpara, gjatë dhe pas rrojes, 

shkumë rroje, xhelra për rroje, kremra për rroje, lapsa për rroje; përgatitje për largim 

makjazhi; përgatitje për kujdes të gojës, jo për qëllime mjeksore; agjentë për heqje 

rrudhash; përgatitje depilimi; takëme kozmetike (të mbushura); ujra mineral për qëllime 

kozmetike; gurë shapi (antiseptik); përgatitje kundra djerse që aplikohet poshtë krahut 

(produkte tualeti kundra djersës); vajra esencialë aromatikë, naturalë (vajra esencialë); spraj 

për rifreskim të frymëmarrjes; esenca etereale; produkte kozmetikë për vetulla; lapsa për 

vetulla; kripëra banjoje, jo për qëllime mjeksore; kripëra banjoje, kozmetike; përgatitje për 

lyerje të mjekrës; dyll për mustaqe; shkumë deti; krem për zbardhim për lëkurë; përgatitje 

zbardhimi për qëllime kozmetike; deodorantë për përdorim personal (artikuj parfumerie); 

sapunë dezinfektantë; sapunë për largimin e erës së keqe; dru të parfumuar; substanca 

parfumi për përdorim në lavanderi; eau de toilette; zbardhues flokësh, zbardhues 

lavanderie; dyll për depilim; substanca ngjyruese për përdorim në tualet; bojra për përdorim 

kozmetik; substanca për ngjyrosje flokësh; spraj për flokë; përgatitje për larje flokësh; 

kremra për lëkurë (kozmetikë); përgatitje për kujdes të lëkurës (kozmetikë); vaj jasemini; 

ngjitësa për paruke; ngjitësa për qëllime kozmetike; ngjitësa për qerpikë artificialë; parfume 
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dhe kolonja; eau de Colognes; produkte kozmetike; shkumësa kozmetikë me ngjyra; thonj 

artificialë; qerpikë artificialë; vaj livandoje; livando; buzëkuqë; locionë për qëllime 

kozmetike; bojra për fytyrë; qumësht bajameje për qëllime kozmetike; vaj bajameje; sapun 

bajameje; sapunë mjeksorë; lecka pastrimi të ngopura me një përgatitje pastruese; misk 

(artikuj parfumerie); llak thonjsh; përgatitje për kujdes ndaj thonjve; përgatitje 

neutralizuese për onde permanente; vajra për kujdes të trupit dhe bukurisë; vajra për 

qëllime kozmetike; vajra për qëllime pastrimi; përgatitje për dredhjen e flokëve; vajra 

parfumerie; parfumë; xhelra  për rripa lëkure për mprehje brisqe rroje; mendër për artikuj 

parfumerie; esenca mendere; substanca aromatike natyrale për pije (vajra esencialë); 

përgatije për shkëlqim për proteza dentare; pomadra për qëllime kozmetike; lule të thara 

dhe erëza  (substanca të parfumuara); përgatitje për pastrim në të thatë; përgatitje rroje; 

sapunë rroje; gurë rroje (antiseptikë); locionë pas rroje; përgatitje tymuese (substanca të 

parfumuara); shkopinj temjani; qumësht për pastrim për kujdes bukurie dhe trupi; përgatitje 

pastrimi; përgatitje pastrimi për proteza dentare; përgatitje dobësimi, kozmetikë; makjazhe; 

përgatitje për makjazh; pudër makjazhi; maska bukurie; llustruesa për këpucë; sapunë 

antidjersë; sapunë kundra erës së keqe të këmbëve; shampo; përgatitje për mbrojtje nga 

rrezatimi diellor (përgatitje kozmetike për nxirrje nga dielli); pudër talk për përdorim për 

tualet; produkte kozmetike për kafshë; shampo për kafshë; produkte për tualet (kujdes të 

trupit); sapunë tualeti; forma të holluara parfumi; lecka, të ngopura me locione kozmetike; 

vazelinë për qëllime kozmetike; pluhur larës (lavanderi); peroksid hidrogjeni për qëllime 

kozmetike; mbushje pambuku për qëllime kozmetike; shopinj me pambuk për qëllime 

kozmetike; zbutësa rrobash për lavanderi; produkte kozmetike për qerpikë; bojë për 

qerpikë-vetulla; xhel për zbardhim dhëmbësh; kalkime zbukurimi për qëllime kozmetike; 

vajra esencialë prej limoni; lecka larje të njomura të ngopura me përgatitje për kujdes 

bukurie dhe trupi  

5  Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje higjenike për përdorim mjeksor; 

produkte dietike për qëllime mjeksore, ushqim për bebe; leukoplastë, materiale për lidhje 

plage; përgatitje për mbushje dhëmbësh dhe material për forma për qëllime dentare; 

dezinfektantë; përgatitje për asgjesim parazitësh; këpurdhëvrasësa, herbicide; përgatitje për 

dobësim, mjeksore; ndihmësa për qëllimje mjeksore; alkol për qëllime mjeksore; alkol për 

qëllime farmaceutike; produkte anestezike; antibiotikë; produkte antiparazitike; produkte 

antiseptike; pambuk antiseptik; ndrydhës oreksi për qëllime mjeksore; byzylykë për qëllime 

mjeksore; barna për qëllime mjeksore për njerëz; barna për qëllime veterinare; barna për 

qëllime dentare; pambuk aseptik; lapsa për djegie të lëkurës/mishit (farmaci); përgatitje për 

sy (për qëllime farmaceutike); kripëra banjoje për qëllime mjeksore; banjo flluskash për 

qëllime mjeksore; banjo flluske, terapeutike; përgatitje bakterie për qëllime mjeksore ose 

veterinare; përgatitje bakteriologjike për qëllime mjeksore ose veterinare; balsamë për 

qëllime mjeksore; përgatitje balsamike për qëllime mjeksore; pambuk për qëllime 

mjeksore; qetësuesa; përgatitje biologjike për qëllime mjeksore; përgatitje biologjike për 

qëllime veterinare; përgatitje për pastrim gjaku; lapsa hemostatikë; hape në formë rombi 

apo diamanti për qëllime mjeksore; produkte kimiko-farmaceutike; kontraceptivë kimikë; 

përgatitje kimike për diagnostikim shtatzanie; përgatitje kimike për qëllime mjeksore; 

përgatitje kimike për qëllime farmaceutike; përgatitje kimike për qëllime veterinare; peceta 

higjenike; deodorantë për rroba dhe tekstile; deodorantë, jo për qëllime personale; 

dezinfektantë për qëllime higjenike; detergjentë për qëllime mjeksore; substanca dietike për 

qëllime mjeksore; pije dietike për qëllime mjeksore; ushqime dietike për qëllime mjeksore; 
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ilaçe për qëllime mjeksore; përgatitje prej proteine për qëllime mjeksore; enzima për 

qëllime mjeksore; enzima për qëllime veterinare; përgatitje prej enzime për qëllime 

mjeksore; glukozë për qëllime mjeksore; gomë për qëllime mjeksore; rripa për peshqir dhe 

pelena higjenike; shkopinj hemostatikë; ngjitësa për proteza dentare; shirita ngjitës për 

qëllime mjeksore; çajra bimor mjeksorë; barna kundër erës së keqe të këmbëve; barna 

kundër djersitjes; hormone për qëllime mjeksore; brekë për mospërmbajtje; larguesa 

insektesh; myshk Irandez për qëllime mjeksore; kapsula për qëllime mjeksore; çamçakëza 

për qëllime mjeksore; përgatitje antiseptike; kompresa; shkopinj për lehtësim të 

kokëdhimjes; tretësira për lente kontakti; tretësa për heqje të leukoplastëve ngjitës; locionë  

për qëllime farmaceutike; përgatitje për rifreskim ajri; përgatitje për pastrim ajri; pije me 

qumësht të maltuar për qëllime mjeksore; qumësht bajameje për qëllime farmaceutike; pije 

mjeksore; infuzione prej bimësh mjeksore; përgatitje mjeksore për rritje floku; çajra 

mjeksorë; bimë mjeksore; ujë deti për banjo mjeksore; yndyrë qumështi; brekë higjenike; 

tamponë për menstruacione; mentol; përgatitje për migren; shtesa minerale ushqimore; ujë 

mineral për qëllime mjeksore; kripëra uji mineral; përgatitje për trajtim djegiesh; përgatitje 

kundër formimit të kallove; përgatitje për lehtësim dhimbjesh të daljes së dhëmbëve; 

peshqirë higjenik; shapka higjenike; baltë për banjo; baltë për qëllime mjeksore; përgatitje 

për mbrojtje nga mola; letër mole; larësa goje për përdorim mjeksor; shtesa ushqimore për 

qëllime mjeksore; vajra për qëllime mjeksore; përgatitje për asgjesim parazitësh; përgatitje 

për shkatërim parazitësh; tableta për qëllime farmaceutike; mendër për qëllime 

farmaceutike; leukoplastë për inflamacione të pjesës afër gishtit të madh të shputës së 

këmbës; leukoplastë për qëllime mjeksore; përgatitje farmaceutike; përgatitje farmaceutike 

për trajtimin e zbokthit; përgatitje farmaceutike për kujdes të lëkurës; përgatitje 

farmaceutike dhe veterianre; fenol për qëllime farmaceutike; pilula për qëllime 

farmaceutike; agjentë kundër këpurdhave (antimykotikë); përgatitje prej elemtësh gjurmues 

për konsum njerëzor; përgatitje për sterilizim; kone me temjan; përgatitje tymuese për 

qëllime mjeksore; përgatitje për pastrim për lente kontakti; takëme mjeksore për udhëtim 

(sete me ilaçe); vaj kastori për qëllime mjeksore; melhemë për qëllime farmaceutike; 

tableta me kripë amoni; kripëra për qëllime mjeksore; kripëra për banjo me uj mineral; 

banjo oksigjeni; përgatitje për gjum; çaj dobësimi për qëllime mjeksore; shurupra për 

qëllime farmaceutike; peceta higjenike për femra (produkte higjenike); melhelma për djegie 

nga dielli; përgatitje për mbrojtje nga dielli për qëllime farmaceutike; mbushje pambuku 

për ushqyerje me gji; shirita testi për qëllime mjeksore; ujra termalë (ujë shërues); tretësira 

për qëllime mjeksore; dekstrozë për qëllime mjeksore; copa, të ngopura me locionë 

farmaceutikë; larësa vagine; vazelinë për qëllime mjeksore; kuti të ndihmës së parë (të 

mbushura); materiale për lidhje plage; përgatitje tretëse për qëllime farmaceutike; përgatitje 

prej vitamine; shkopinj për djegie lythash; mbushje pambuku për qëllime mjeksore; pelena 

për mospërmbajtje; copa të njomura për larje të ngopura me përgatitje farmaceutike; 

përgatitje dezinfektuese  dhe deoderizuese për të gjtiha qëllimet  

8  Vegla që punohen me dorë; thika, pirunj dhe lugë të farkëtuara; makina rroje, elektrike 

dhe jo-elektrike, brisqe rroje, makina rroje; takëme, veçanërisht për fëmijë, gjithashtu prej 

materiali plastik; gërshërë për prerje thonjsh për bebe (elektrike ose jo-elektrike); lugë të 

ndjeshme ndaj temperaturës; makinë elektrike për prerje floku; hekura, jo-elektrikë; sete 

elektrikë për manikyr; pajisje elektrike ose jo-elektrike për depilim; kuti për makina rroje; 

lima; aparatura për lustrim të thonjve (elektrike dhe jo-elektrike); aparatura për stilim floku 

(që operohen me dorë, jo-elektrike); makina elektrike për qethje floku; prerëse floku 
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elektrike ose jo-elektrike; vegla dore jo-elektrike për bërje kaçurel floku; vegla dore për 

drejtim floku; piskatore për heqje qimesh; gërshërë për prerje floku; sete për manikyr; lima 

për thonj; lima për thonj (elektrike); shtytësa për lëkurën mbi thua; gërshërë për thonj 

(elektrike ose jo-elektrike); prerëse thonjsh; pinca për thonj; pajisje për shpim veshi; sete 

pedikyri; piskatore; pajisje lektrike dhe jo-elektrike për depilim; rrip lëkure për mprehje 

brisku; takëme rroje  

18  Lëkurë dhe imitime lëkure, dhe mallrat e bërë prej këtyre materialeve dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; lëkurë dhe gëzofë kafshësh; baule dhe valixhe për udhëtim; 

çadra, çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime dhe takëme kuajsh; çanta për të mbartur 

fëmijë; hobe për të mbartur bebe; çanta shpine, çanta, të përfshira në këtë klasë; çanta për 

ndërrimin e pelenave; artikuj për nevoja udhëtimi, të përfshirë në këtë klasë; valixhe të 

vogla, kuti dokumentash; çanta larje për higjenë ditore të pacientëve; çanta për kamping; 

çanta rrjetë të hapura në krye; çanta për të bërë pazar; çanta dore; çanta beli; çanta për 

plaçka udhëtimi; çanta për artikujt e bukurisë së trupit; çanta tualeti, kuti tualeti; çanta me 

artikuj tualeti për udhëtim (mallra lëkure); çanta udhëtimi; çanta shpine; artikuj për kuaj; 

kuti prej lëkure ose lëkure artificiale prej materiali fibroz; këllëve çelësash (mallra prej 

lëkure); çanta me kastor; qese paketimi, mbulesa, këllëfë prej lëkure; kuti tualeti që shiten 

bosh; qese kostumi  

21  Pajisje dhe enë shtëpiake dhe kuzhine; krëhëra dhe sfungjerë; furça (përjashtuar ato të 

përdorura për pikturë); materiale për bërje furçash;artikuj për qëllime pastrimi; lesh çeliku; 

qelq i papunuar ose gjysmë i punuar (përjashtuar qelqit të përdorur në ndërtim); artikuj prej 

qelqi, porcelani dhe argjile, që nuk përfshihen në klasa të tjera; pjata, pjata për ngrohje (enë 

të izoluara për ushqim), kupa me hundëz; vaska për bebe (të mbartshme); ngrohësa 

shishesh për fëmijë (jo-elektrike); furça për pastrim shishesh; furça dhëmbësh; furça floku; 

mbajtëse shishesh; kuti për mbajtje ushqimi të një vakti; kuti frigoriferike; enë për të 

mbajtur ngrohtë ushqimin (enë të izoluara); furça për pudër; kosha mbeturinash; aparatura 

për heqje makjazhi, jo-elektrike; avullues aerosol, jo për qëllime mjeksore; sita hiri (artikuj 

shtëpiakë); furça për vetulla; gota me fron; dërrasa për hekurosje; furça për kujdes të trupit 

dhe bukurisë; artikuj furçash; furça prej porcelani, qeramike ose qelqi; pjata një 

përdorimshme; kova akulli; furça elektrike, përjashtuar pjesët e makinerive; krëhëra 

elektrikë; damixhanë; enë për qëllime shtëpiake ose kuzhinë; mbajtëse peshqirësh; shufra 

për peshqirë dhe unaza për peshqirë; pajisje shtëpiake;doreza shtëpiake; sfungjerë për 

fërkim lëkure; kurthe për insekte; enë izoluese; shishe izoluese; furça për stukim; krëhëra 

(të ashpër); këllëfë për krëhëra; produkte qeramike për përdorime shtëpiake; shporta për 

përdorime shtëpiake; vegla kozmetike; çanta ftohëse; çanta, kuti ftohëse, të mbartshme, jo-

elektrike; aparatura uji për pastrim të dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; furça thonjsh; 

gota prej letre ose plastike; avulluesa parfumi; aparatura dhe makineri shkëlqimi, jo-

elektrike, për qëllime shtëpiake; kuti të pudrës; pufe të pudrës; furça rroje; mbajtëse të 

furçave të rrojes; enë për tymosje/pirje duhani; pajisje pastrimi që operohen me dorë; lecka 

pastrimi; pjata; lugë këpucësh; furça këpucësh; aparatura për pastrim këpucësh, jo-

elektrike; hekur i këpucarit për të mbajtur këpucët në kallëp (për të futur këpucët në kallëp); 

sfungjerë për përdorim shtëpiak; mbajtëse sfungjeri; kuti sapuni; mbajtëse, pjata sapuni; 

makineri për shpërndarje sapuni; aparatura tualeti (kujdes të trupit); mbajtëse letër tualeti; 

makineri shpërndarëse të letërës higjenike; sfungjerë tualeti; enë për pije; gota pije; dërrasa 

për të larë; vaska; furça dhëmbësh, eleltrike; pe për të pastruar dhëmbët; kruese dhëmbësh; 

enë për kruese dhëmbësh  
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24  Tekstile dhe mallra të bërë prej tekstili, të përfshirë në këtë klasë; mbulesa krevati dhe 

tavoline; batanije ku qëndron bebja, jorganë, kuverta për shtretër; mbulesa mbrojtëse për 

ulëset e fëmijës; shtupa; rrjeta kundër mushkonjave; lecka prej materiali tekstil për largim 

makjazhi; peshqirë për banjo, përjashtuar veshjet; materiale pambuku; mbulesa krevati prej 

letre; shtroje krevati; mbulesa krevati (shtroje); mbulesa për jastëkë; perde dushi prej 

materiali tekstil ose fije plastike; shtretër të hollë të mbushur që mbështillen me një 

mbulesë të heqëshme; materiale që mbulojnë shtresën e mbrendshme të diçkaje; materiale 

që mbulojnë shtresën e brendshme të këpucëve; fanellata; punime thurje për qëllime 

tekstili; të linjta për shtëpi; tekstile për shtëpi; mbulesa dysheku (veshje dysheku); këllëfë 

shilteje; këllëfë jastëku zbukurimi; mbulesa dysheku; rrjeta për mbrojtje nga mushkonjat; 

batanije me stof skoces ;thasë për fjetje (çarçafë të qepur në një thes); materiale mëndafshi; 

peshqirë fytyre prej tekstili; peshqirë tekstili; mësalla tekstili; materiale tekstili; materiale 

tekstili për këpucë; shami tekstili; çarçafë (shtroje krevati); materiale të linjta; materiale të 

linjta (të përpunuara); doreza për larje  

25  Veshje, kepucë-sandale, veshje koke; brekë-pelena për bebe (veshje); pelena për bebe 

prej materiali tekstil; ndërresa për bebe; veshje bebeje; pelerina shiu; shallra për në qafë; 

gjimbajtëse; gjimbajtëse për ushqim me gji; pjesë të brendshme të këpucëve; kapele të 

thurura, çorape të shkurtra, këpucë për bebe; kostume banjoje; brek banjoje; rroba banjoje; 

kapuç banjoje; sandale banjoje; këpucë banjoje; shallra me ngjyra që lidhen në qafë (shallra 

për qëllime veshje); veshje prej letre; qafore gëzofi (veshje); rrobë e puthitur pas trupit që 

vishet në mish; jelek grash; kapuçë dushi; tabanë të brendshëm këpucësh; shami për në 

xhep të xhaketës; galloshe; këpucë me qafa pa lidhësa; rripa mesi me xhepa për para 

(veshje); mbrojtëse kundra rrëshqitjes për këpucë; rripa (veshje); veshje gjimnastikore; 

këpucë për gjimnastikë; doreza (veshje); pandofla; kombinime brekë e kanotjere 

(ndërrresa); këmisha; pjesë shtesë këmishash; këmisha; jaka këmishe (të pangjitura); 

askota; krahëza; korse; xhaketa; fanella me mëntë të gjata; kapele të vogla (veshje koke); 

kapuçë; xhupa të lehtë; vello për në kokë dhe gjoks; jelek grash si ndërresë (mbulesa 

korshes); korse; jaka (veshje); kollare; kravata; grykashkë, jo prej letre; veshje lëkure; 

ndërresa; ndërresa (që thithin djersën); veshje dalluese të shoqatave; mansheta këmishe 

(veshje); jelek grash; rroba peshqir; këllëfë gëzofi për duar (veshje); kapuçë të leshtë; 

kapele uniforme; veshore (veshje); kominoshe; pantofla për qilimë; pizhama; sandale; 

veshje grash e Azisë së Jugut; sargi, shirita që vishen shpatull-brez; ndërresa nate; maska 

gjumi; vello (veshje); kilota; tabanë këpucësh; përparëse (rroba); mbushje absorbuese që 

vihen në veshje për mbrojtje nga djersa; këmisha të mbrendshme grash; çorape; aski 

çorapesh; shirita për në kokë (veshje); këpucë prej cohe (espadrilles); gëzof që vihet rrotull 

qafës deri në gju poshtë (fur shawls); rroba banje; këpucë plazhi; llastika çorapesh; çorape 

grash; çorape grash (për thithje djerse); themra çorapesh; aski çorapesh grash; geta të 

bashkuara me brekë per gra; bluza pambuku të lirshme të rënda për ushtrime; bluza me 

mëngë të shkurtra pa jakë; ndërresa; të mbrendshme (për thithje djerse); mbathje; ndërresa; 

çorape që mbulojnë pulpën; të brendshme (veshje); veshje të thurura (veshje)  

26  Dantellë dhe qëndisje, fjongo dhe kordonë; kopsa, gremça dhe syçka, gjilpëra me kokë 

dhe grepe; rripa për sigurinë e fëmijës; paramanë; shirita për të mbajtur flokët, karfica për 

flokë, kapse flokësh, zbukurime për flok; sumbulla (karfica zbukurimi); zbukurime të 

qepura (kinkaleri); fjongo dhe shirita për fustane; karfica zbukurimi (pajisje shtesë për 

veshje); mjekra fallco; mustaqe fallco; pendë (pajisje shtesë për veshje); kapele për 

ngjyrosjen e flokëve; gjilpëra për flok; rrjeta për flokë; shirita për të mbajtur flokët; 
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gërsheta flokësh; lule artificiale; fruta artificiale; rripa për drejtimin e ecjes së fëmijëve; 

bigodi, jo-elektrike; letër për bërje kaçurrel flokun; kuti gjilpërash; kuti me artikuj për 

qepje; gjilpëra për dredhje; paruke; paruke; paruke e voglë; shirita, gajtanë, korda, 

bishtaleca (stoli)  

32  Ujra mineralë dhe ujra të gazuar dhe pije të tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për bërje pije; ekstrakte frutash jo-alkolikë; pije 

frutash jo-alkolike; pije jo-alkolike; lëng molle (lëng fruti i pafermentuar) (lëng molle i 

pafermentuar); sherbete për pije; tableta sherbeti për pije; lëngje perimesh (pije); pije 

izotonike; limonada; pije prej hire; ujë i gazuar; ujë me gaz; sorbeta (pije); ujë tavoline; ujra 

(pije)  
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(511) 11  Aparatura për qëllime ndriçimi, ngrohje, gjenerim avulli, gatimi, ftohje, tharje, 

ventilimi, furnizimi me ujë dhe higjenike; ngrohësa, elektrikë, për shishe ushqimi për 

foshnje; shishe uji të ngrohtë; drita nate për fëmijë; drita nate elektrike; avulluesa; ulëse për 

në banjë për fëmijë; ulëse tualeti të ngritura; uturakë të mbartshëm për fëmijë; tasa-kapuç 

për tharje flokësh; jastëkë me ruajtje nxehtësie, jo për qëllim mjeksore; instalime banjoje; 

ngrohësa dysheku; bide; aparatura për rrezitje [shtretër dielli]; drita për pemë Krishtlindje, 

elektrike; impjante për gjenerim avulli; larguesa rrudhash të rrobave nëpërmjet avullit; 

aparatura dezinfektimi; makineri shpërndarëse dezinfektanti për banjo; aparatura për largim 

të erës së keqe, jo për përdorim personal; aparatura distilimi; koka dushi; aparatura dhe 

makineri akulli; freskuese elektrike për përdorim personal; çajnikë elektrikë; drita 

flakuritëse për kohë të shkurtër; abazhurë tavolinë me formë të rrumbullakët; ngrohësa për 

këmbë, elektrikë ose jo-elektrikë; aparatura avulli për fytyrë [sauna]; aparatura për ftohje 

pije; tharëse flokësh; tharëse duarsh për tualete; aparatura të ajrit të ngrohtë; batanije, 

elektrike, jo për qëllime mjeksore; furra me ajër të nxehtë; makineri kafeje, elektrike; 

instalime për ajër të kondicinuar; pajisje dhe instalime ftohëse; enë ftohëse; dollapë ftohës; 

llampa elektrike; fanarë për ndriçim; aparatura për largim të erës së keqe; aparatura dhe 

makineri për pastrim ajri; tharëse ajri; instalime të saunës; vaska me ndenjëse; shatërvanë; 

soba; kabina për banja turke, të mbartshme; llampa për rreze ultravjollcë, jo për qëllime 

mjeksore; aparatura për filtrim uji; instalime ftohëse për ujë; instalime për pastrim uji; 

aparatura për marrje uji; qese sterilizimi njëpërdorimshme; aparatura për shtjella uji  

14  Metale të çmuara dhe alizhet e tyre; stoli të çmuara, gurë të çmuar; instrumenta 

horologjikë dhe kronometrikë, unaza [stoli të çmuara ], byzylykë këmbe, stoli të çmuara 

mode; varëse çelësash; hajmali [stoli të të çmuara]; karfica [stoli të çmuara]; byzylykë [stoli 

të çmuara]; ora dore; karfica zbukurimi [stoli të çmuara]; fije prej metali të çmuar [stoli të 

çmuara]; gurë gjysmë të çmuar; varëse qafe [stoli të çmuara]; kuti prej metali të çmuar; 

zinxhirë [stoli të çmuara]; kapëse kravate; gjilpëra kravate; butona manshetash; medalje; 
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medaljonë [stoli të çmuara]; monedha; vath; perla [stoli të çmuara]; rruaza për bërje stoli të 

çmuara; unaza çelësash [xhingla ose medaljonë]; kuti për stoli të çmuara [kuti]; gjilpëra 

ornamentale; ornamente për këpucë prej metalesh të çmuara; ora dielli; rripa ore; kuti për 

orë- dhe bërje ore; kuti për ora [prezentime]; ora me alarm  

20  Mobilje, pasqyra, korniza për piktura; rafte për ruajtje; karroca çaji; borde ekspozimi; 

dollapë mjeksorë; orendi me fryrje; guacka të gocave deti; perde bambuje; rrethakë, jo prej 

metali të çmuar, për kontinierë; armatura shtrati, jo prej metali; shtretër; shtroje, përjashtuar 

të lintat; korniza pikturash; zbukurime prej plastike për artikuj ushqimor; kuti prej druri ose 

plastike; ndarëse ambientesh [orendi]; karrige për floktore; varëse, jo prej metali, për 

kremastar; varëse perdesh; mbajtëse perdesh, jo prej material tekstili; pasqyra dore [pasqyra 

tualeti]; dollapë peshqirësh [orendi]; pajisje për shpërndarje peshqirësh, të fiksuara, jo prej 

metali; mbulesa për veshje [ruajtje]; mbajtëse kapelesh; byzylyk identifikimi, jo prej metali; 

pllaka identiteti, jo prej metali; grila të mbrendshme tekstili për drtare; grila të brendshme 

për dritare [tenda] [orendi]; sëndukë, jo prej metalesh; jastëkë; varëse palltosh; varëse 

rrobash, jo prej metali; manekinë; portmanto; doreza sferike dyersh, jo prej metali; sëndukë 

me sirtarë; mbështetëse; nënkresa; kanistra për rroba [kosha]; kosha, jo prej metali; artikuj 

shportarie; çelësa prej karte plastike, jo të koduara dhe jo magnetike; banakë [tavolina]; 

kolltukë; jastëkë ajri, jo për qëllime mjeksore;  ndenjëse prej ajri, jo për qëllime mjeksore; 

dyshek prej ajri, jo për qëllime mjeksore; karrige ergonomike për masazh ulur; tavolina 

masazhi; struktura të lëvizëshme [zbukurim]; mbushje rrethore që vihet në qafë; strofulla 

për shtretër fëmijësh ose karroca fëmijësh; parete ndarëse [orendi]; perde me rruaza për 

zbukurim; kremalierë [orendi]; grila prej druri ose bambuje; stola; tabela sinjalizimi prej 

druri apo plastike; mbajtëse çadrash; thasë gjumi për kamping; dërrasa për varje çelësash; 

dollapë rrobash; mbulesa për rroba [gardërobë]; divanë; karrige plazhi prej thupre; karrige; 

tryezë tualeti; xhama të argjendë [pasqyra]; vitrina [orendi]; platforma  të ndryshueshme me 

rombe [peceta] që montohen në mur; lavamanë [orendi]; shtretër prej uji, jo për qëllime 

mjeksore; objekte reklamuese të fryrëshme; tapetë për ndërrim pelenash për fëmijë; djepër; 

xhingla të vogla të varura në derë/dritare që bëjnë zhurmë të lehtë me valëvitje [zbukurime]  
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(511) 1  Kimikate të përdorur në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; plehra organikë; kompozime për fikje zjarri; substanca kimike për 

ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitësa të përdorur në industri; agjentë 

reduktimi; agar-agar; karbonë të aktivizuar; shap; leshterikë (plehra); kripëra të metaleve 

alkalinë; alkol; amoniak; ujë i acidifikuar për ringarkim baterish; açeton; përgatitje 

bakteriale ndryshe nga ato për përdorim mjeksor dhe veterinar; përgatitje bakteriologjike 

ndryshe nga ato për përdorim mjeksor dhe veterinar; mastik shartimi për pemë; përgatitje 

pa ngjitës për shartim; dyll shartimi për pemë; katalizatorë biokimikë; kultura biologjike 
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indi ndryshe nga ato për qëllime mjeksore dhe veterinare; përgatitje biologjike (ndryshe nga 

ato për qëllime mjeksore dhe veterinare); argjilë që grafullon për hidrokulturë (substratë); 

kimikate organike për zbardhim; përzierje plehrash; përgatitje për përmirësimin e tokës; 

përgatitje për kursim karburanti; kimikate për kopshtari (përjashtuar këpurdhëvrasësit, 

herbicidet, insekticidet dhe parazitvrasësit); kimikate për pylltari përjashtuar 

këpurdhëvrasësit, herbicidet, insekticidet dhe parazitvrasësit; kimikate të përdorur në 

fotografi; kimikate bujqësore (përjashtuar këpurdhëvrasësit, shkatërruesit e farës së keqe, 

herbicidet, insekticidet dhe parazitvrasësit); kimikate që ngopin tekstilet; kimikate që 

ngopin lëkurën për lëkurë; përgatitje për kondesim kimikati; kimikate për rinovim lëkure; 

reagentë kimikë (të ndryshëm nga ato për qëllime mjeksore dhe veterinare); shtesa kimike 

në karburantin e motorit; shtesa kimike për vajra; ujë i distiluar; përgatitje diagnostikuese, 

të ndryshme nga ato për qëllime mjeksore ose veterinare; plehra organikë; pleh organik për 

bujqësi; përgatitje për heqjen e smërçit, të tjera nga ato për qëllime shtëpiake; zhvilluesa 

fotografikë; kimikate që mbrojnë lëkurën nga depërtimi i ujit; përgatitje për mbrojtje nga 

lagështia, përjashtuar bojrat, për masoneri; kimikate për mbrojtje tekstilesh; kompozime për 

fikje zjarri; përgatitje për mbrojtje nga zjarri; karbon ose filtera; materiale filtrimi 

(përgatitje kimike); materiale filtrimi (substanca minerale); materiale filtrimi (substanca 

bimore); përgatitje filtrimi për industrinë e pijeve; tretësira për fiksim (fotografi); kimikate 

për parandalimin e njollave për përdorim në pëlhura; emulsione për përdorim fotografik; 

letër fotografike; kundërngrirës; xhelatinë për qëllime fotografike; substanca për rrezitje; 

përzierje për ngjitje të qelqit; shkëmbyesa joni (kimikate); çinkustruesa; anti-inkustrantë; 

ngjitësa për riparimim të artikujve të thyer; përgatitje pastrimi; acid karbonik; përzierja 

plehrash; ëmbëlsues artificialë (përgatitje kimike); pllaka fotografike të sensibilizuara; film 

kinematografik, i sensibilizuar por jo i ekspozuar; cohë e sensibilizuar për fotografi; pllaka 

fotosensitive; filma të sensibilizuar, të paekspozuar; letër e sensibilizuar; substanca për 

parandalimin e çarjeve në çorapet e grave; ruejtësa lulesh; përgatitje për rregullimin e rritjes 

së bimëve; kimikate për parandalim kondensimi; dherishte; hormone për nxitjen e pjekjes 

së frutave; vajra për ruajtjen e ushqimit; fosfate (plehra); përgatitje kimike për tymosjen e 

mishit; kompozime për riparimin e gomave; mastikë për goma; kompozime për riparimin e 

komardareve të gomave (goma); klorur amoni; acid hidroklorik; kripë, e papërpunuar; 

kripëra (përgatitje kimike); kripëra (fertilizuesa); ngjitës për këpucë; letër vetndryshuese e 

tonalitetit (fotografi); sililkate; silikone; përgatitje për heqje të letrave të murit; ngjitës për 

letra muri; kripëra tonifikuese (fotografi); banjo tonifikuese (fotografi); torfë (fertilizues); 

torfë për kopshtari; akull i thatë (dioksid karboni); substancë ngjitëse e shpërndarë në degë 

për të kapur zogjtë e vegjël; përshpejtuesa vullkanizimi; përgatitje vullkanizimi; përgatitje 

për zbutje uji; përgatitje për pastrim uji  

2  Bojra, vernike, llakra; lëndë ruajtëse kundrejt ndryshkut dhe prishjes së drurit; lëndë 

ngjyruese; lëndë fiksuese; rrëshira natyrale të papërpunuara; metale në formë flete dhe 

pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë; bojra; lëndë fiksuese; kompozime për 

printim (bojë); bojë për printim; emaluesa (vernikë); ngjyruesa; bojra për këpucë; bojra, 

ngjyruesa; ngjyruesa për pije; glazura (bojra, llakra); veshës druri (bojra); përgatitje kundra-

gërryerjes; llakra; ngjyruesa për ushqim; përgatitje mbrojtëse për metale; letër për ngjyrosje 

të vezëve të Pashkëve; ruejtësa kundra dryshkut; terpentinë (hollues për bojra); toner për 

makina fotokopjimi; fishekë me toner (të mbushur) për printera dhe fotokopje; holluesa për 

bojra; holluesa për llakra; tempera; karamel (ngjyrë për ushqim)  

3  Përgatitje për zbardhim dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; përgatitje 
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pastrimi, lustrimi, fërkimi dhe gërryerje; sapunë; artikuj parfumerie, vajra esencialë, 

produkte kozmetikë, locion flokësh; pasta dhëmbësh; tretësira për fërkim; largues 

makjazhi; përgatitje nga aloe vera për qëllime kozmetike; kundradjersë (produkte tualeti); 

aromatikë (vajra esencialë); sprej për rifreksim frymëmarrje; esenca eteriale; vajra 

esencialë; produkte kozmetikë për vetulla; lapsa për vetulla; kripëra banjoje, jo për qëllime 

mjeksore; përgatitje kozmetike për banjo; balsamë, të ndryshëm nga ato për qëllime 

mjeksore; bojra për mjekër; dyll mustaqesh; shkumë deti; kremra për zbardhje lëkure; 

përgatitje për zbardhim (çngjyruesa) për qëllime kozmetike; përgatitje për zbardhim për 

lavanderi; lustruesa për orendi dhe dysheme; dyll për dysheme parketi; deodorantë për 

kafshë shoqëruese; deodorantë për njerëz ose kafshë; sapun dezinfektant; sapun deodorant; 

detergjentë të ndryshëm nga ato për përdorim në operacionet e prodhimit ose për qëllime 

mjeksore; dru me erë të këndshme aromatike; aromatizues të thatë për parfumimin e të 

linjtave; ujë me erë të këndshme aromatike; përgatitje depiluese; dyll depilues; përgatitje 

për largimin e smërçit për qëllime shtëpiake; ngjyrues për qëllime tualeti; përgatitje për 

largimin e ngjyrës; bojra kozmetike; lyra për qëllime kozmetike; përgatitje për largimin e 

lyrës të ndryshme nga ato për përdorim në proçeset e prodhimit; larguesa të njollave; 

glazurë për lavanderi; glazurë niseshteje për qëllime lavanderie; përgatitje zbutëse 

(niseshteje); bojë flokësh; spraj për flok; locionë për flok; kremra për lëkurë (produkte 

kozmetike); përgatitje për kujdes të lëkurës (produkte kozmetike); këna (ngjyruesa për 

produkte kozmetike); ngjitësa për fiksim të flokut falls; ngjitësa për qëllime kozmetike; 

ngjitësa për fiksim të qerpikut falls; produkte kozmetike; takëme kozmetike; lapsa 

kozmetikë; thonj falls; qerpikë falls; përgatitje për heqje llaku; përgatitje për zbardhim 

lëkure; dyllra për lëkurë; ruejtësa për lëkurë (dyllra); shkëlqyesa buzësh; buzëkuqë; 

larguesa dylli për dysheme (përgatitje fërkimi); locionë për qëllime kozmetike; aromatizues 

ajri; xhelra masazhi, të ndryshëm nga ato për qëllime mjeksore; sapunë mjeksorë; coha të 

ngopura me një detergjent për pastrim; përgatitje për heqjen e bllokimeve të kullimit; 

përgatitje për shkëlqim të gjetheve të bimëve; përgatitje për pastrime intime për qëllime 

higjenike apo heqjes së erës së keqe (artikuj tualeti); larësa goje, jo për qëllime mjeksore; 

zbukurime ngjitëse në thonj; llak për thonj; përgatitje për kujdes të thonjve; tretësirë 

hidroksid natriumi; neutralizuesa për onde permanente; vajra për qëllime tualeti; vajra për 

qëllime kozmetike; vajra për qëllime pastrimi; përgatitje valëzimi për flok; vajra për 

parfumë dhe aromë; artikuj parfumerie; parfumë; kremra lustrues; përgatitje lustrimi; 

lustruesa protezash; pomadra për qëllime kozmetike; lule të thata dhe erëza (aromatizues); 

përgatitje për pastrim në të thatë; përgatitje pastrimi; përgatitje për rroje; sapunë rroje; gurë 

rroje (regjësa); produkte për pasrroje; përgatitje tymuese (parfumë); shkopinj temjani; 

lëngje për pastrim xhami të përparmë; qumësht pastrues për qëllime kozmetike; përgatitje 

pastrimi; përgatitje për pastrim protezash; përgatitje për heqje të dryshkut; përgatitje 

kozmetike për qëllime hollimi; përgatitje gërryese; letër zumpare; makjazh; përgatitje për 

makjazh; pudër makjazhi; letër zmerile; maska bukurie; krem për këpucë; lustër për 

këpucë; dyll për këpucë; sapun kundradjersë; sapunë; sapunë për djersë të këmbëve; 

shampo; përgatitje për mbrojtje nga dielli; përgatitje për rrezitje në diell (produkte 

kozmetike); niseshte për qëllime lavanderie; përgatitje për pastrim të letrës së murit; 

terpentinë, për çlyrim; produkte kozmetike për kafshë; shampo për kafshë shoqëruese; 

artikuj tualeti; sapun tualeti; forma të hollura parfumi; shampo të thata; përgatitje tharëse 

për makinë larëse të enëve; shami letre të ngopura me locionë kozmetikë; lëndë për larje 

për përmirësimin e pamjes së rrobave; përgatitje për njomje të rrobave; përgatitje 
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lavanderie; peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; mbushje pambuku për qëllime 

kozmetike; shkopinj me pambuk për qëllime kozmetike; zbutësa rrobash (për përdorim në 

lavanderi); përgatitje kozmetike për qerpikë; bojë për qerpikë-vetulla; xhelra për zbardhje 

të dhëmbëve; pasta dhëmbësh; kalkime zbukurimi për qëllime kozmetike  

4  Vajra dhe lyra industrialë; lubrifikantë; përbërje për thithje pluhuri, njomje dhe lidhje; 

lëndë djegëse (përfshirë benzinë për motor) dhe lëndë djegëse për driçim; qirinj, fitilë për 

ndriçim; benzinë (lëndë djegëse); dyll blete; lëndë e djegshme e gaztë; dru zjarri; naftë; 

alkol për përdorim të përgjithshëm, por jo për pije; lëndë djegëse; qirinj për pemën e 

krishtlindjeve; qirinj aromatikë; energji elektrike; përgatitje për largim pluhuri; lyra për 

ndriçim; qirinj të hollë; lyrë për lëkurë; ruejtësa për lëkurë (vajra dhe lyra); vaj për ruajtjen 

e lëkurës; lëndë djegëse për ndriçim; lëndë djegëse minerale; vaj motori; drita nate (qirinj); 

fishek letre për ndriçim; lubrifikantë; lyrë për këpucë; përgatitje prej vaji soje për trajtim jo 

ngjitës të enëve të gatimit; kompozime për mbajtje nën kontroll të pluhurit në sipërfaqje të 

pluhurosura; lëndë djegëse motorike; dyll për ndriçim  

5  Përgatitje farmaceutike dhe veterinare; përgatitje higjenike për qëllime mjeksore; ushqim 

dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjeksor ose veterinar, ushqim për bebe; 

shtesa ushqimore dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplastë, materiale për fashatim; 

material për mbushje dhëmbi, dyll dentar; dezinfektantë; përgatitje për asgjesimin e 

parazitëve; këpurdhëvrasës, herbicide; analgjezikë; anestezikë; antibiotikë; antiseptikë; 

pambuk antiseptik; ndrydhësa oreksi për qëllime mjeksore; byzylykë për qëllime mjeksore; 

barna për qëllime njerëzore; barna për qëllime veterinare; barna për qëllime dentare; lëndë 

gërryese për qëllime farmaceutike; lapsa kaustikë; larësa sysh; açetate për qëllime 

farmaceutike; brekë-pelena për bebe; ushqim për bebe; pelena për bebe; kripëra banjoje për 

qëllime mjeksore; përgatitje banjoje, mjeksore; përgatitje terapeutike për banjo; fibra; 

bandazhe për fashatim; barna qetësues; përgatitje biologjike për qëllime mjeksore; 

përgatitje biologjike për qëllime veterinare; barna pastrues; produkte ëmbëltoreje, 

mjeksore; tableta për nxirrje; përgatitje kimiko-farmaceutike; kontraceptivë kimikë; 

përgatitje kimike për qëllime mjeksore; përgatitje kimike për qëllime farmaceutike; 

përgatitje kimike për qëllime veterinare; inde kirurgjikale; implante kirurgjikalë (inde të 

gjallë); peshqirë higjenikë; deodorantë, të ndryshëm nga ato për njerëz apo për kafshë; 

deodorantë për rroba dhe tekstile; dezinfektantë për qëllime higjenike; detergjentë për 

qëllime mjeksore; pije dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; substanca dietike të 

përshtatura për përdorim mjeksor; ushqim dietik i përshtatur për përdorim mjeksore; 

përgatitje albuminoze për qëllime mjeksore; përgatitje prej enzimash për qëllime mjeksore; 

përgatitje prej enzimash për qëllime veterinare; fermente për qëllime farmaceutike; lyra për 

qëllime mjeksore; lyra për qëllime veterinare; letra për kapjen e mizave; lapsa hemostatikë; 

ngjitësa për proteza; përgatitje për hemorroide; përgatitje për shkatërim të kërpurdhave  të 

kalbëzimit të drurit në të thatë; leukoplastë; ilaç për djersitje; hormone për qëllime 

mjeksore; ilaç për drithëra; produkte për të mbajtur larg qentë; locionë për qen; insekticide 

të lëngshme për qen; vaksina; brekë, thithëse, për mospërmbajtje; insekticide; produkte për 

të mbajtur larg insektet; lubrifikantë intimë; sprej ftohës për qëllime mjeksore; çamçakëza 

për qëllime mjeksore; germicide; kompresa; lapsa për kokëdhimbje; çajra bimorë për 

qëllime mjeksore; tretësira për përdorim me lente kontakti; përgatitje për pastrim ajri; pije 

mjeksore; bimë mjeksore; infuzione mjeksore; përgatitje mjeksore për rritjen e flokut; çajra 

mjeksorë; ujë deti për banjo mjeksore; yndyrë e bagëtisë;artikuj për kokëdhimbje; shtesa 

ushqimore minerale; ujra mineralë për qëllime mjeksore; kripëra uji mineral; përgatitje për 
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trajtimin e djegieve; përgatitje për kallo; përgatitje për heqjen e erës së keqe; përgatitje për 

të ndihmuar daljen e dhëmbëve; përgatitje për pastrime intime (për qëllime mjeksore); 

përgatitje për reduktim të aktivitetit seksual; përgatitje për asgjesim parazitësh; mbushje 

higjenike; brekë higjenike; baltë për banjo; sediment mjeksor (baltë); përgatitje për 

mbrojtje nga mola; letër për mbrojtje nga mola; larësa goje për qëllime mjeksore; shtesa 

ushqimore; ilaçe qetësuese për nerva; vajra mjeksore; qafore antiparazitike për kafshë; 

përgatitje antiparazitike; paraziticide; përgatitje farmaceutike; përgatitje farmaceutike për 

kujdes të lëkurës; përgatitje sterilizimi; shkopinj tymues; përgatitje tymuese për qëllime 

mjeksore; përgatitje për pastrim lente kontakti; kuti mjeksore (të mbartshme) (të 

mbushura); pomadra për qëllime farmaceutike; kripëra për qëllime mjeksore; kripëra për 

banja me ujë mineral; barna për gjumë; ilaçe seroterapeutikë; pjesë me material absorbues 

për higjenë të femrës (higjenike); pomadra për djegie nga dielli; përgatitje për djegie nga 

dielli për qëllime farmaceutike; mbushje gjoksi për të mbajtur teshat e thata dhe të pastra; 

cigare pa duhan për qëllime mjeksore; tamponë për qëllime higjenike; peceta të ngopura me 

locionë farmaceutikë; përgatitje për asgjesim parazitësh; vrasës së farave të këqija; larësa të 

vaginës; kuti të ndihmës së parë (të mbushura); materiale për fashatim; fashatime 

kirurgjikale; vata absorbuese; tretës për qëllime farmaceutike; përgatitje veterinare; 

përgatitje prej vitaminash; lapsa për lytha; vata për qëllime mjeksore; pelena për 

mospërmbajtje; sheqer për qëllime mjeksore  

7  Makineri dhe vegla makinash; motorë dhe motorë me djegie të brendshme (përvec 

automjeteve tokësorë); makineri shitëse automatike; motorë, të ndryshëm nga ato për 

automjete tokësorë; makineri që bëjnë pije të gazuara; makineri që bëjnë ujë mineral; 

pompa ajrimi për akuarium; makineri për prerjen e bukës; inkubatorë për vezë; makineri 

hekurosje; pastruesa me avull; hapësa konservash (elektrike); dinamo; dinamo biçikletash; 

furça, që operojnë në mënyrë elektrike; bluejtësa/copëtuesa, elektrikë, për qëllime 

shtëpiake; gjeneratorë elektriciteti; makineri për përgatitje pije, elektromekanike; makineri 

për përgatitje ushqimi, elektromekanike; motorë elektrikë (përjashtuar ato për automjete 

tokësorë); pistoleta për lyerje me bojë (pistoleta të furçës me ajër); filtera (pjesë për 

motorë); presa frutash (elektrike) për qëllime shtëpiake; makineri kulluese për perime; 

makina larëse enësh; pastruesa me presion të lartë; mulli kafeje, të ndryshëm nga ata që 

operojnë me dorë; shara me zinxhirë; pistoleta për ngjitje, elektrike; shpërndarësa të 

shiritave ngjitës (makineri); brumëpërzierëse; makineri kuzhine, elektrike; makineri 

shtrydhëse; makineri për bërje makaronash; makineri copëtuese-përzierëse, elektrike, për 

qëllime shtëpiake; mullinj për qëllime shtëpiake (të ndryshëm nga ata që operojnë me 

dorë); thyese (makineri); makina qepëse; instalime gjeneruese të energjisë në raste 

emergjente, gjenerator energjie në raste emergjente; makineri lustruese të parketit me dyll, 

elektrike; mullinj piperi të ndryshëm nga ata që operojnë me dorë; pompa (makineri); 

pompa (pjesë makinerish, motorësh); makineri dhe aparatura pastrimi, elektrike; rrahësa, 

elektrikë; tundësa; teha sharre (pjesë makinash); shara (makineri); mbjellësa (makineri); 

tranxha, elektrike; gërshërë (makineri); rrotëza, mekanike, për tubo fleksibël gome; 

makineri zmerilimi; gurë zmerilimi (pjesë makinerish); rrahëse vezësh (elektrike) për 

qëllime shtëpiake; prerësa (makineri); makineri për lustrim këpucësh, elektrike; fshesa me 

korrent; qese për fshesa korrenti; tubo gome për fshesa korrenti; pjesë shtesë për fshesa 

korrenti për shpërndarje parfumi apo dezinfektantësh; pajisje përpunuese ushqimi 

(elektrike)  

8  Vegla dhe instrumenta dore (që operohen me dorë); takëme; armë të ftohta; brisqe rroje; 
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gërshërë mjekre; gërthapë; barena; turjela (vegla dore); hekura hekurosje; hapëse 

konservash (jo-elektrike); copëtuese akulli; sete manikyri, elektrile; takëme tavoline (thika, 

pirunj dhe lugë); kuti brisqesh; shpatulla të piktorit; lima (vegla); lustruesa thonjsh të 

gishtave (elektrike ose jo-elektrike); pajisje dore për bërje floku kaçurrel; gërshërë krasitje; 

vegla kopshtarie (që operohen me dorë); prerësa perimesh në feta; aparatura për asgjesim të 

parazitëve të bimëve; hekura polirimi (vegla glazimi); grabuj për pastrim të rërës; pajisje 

me shufër të nxehtë për bërje kacurrela; pajisje depilimi (elektrike dhe jo-elektrike); prerësa 

floku për përdorim personal (elektrikë dhe jo-elektrikë); hanxharë; pompa manuale; grabuj 

(vegla dore); gërshërë kopshti për tu përdorur në bordura; shpatulla kruese (vegla dore); 

vegla për brimosje (vegla dore); sete manikyri; havan për shtypje; shkuesa filli në makina 

qepëse; lima për thonj; lima thonjsh (elektrike); piskatore; prerëse thonjsh (elektrike ose jo-

elektrike); prerëse thonjsh; heqësa thonjsh; aparate për shpim veshi; sete pedikyri; 

piskatore; piskatore për heqje qimesh; prerëse picash (jo-elektrike); gërshërë bari 

(instrumenta dore); brisqe rroje; makina rroje; rripa për mprehje brisku; kuti rroje; lima të 

ashpra (vegla dore); kruajtëse (vegla dore); lopata metalike (vegla dore); gërshërë; gërshërë 

të mëdha për krasitje; vegla prerëse (instrumenta dore); instrumenta për mprehje tehesh; 

instrumentë retifikimi (që operohen me dorë); gurë zmerilë (vegla dore); gurë mprehës; 

lima zmerilimi; rrota makinash zmerilimi; prerësa; vegla prerëse (vegla dore); vegla me teh 

të mprehtë (vegla dore); çelësa dadosh (vegla dore); kaçavida; shpatulla (vegla dore); 

shiringa për spërkatje insekticidesh; pulverizuesa insekticidesh (vegla dore); stampa (vegla 

dore); argjendurina (thika, pirunj dhe luga); shkulës ferrash (vegla copëtuese dore për 

perime; bigudi për qerpikë; pinca; masha për sheqer; fryrëse për të ndihmuar ndezjen e 

zjarrit  

9  Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe 

mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; aparatura për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, disqe për 

regjistrim të zërit; CD-i, DVD-i dhe bartës të tjerë dixhital regjistrimi; mekanizma për 

aparaturat që operojnë me xhetona; regjistrues të parave të thata, makina llogaritëse, pajisje 

për përpunim të dhënash, kompjutera; softuerë kompjuterikë; aparatura për fikje zjarri; rafte 

për filma fotografikë; alarme; alkolmetra; telefona me sekretari telefonike; aparatura për 

regjistrim në distancë; aparatura për frymëmarje, përjashtuar ato për respirim artificial; 

maska respiratore (të ndryshme nga ato për respirim artificial); respiratorë për filtrim ajri; 

bateri, elektrike; matësa ekspozimi (matësa drite); skedarë figurë për shkarkim; aparatura 

fototelegrafike; telefona video; diafragma (fotografi); syze anti-shkëlqim; ballik për anti-

shkëlqim; llamba fleshi (fotografi); llambë për blicim (fotografi); peshore për letra; syze 

(optike); kuti syzesh; skelet syzesh; lente për syze; pajisje dixhitale me disqe kompakt për 

regjistrim dhe dëgjim zëri; koduesa magnetikë (përpunim të dhënash); kompakt disqe 

(kujtesë vetëm e lexueshme, rom); kompakt disqe (audio-video); programe kompjuterikë, të 

regjistruar; softuerë kompjuterikë, të regjistruar; programe operativë kompjuterikë, të 

regjistruar; pajisje periferike kompjuterike; programë kompjuterikë, të shkarkueshëm; 

softuerë lojrash për kompjutera; tastiera kompjuteri; aparatura për përpunim të dhënash; 

diapozitivë (fotografi); aparatura për projektim diapozitivësh; instalime për mbrojtje nga 

vjedhja, elektrike; aparatura lajmëruese anti-vjedhje; ekspozuesa për fotografi dixhitale; 

makina diktuese; rregullatorë driçimi (reostatë); disketa; periferik kompjuteri ku futet 
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disketa; dozimetra; printera për përdorim me kompjutera; aparatura për matje presioni; 

llamba për dhoma të errëta për zhvillim fotografish (fotografi); dhoma të errëta për zhvillim 

fotografish (fotografi); pajisje dixhitale që punojnë me DVD; çorape, të ngrohura në 

mënyrë elektrike; brava elektrike; kabllo, elektrikë; llamba elektronike; borde elektronikë 

njoftimesh; publikime elektronike, të shkarkueshme; kompjutera të vegjël me aplikacion 

ditar; gardhe të elektrizuar; aparatura marrëse audio dhe aparatura marrëse video; aparatura 

për matje në distancë; ergometra; detektorë për monedha fallco; aparate faksi; televizorë; 

telefona; alarme zjarri; veshje për mbrojtje kundrejt zjarrit; filma, të ekspozuar; aparature 

kinomatografikë; aparatura për prerje filmi; filtera për maska respiratore; filtera (fotografi); 

aparate fotografikë (fotografi); aparatura fotokopjuese (fotografike, elektrostatike, termale); 

pajisje për telefona që nuk mbahen në duar; sete radiotelefonie; instrumenta për testim gazi; 

makina automatike për shpërndarje të parave të thata; gramafon me monedhë (muzikor); 

makineri për numërim dhe klasifikim parash; peshore; pajisje GPS; gjysmëpërçuesa; 

lartësimatësa; pajisje për trajnim të qenve me zhurmë të padëgjueshme nga njerëzit; matësa 

lagështire; karta identiteti, magnetike; ndërfaqësa (për kompjutera); kanalë kabllosh 

(elektrikë); lidhje telash (eletricitet); karta me qarqe të integruar, karta inteligjente; pajisje 

për regjistrim dhe dëgjim zëri; transportuesa për diapozitivë (fotografi); filma 

kinematografikë, të ekspozuar; lexuesa optikë karakteresh (përpunim të dhënash); pajisje 

fundore (elektricitet); zile (pajisje lajmërimi); tone zileje, për shkarkim, për telefona 

celularë; pince-nez; kabllo koaksialë; karta të koduara, magnetike; kolektorë, elektrik; 

busulla orientimi; lente kontakti; enë për lente kontakti; kufje që mbështeten në kokë; 

ngarkuesa për bateri elektrike; laptopë (kompjutera); çanta laptopi; lazera, jo për qëllime 

mjeksore; altoporlantë; bokse për altoporlantë; tubo për kabllo (elektrikë); lexuesa (pajisje 

për përpunim të dhënash); dioda llambë (LED-e); shenja të ndritshme; treguesa lazer; 

vizore (instrumenta matës); aparatura për analizim ajri; lupa (optike); shirita magnetikë; 

njësi shiriti magnetik (për kompjuter); bartës magnetik të dhënash; mi (pajisje për përpunim 

të dhanash); tapete miu; megafonë; aparatura matje; aparatura matëse (elektrike); 

instrumenta matës; lugë matëse; vizore (instrumenta matës);mikrofonë; mikroproçesorë; 

mikroskopë; telefona mobilë; modemë; monitorë (pajisje kompjuterike); monitorë 

(programe kompjuterikë); pajisje edituese për filma kinematografikë; pajisje mbrojtëse për 

dhëmbë dhe mishra dhëmbësh; skedarë muzikorë për shkarkim; aparatura për analizë të 

ushqimit; kapse hundësh për notarët; pajisje navigimi për automjete (kompjutera në 

kroskot); instrumenta navigimi; kompjutera të mbartshëm (kompjutera); shtupë për veshët 

për zhytësa; mallra optikë; aparatura dhe instrumenta optikë; mbartës optik të dhënash; 

kabllo të fibrave optikë; disqe optike; pajisje radio për shkëmbim mesazhesh numerikë; 

aparatura dhe pajisje për fizikanë; magnetofonë; printera për grafik; aparatura projeksioni; 

ekranë projeksioni; radarë; radio; radio automjeti; korniza për diapozitivë fotografikë; 

aparatura qendërzuese për diapozitivë fotografikë; detektorë tymosje; makina llogaritëse; 

vizore të lëvizëshme; disqe reflektues, për veshje, për parandalimin e aksidenteve të 

trafikut; regjistrues të parave të thata; helmeta kalërimi; rrjeta sigurie; tenda të 

padepërtueshme nga uji; breza shpëtimi; aparatura shpëtimi jete; jelekë shpëtimi; pajisje për 

matjen e kohës së gatimit të një veze (ora me rërë); aparatura lustrimi për printime 

fotografike; skanera (pajisje për përpunim të dhënash); disqe për regjistrim zëri; çelësa, 

elektrikë; aparatura elektrike për komutim; panelë shpërndarës (elektricitet); shenja 

mekanike; ekrane (fotografi); helmeta mbrojtëse; helmeta mbrojtëse për sporte; maska 

mbrojtëse; transmetuesa (telekomunikacion); etiketa elektronike të sigurisë për mallra; 
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panelë sinjalizimi, të ndritshme ose mekanike; syze dielli; kujtesa kompjuteri; këllëfë 

kryesisht bërë për aparatura dhe instrumenta fotografikë; pasqyra (optike); syze për sporte; 

tubo komunikimi; sisteme spërkatës (mbrojte nga zjarri); bobina (fotografi); mbështetëse 

për aparat fotografikë; trekëmbësha për aparate fotografikë; pajisje për regjistrim kohe 

(instrumenta kronometrikë); portollamba, priza dhe kontakte të tjerë elektrikë (lidhje 

elektrike); mbulesa prizash; lexuesa kodbari; sirena; tahometra; makina llogaritëse xhepi; 

makina përkthyese elektronike xhepi; teleskopë; treguesa temperature; etiketa për 

temperaturë, jo për qëllime mjeksore; termometra, jo për qëllime mjeksore; shirita për 

regjistrimin e zërit; aparatura për regjistrim zëri; regjistrues me kaseta; mbartës të 

regjistrimit të zërit; aplifikatorë; aparatura për riprodhim zëri; stereo personale; aparatura 

stereo të mbartshme; radio marrëse-dhënëse (e mbartshme); aparatura tharëse për printime 

fotografike; rafte tharës (fotografi); filtera për rreze ultra-vjollcë, për fotografi; veshje 

mbrojtëse kundra aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; doreza për mbrojtje kundra 

aksidenteve; rrjeta për mbrojtje kundra aksidenteve; pajisje mbrojtëse për përdorim 

personal kundra aksidenteve; aparatura mësimdhënie; aparatura audiovisuale mësimdhënie; 

pajisje USB; aparatura zmadhuese (fotografi); mbyllësa diafragme (fotografi); shirita 

magnetik për regjistrim dhe riprodhim të figurës dhe zërit; ekrane për figura; videokamera; 

kaseta prej shiriti magnetik për regjistrim dhe riprodhim të figurës dhe zërit; 

videoregjistruesa; kaseta me lojra video; peshore; aparatura dhe instrumenta për peshim; 

makineri peshimi; trekëndësha paralajmëruese të prishjes së automjetit; govata për larje 

(fotografi); treguesa niveli të alkolit; erëmatësa; kone për të treguar drejtimin dhe fortësinë 

e erës; filma vizatimorë; aparatura për regjistrim kohe; çelësa kohe, automatikë; kompase 

(instrumenta matës); bateri për ndriçim; strehë kapeleje për anti-shkëlqim (veshje koke)  

10  Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, mjeksore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë; artikuj ortopedikë; materiale për qepje plage; shpërndarëa të aerosol 

për qëllime mjeksore; kuti instrumentash për përdorim nga kirurgët dhe doktorët; enë për 

aplikimin e barnave; unaza që ndihmojnë daljen e dhëmbëve; aparatura për testim gjaku; 

sfigmomanometra; aparatura dhe instrumenta kirurgjikalë; implante kirurgjikalë (materiale 

artificialë); takëme (kirurgjikalë); gjilpëra për qepje; sfungjerë kirurgjikalë; pasqyra për 

kirurgë; defibrilatorë; aparatura diagnostikuese për qëllime mjeksore; aparatura dialize; 

qeska akulli për qëllime mjeksore; bandazhe (elastike); aparatura elektro-akupunkture; 

mbrojtëse gishtash për qëllime mjeksore; biberonë për shishe ushqyerje; mbrojtësa dëgjimi; 

pajisje për larje të zgavrave trupore; bandazhe leukoplasti për qëllime ortopedike; rripa për 

qëllime mjeksore; rripa ortopedikë; proteza floku; doreza për qëllime mjeksore; uturakë 

(enë); batanije elektrike, për qëllime mjeksore; mbushje ngrohëse, elektrike, për qëllime 

mjeksore; ndihmësa dëgjimi për të shurdhërit; korse për qëllime mjeksore; shiringa për 

injeksione; aparate frymëthithëse; injektuesa për qëllime mjeksore; pajisje për dush intim; 

jastëkë për qëllime mjeksore; çorape për variçe; paterica; llamba për qëllime mjeksore; 

lazera për qëllime mjeksore; jastëkë ajri për qëllime mjeksore; shilte ajri për qëllime 

mjeksore; dyshek ajri, për qëllime mjeksore; maska për qëllime mjeksore; aparatura 

masazhi; aparatura masazhi estetik; doreza për masash; aparatura dhe instrumenta 

mjeksorë; aparatura për ushtrime fizike, për qëllime mjeksore; lugë për administrim ilaçi; 

pompa gjiri; kontraceptivë, jo-kimikë; kruarse veshi; shtupa veshi (mbrojte dëgjimi); artikuj 

ortopedikë; tabanë ortopedikë për këpucë; bandazhe për nyje, anatomike; bandazhe gjuri, 

ortopedike; këpucë ortopedike; tabanë ortopedikë; kondomë; matësa pulsi; pompa për 

qëllime mjeksore; shishe për ushqyerje; valvula për shishe ushqyerje; gërshërë për kirurgji; 
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jaki (kirurgjike); hobe (bandazh mbrojtës); biberonë; bisturi; sonda për qëllime mjeksore; 

enë speciale për mbetje mjeksore; çorape elastikë për qëllime mjeksore; mbushje ngrohëse 

për dihmë të parë; termometra për qëllime mjeksore; llamba rrezesh ultravjollcë për qëllime 

mjeksore; rripa për gra shtatzëna; shtresa për mospërmbajtje; brez hipogastrik; aparatura 

dhe instrumenta urologjikë; pulverizuesa për qëllime mjeksore; aparatura dhe instrumenta 

veterinarë; aparatura vibromasazhi; kompresa termoelektrike (kirurgji); pasqyra për 

dentistë; kruarse gjuhe  

11  Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, për 

furnizim me ujë dhe instalime higjenike; lavamanë; kube nxjerrëse tymrash për kuzhinë; 

çakmakë; ngrohësa, elektrikë, për shishet e ushqyerje; aparatura dhe instalime ndriçimi; 

aparatura ndriçimi për automjete; aparatura ndriçimi me dioda që emetojnë dritë (LED-e); 

llamba për ndriçim; ngrohësa shtrati; drita fleshi (llamba me bateri); aparatura për nxirrje 

(shtretë dielli); makineri për bërje buke; drita elektrike për pemët e krishtlindjeve; tenxhere 

me presion (autoklava), elektrike; drita tavani; aparatura dezinfektanti; aparate shpërndarës 

dezinfektantësh për tualet; aparatura për heqjen e erës së keqe, jo për përdorim personal; 

makineri dhe aparatura akulli; dollape akulli; ventilatorë elektrikë për përdorim personal; 

çajnikë, elektrikë; drita flakërima; priza për drita elektrike; pajisje të thella për skuqje, 

elektrike; aparatura ngrirëse; aparatura për ftohjen e pijeve; poça elektrikë; poça elektrikë 

për qëllime ndriçimi; aparatura pjekje; pjekës me hell; tharëse flokësh; batanije, jo për 

qëllime mjeksore; aparatura ngrohje, elektrike; ngrohësa me ventilim; aparatura ngrohje; 

aparatura jonizimi, jo për trajtimin e ajrit apo të ujit; bërësa kosi, elektrike; filtera kafeje, 

elektrike; makina kafeje, elektrike; instalime ajri të kondicionuar; aparatura dhe instalime 

gatimi; ene gatimi, elektrike; soba kuzhine (fura); pajisje dhe instalime frigoriferike; enë 

frigoriferike; dollapë frigoriferikë; llamba elektrike; llamba me vajguri; abazhure; fenerë 

Kinezë (fenerë letre) për dekorime festive; tubo të shndëritshëm për ndriçim; aparatura për 

heqjen e erës së keqe; filtera për kondicionim ajri; aparatura dhe makineri për pastrimin e 

ajrit; instalime dhe aparatura ventilimi (kondicionim ajri); fura me mikrovalë (aparatura 

gatimi); rubineta misker për tubot e ujit; hundëza rubineti kundra nxjerrjes së ciklave; 

reflektorë llambash; aparatura dhe instalime higjenike; tenxhere presioni për gatim, 

elektrike; shporetë; llamba me bateri; ngrohësa xhepi; WC; filtera për ujin e pishëm; pajisje 

elektrike për vafer; shishe të ujit të nxehtë; pllaka ngrohje; tharësa elektrikë lavanderie; 

aparatura dhe instalime për zbutjen e ujit; aparatura për filtrim uji; aparatura për marrje uji; 

drita biçiklete  

12  Automjete; aparatura për lëvizje nga toka, ajri ose uji; mbulesa automjetesh (të 

formëzuara); rimorkio (automjete); aparatura, makineri dhe pajisje aeronautike; mbulesa 

shale për biçikleta apo motorçikleta; pajisje anti-vezullim për automjete; pajisje anti-

vjedhje për automjete; alarme anti-vjedhje për automjete; triçikla; karroca për të bërë pazar; 

automjete elektrikë; motorë, elektrikë, për automjete tokësorë; biçikleta; zile biçikletash; 

zinxhirë biçikletash; kosha të përshtatur për biçikleta; mbrojtëse veshjesh për biçikleta; 

pompa për biçikleta; sinjale për kthime në automjete; automjete për lëvizje nga toka, ajri, 

uji ose shina; goma për automjete; ulëse për automjete; takëme riparimi për tubo të 

brendshëm; rrjeta bagazhi për automjete; kosha të përshtatur për biçikleta; zgara për 

automjete; bori për automjete; karroca fëmijësh; mbulesa të karrigeve me rrota; pompa ajri 

(pajisje shtesë automjetesh); mbulesa për karroca bebesh; skutera; karroca me rrota; 

pasqyra të pasme; shala për biçikleta apo motorçikleta; qese shale për biçikleta; fshirëse 

xhamash; tubo të brendshëm për goma pneumatike; goma pa komardare (goma) për 
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biçikleta; karroca të vogla që mbësëhtjellin tubo gome; slita (automjete); baltapritëse; 

zinxhirë kundra rrëshqitjes; automobilë bore; mbulesa ulësesh për automjete; karroca dore; 

baltë pritëse për biçikleta; pulla gome vetngjitëse për riparim të komardareve; takëme 

sigurimi për ulëset e automjeteve; rripa sigurimi për ulëset e automjeteve; ulëse sigurimi 

për fëmijë, për automjete; tenda dielli të përshtatura për automobilë; valvula për goma 

automjetesh (goma)  

14  Stoli, gurë të çmuar; instrumenta horologjik dhe kronometrikë; hajmali (stoli të 

çmuara); karfica (stoli të çmuara); byzylykë (stoli të çmuara); ora dore; stoli të çmuara prej 

qelibari të verdhë; karfica zbukurimi (stoli të çmuara); gurë gjysmë të çmuar; varëse qafe 

(stoli të çmuara); zbukurime kapelesh prej metali të çmuar; zinxhirë (stoli të çmuara); 

kapëse kravate; karfica për kravatë; butona manshetash; medalionë (stoli të çmuara); 

monedha; vath; perla artificiale për të bërë stoli të çmuara; perla (stoli të çmuara); unaza 

(stoli të çmuara); mbajtëse çelësash (xhinga ose zinxhirë sahati); kuti stolish të çmuara 

(kuti); karfica zbukurimi; kronometra; stoli të çmuara kostumi (stoli veshjeje/kostumi të 

veçantë); ora xhepi; rripa ore; kuti për ora dhe orëndreqës; karkasa ore; kuti për ora; kuti 

për ora (ekspozim); zinxhirë ore; ora me zile; kronometra  

16  Letër, kartonë dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

materiale të shtypura; materiale për libërlidhje; fotografi; shkresori; ngjitësa për shkresori 

apo qëllime shtëpiake; materiale për artistë; 

penelë; makina shkrimi dhe sende të nevojshme për zyrë (përjashtuar orenditë); materiale 

udhëzuese dhe mësimdhënie (përjashtuar aparaturat); materiale plastike për paketim (që 

nuk përfshihen në klasa të tjera); qese plehrash prej letre apo prej plastike; peceta letre për 

heqjen e makjazhit; dosje dokumentash (shkresori); albume; aparatura për plastifikim 

dokumentash; atlase; etiketa me ngjitës (shkresori); kapëse për kartmonedha;  shtroja për 

gota birre;  pikturë; vizatime (piktura), me kornizë apo pa kornizë; lapsa; tampona boje 

(shkresore); pulla postare; letër shkrimi; pamflete; libra; mbështetëse për fundin e radhës së 

librave për ti mbajtur drejt lart; pajisje të nevojshme zyre, përjashtuar orenditë; kapëse 

metalike për zyrë; qese dokumentash; bileta hyrje; etiketa, jo prej tekstili; flamuj prej letre; 

kuti bojrash (artikuj për përdorim në shkollë); mbështjellësa shisheje prej kartoni apo prej 

letre; lëngje korrigjuese (pajisje të nevojshme zyre); fletushka; fletë të holla plastike për 

mbështjellje; formularë, të shtypur; fotografi (printime); foto me cinkografi; makina 

afrankimi për përdorim në zyrë; globe me ndarje territoriale; karta përshëndetje; shirita 

elastikë për zyra; doracakë (manuale); makina kapëse (pajisje të nevojshme zyre); zarfe 

(shkresore); filtera letre për kafe; kalendarë; harta; katalogë; shirita ngjitës për qëllime 

shkresore apo shtëpiake; aparatura për montim fotografish; ngjitësa për qëllime shkresore 

apo shtëpiake; breza ngjitës për qëllime shkresore apo shtëpiake; makina shpërndarëse të 

shiritave ngjitës (pajisje të nevojshme zyre); qese për gatim në mikrovalë; letër kopjativ; 

grykashka prej letre; materiale udhëzues dhe mësimdhënie (përjashtuar aparaturat); shirita 

që vihen në mes të faqeve të librit; biruesa zyre; paketa plastike flluskë (për mbështjellje 

apo paketim); kanavacë për pikturim; furça për piktorë; stilolapsa shënjues me maja poroze 

prej shajaku të presuar; blloqe shënimesh; dosje (pajisje të nevojshme zyre); lecka fytyre 

prej letre; peshqirë prej letre; kapakë prej letre për enët e luleve; fjongo prej letre; peceta 

tavoline prej letre; shami prej letre; qese konike prej letre; letër pergamenë; postera; shtroje 

prej letre në në nje vend ulës në tavolinë; kartolina; prospekte; goma fshirëse; pineska; kuti 

prej kartoni ose letre; pajisje shkrimi; libra shkrimi apo vizatimi; makina shkrimi (elektrike 

ose jo-elektrike);  
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materiale shkrimi; dosje me ndarje për të mbajtur artikuj shkrimi (sete); blloqe shënimesh; 

publikime të shtypura; mbajtëse fotografish; stampa (vula); bojë; mbulesa tavoline prej 

letre; shtroje tavoline prej letre; letër higjenike; rogozë për në tavolinë prej letre; qese, 

zarfa, kuti prej letre apo plastike, për amballazhim; materiale amballazhimi prej kartoni; 

materiale për vizatim; letër vizatimi; instrumenta vizatimi; printime grafike; periodikë; 

gazeta  

18  Lëkurë dhe imitacione lëkure, dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; lëkura kafshësh, gëzofë; baule dhe çanta udhëtimi; ombrella 

dhe çadra dielli; bastunë; kamzhikë, takëme dhe pajime kuajsh; hobe për të mbartur bebe; 

çanta plazhi; mbulesa për kafshë; portofolë; çanta rrjetë për të bërë pazar; çanta për të bërë 

pazar; kuleta; qafore për kafshë; valixhe e vogël për udhëtim; çanta dore; çanta krahu prej 

cohe të pastrukturuara për të mbajtur bebe; çanta me zinxhir dhe një dorezë për mbajtje 

kustumi dhe xhaketash gjatë udhëtimit; kuti tualeti (jo të mbushura); lëkurë, e papunuar ose 

gjysmë e punuar; gojëza; ombrella; baulle për udhëtim; baule (bagazhe); sete udhëtimi 

(produkte lëkure); çanta udhëtimi; çanta shpine; këllëfë për çelësa; çanta shkolle; çadra për 

mbrojtje nga dielli; çanta sporti; shkopinj për ecje; çanta; çanta me rrota për të bërë pazar; 

çanta për libra dhe dokumenta; çanta krahu prej cohe të pastrukturuara për mbajtje bebe  

20  Orendi, pasqyra, korniza pikture; mallra (që nuk përfshihen në klasa të tjera) prej  druri, 

tape, kallami, thupre, xunkthi, briri, kocke, fildishi, kocke balene, guaske, qelibari, perle, 

shkume deti dhe zëvendësuesish për të gjithë këta materiale apo prej materialeve plastike; 

dërrasa ekspozimi; dollapë mjeksorë; dyshekë/krevatë (përjashtuar shtrojet); korniza 

pikturash; kade, jo prej metali; zbukurime prej pastike për produkte ushqimorë; kuti, arka 

dhe kuti prej druri ose plastike; brava, jo prej metali për automjete; voza, jo prej metali; 

figurina (statuja) prej druri, dylli, allçie ose plastike; tapa shisheje, jo prej metali; rafte për 

shishe; tapa për shishe; mbyllësa për shishe, jo prej qelqi, metali ose gome; çengelë, jo prej 

metali, për kremastarë; çengelë për perde; hallka perdesh; pasqyra dore (pasqyra tualeti); 

pajisje shpërndarëse peshqirësh, jo prej metali, të fiksuara; numra shtëpie, jo prej metali, jo 

të ndritshëm; mbulesa veshjesh (ruajtje); pllaka me emra, jo prej metali; grila të brendshme 

dritaresh prej tekstili; grila të brendshme dritaresh (grila) (orendi); grila të brendshme me 

listela; kapëse kabllosh, jo prej metali; skaje plastike për orendi; arka, jo prej metali; pllaka 

regjistrimi, jo prej metali; karrige të larta për të ushqyer fëmijët; pajisje që ndihmojnë për të 

ecur fëmijët; shilte; shilte për kafshë shtëpiake; varëse palltosh; varëse rrobash, jo prej 

metali; manekinë për rrobaqepës; portmanto (orendi); doreza sferike dyersh, jo prej metali; 

kosha, jo prej metali; artikuj shportarile; tapa; shtylla kruajtëse për mace; kosha për bebe; 

dyshekë ajri, jo për qëllime mjeksore; dyshekë; shtroje për kosha për fëmijë; doreza 

thikash, jo prej metali; pajisje orendish, jo prej metali; rrotëza për orendi, jo prej metali; 

struktura prej xhinglash që lëvizin në bazë të rrymave të ajrit (zbukurime); byzylykë 

identifikimi, jo prej metali, për spitale; kuti fole për kafshë shtëpiake; grila prej letre; parete 

para oxhakut (orendi); perde me rruaza për zbukurim; pankarta prej druri ose plastike; 

ornamente të derdhura për korniza pikturash; tabela prej druri ose plastike; mbajtëse 

çadrash; thasë për fjetje për kamping; bobina, jo prej metali, jo mekanike, për tubo 

fleksibël; dryna (të ndryshëm nga ato elektrikë), jo prej metali; dërraza çelësash për varjen 

e çelësave; tapa shisheje me vidhosje, jo prej metali; mbulesa mbrojtëse për veshje; tabaka, 

jo prej metali; enë plastike për amballazhim; ndaluesa, jo prej metali; hallka perdesh; 

pulexha për grila; shina perdesh; shkopij perdesh; tavolina të montuara në mur për 

ndërrimin e bebeve; shtroje për ndërrimin e bebeve; djepër; xhingla të vogla të varura në 
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derë/dritare që bëjnë zhurmë të lehtë me valëvitje (zbukurim); rafte revistash; stenda për 

ekspozim gazetash; kunja tende, jo prej metali  

21  Pajisje dhe enë shtëpiake apo kuzhine; krëhëra dhe sfungjerë; furça (përjashtuar 

penelet); materiale për bërje furçash; artikuj për qëllime pastrimi; lesh çeliku; qelq i 

papërpunuar apo gjysmë i përpunuar (përjashtuar qelqin e përdorur për ndërtim); artikuj 

prej qelqi, porcelani dhe argjile që nuk përfshihen në klasa të tjera; mbulesa për akuariumë; 

kosha plehrash; pajisje për largimin e makjazhit; aparatura pluhurosje, jo-elektrike; pajisje 

shpërndarëse aerosoli, jo për qëllime mjeksore; furça për vetulla; banjo për bebe (të 

mbartshme); ngrohësa për shishe ushqimi, jo-elektrike; kriklla; pajisje ujitëse; fshesa; 

mbajtëse lulesh dhe bimësh (aranxhim lulesh); spërkatësa për ujitje lulesh dhe bimësh; kuti 

lulesh; poçe lulesh; lecka për larje dyshemesh; furça të ashpra; tiganë; kanistra buke; kosha 

buke, për shtëpi; dërrasa hekurosje; mbajtëse hekuri për drejtim flokësh; furça për qëllime 

kozmetike; pjata gjalpi; autokllava (pajisje gatimi presioni), jo-elektrike; mbyllëse për 

kapakët e tenxhereve; aparatura për largim të erës së keqe për përdorim personal; kupa 

vezësh; kova; kavanoza qelqi (damixhanë); furça elektrike, përjashtuar pjesët e makinerive; 

krëhëra elektrikë; shkopinj për të ngrënë; qarqe për minj; pagure për udhëtarë; sita për 

qëllime shtëpiake; faqore; shishe; hapëse shishes; pallaska për të vrarë mizat; kallëpe për 

kube akulli; pajisje të thella për skuqje, jo-elektrike; presa për fruta, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake; govata për kafshë; doreza për punë në kopësht; enë kuzhine apo 

shtëpiake; ujitëse; tasa qelqi; skara (pajisje gatimi); pompa lavamanësh; mbajtëse peshqiri; 

enë për qëllime shtëpiake; doreza për qëllime shtëpiake; sfungjerë për kruarje të lëkurës; 

pajisje elektrike për tërheqje dhe asgjesim insektesh; kurthe për insekte; enë të izoluara nga 

nxehtësia; pagure të izoluara termikisht; enë të izoluara termikisht për perime; enë të 

izoluara termikisht për ushqime; filtera kafeje, jo-elektrikë; ibrik kafeje, jo-elektrikë; mulli 

kafeje, që operon me dorë; kafazë për kafshë shtëpiake; krëhëra; krëhëra me dhëmbë të 

mëdhenj për flok; këllëfë krëhëri; kuti teneqeje biskotash; fikëse qirinjsh; rrath qirinjsh; 

kallëpë për rroba; tenxhere gatimi; enë gatimi; kosha për qëllime shtëpiake; turjela tapash; 

enë për kozmetikë; kallëpe për kek; vazo kuzhine; enë kuzhine; enë gatimi; pajisje për 

ftohje ushqimi, që përmbajnë lëngje që shkëmbejnë nxehtësi, për qëllime shtëpiake; shishe 

frigoriferike; çanta izotermike; shandanë (qirimbajtëse); përziersa,  tundësa manualë 

(tundësa koktejlesh); përziersa-grirësa, jo-elektrikë, për qëllime shtëpiake; pajisje për 

largimin e pluhurit nga orenditë; shtupa dyshemesh; mullinj për qëllime shtëpiake (që 

operojnë me dorë); aparatura uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishrave të dhëmbëve; 

furça për thonj; makina për makarona, që operohen me dorë; gota letre apo plastike; 

shpërndarës të peshqirëve të tualetit; kosha letrash; pllaka letre; pulverizatorë parfumi; 

pajisje lustruese me dyll për dysheme parketi, jo-elektrike; mullinj për piper, që operohen 

me dorë; poçe për piper; shporta të përshtatshme për piknik (përfshirë pjata); prerësa 

biskotash; aparatura dhe makineri lustrimi, për qëllime shtëpiake, jo-elektrike; dorashka për 

lustrim; lëkurë për lustrim; materiale lustrues (për shkëlqim) (përjashtuar përgatitjet, letrën 

dhe gurin); kuti për të mbajtur vakte ushqimore; kuti pudre; pufa për pudër; instrumenta 

pastrimi, që operojnë me dorë; mbushje për fërkim; coha për pastrim; mbetje prej leshi për 

pastrim; spërkatësa; furça rroje; mbajtëse për furça rroje; djegës për erë të mirë; rende (enë 

shtëpiake); rrahësa (jo-elektrikë); lugë për përzierje (vegla kuzhine); përzierë koktejli; 

kripore; kruajtëse (vegla kuzhine); mbushje gërryese për qëllime kuzhine; rrahëse vezësh 

(jo-elektrik) për qëllime shtëpiake; dërrasa për prerje për kuzhinë; enë gatimi me presion 

(autoklava), jo-elektrike; lugë që përdoren për njomjen e mishit me yndyrën e vet ndërsa ai 
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zien, për përdorim në kuzhinë; lugë për këpucë; furça për këpucë; pajisje për shkëlqim me 

dyll, jo-elektrike, për këpucë; kallëpë për këpucë (zgjeruesa); tasa; sfungjerë për qëllime 

shtëpiake; pjata sapuni; pajisje për shpërndarje sapuni; shosha (enë shtëpiake); unaza për 

peceta; sita (enë shtëpiake); kumabarà (arka kursimi); qese zbukurimi për artikuj 

ëmbëltoreje (qese pastash); furça për larje enësh; lesh çeliku për pastrim; shufra dhe rrathë 

për të mbajtur peshqirët; coha për heqje pluhuri (lecka); pendë për heqje pluhuri; kallëpë 

për këpucë me qafa (zgjeruesa); govata për ushqim për kafshë (për kafshë shtëpiake); 

tabaka për qëllime shtëpiake; takëme; kuti për çaj; çajnikë; sita për çaj; rrahësa qilimash 

(instrumenta dore); mbajtëse e rrotullës së tualetit; shpërndarës së letrës higjenike; ibrikë; 

kuti ftohëse të mbartshme, jo-elektrike; kafazë për kafshë shtëpiake; hinka; enë për pije; 

pipa për pije; grazhde ushqyerje; mbulesa dërrasash për hekurosje (të formëzuara); vazo 

zbukurimi; bazenë për zogj; kafazë zogjsh; rrath për zogj; pajisje për të bërë vafer, jo-

elektrike; kapëse rrobash; skara për tharje rrobash; skara për rroba (për tharje); pjata 

njëpërdorimshme; furça dhëmbësh; furça dhëmbësh, elektrike; pe për qëllime dentare; 

kruarse dhëmbësh; mbajtëse për kruarse dhëmbësh; makineri përzierse, jo-elektrike, për 

qëllime shtëpiake  

22  Litarë, spango, rrjeta, tenda, streha, pëlhura të gomuara, vela, thasë dhe qese (që nuk 

përfshihen në klasa të tjera), materiale mbushës, stofra të leshta (të ndryshëm nga ato prej 

kauçuku dhe plastike); materiale tekstili prej fibre të papërpunuar; litarë për tërheqjen e 

makinave; spango për varjen e pikturave, etj; breza mbështjellës apo lidhës, jo prej metali; 

fije për lidhje, jo prej metali, për qëllime bujqësore; gjalmë; spango për amballazhim; push 

shpendësh, pendë; mbulesa automjetesh (jo të pajisura); shtretër të varur; ashkla druri; 

tallash druri; shirita shkallë ose rripa të trashë pëlhure grila veneciane; shirita, jo prej 

metali, për përpunim ngarkesah; streha prej plastike; streha prej tekstili; rrjeta; streha, 

pëlhura të gomuara; litarë; shkallë prej litari; rrjeta për kamuflash; thasë (qese) prej tekstili, 

për amballazhim; litarë për amballazhim; qese për larjen e çorapeve; tenda  

24  Tekstile dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; batanije krevati; 

mbulesa tavoline; pëlhura, prej tekstili, për largimin e makjazhit; mallra prej pëlhure për 

përdorim në banjo (përjashtuar veshjet); kuverta krevati; mbulesa krevati prej letre; çarçafë 

dhe këllëfë; perde dushi prej tekstili apo plastike; materiale filtrimi prej tekstili; perde prej 

tekstili apo plastike; mbajtëse perdesh prej materiali tekstil; të linjta për shtëpi; rrjeta për 

mushkonja; shtroje në një vend ulës në tavolinë  (jo prej letre); lecka xhamash (peshqirë); 

pëlhura me dizenjim me kryqa; thasë për fjetje (copë çarçafësh); jorganë dhe kuverta; 

material tekstili; lecka për fytyrë prej tekstili; peshqirë tekstili; shami tekstili; peceta 

tavoline prej tekstili; mësalla (jo prej letre); mbulesa-peceta, jo prej letre; pëlhura; çarçafë 

(tekstili)  

25  Veshje, këpucë-sandale, veshje për kokë; taka; brekë për bebe (veshje); pajë e fëmijës 

së porsalindur (veshje); rroba banjo; brekë banje; rrobë banjo prej peshqiri; kapuçë noti; 

sandale të banjës; pantofla dushi; shami me ngjyra që lidhet në qafë (shami për qëllime 

veshje); të brendshme një-pjesëshe për gra (ndërresa); gjimbajtëse; fustane grash; kapuçë 

për dush; tabanë të brendshëm; kostume karnavalesh; doreza me dy ndarje si dorezat e 

boksit; këllëfë gëzofi për mbajtje ngrohtë të këmbëve, jo të ngrohura në mënyrë elektrike; 

rripa mesi (veshje); doreza (veshje); krahëza; kapele; kësula; kapuçë (veshje); xhepa për 

rroba; korse (ndërresa); kravata; grykashka, jo prej letre; gjoksore që mbulon trungun e 

trupit deri poshtë brezit; kapele (veshje koke); gëzofë për të mbajtur ngrohtë veshët 

(veshje); kapele letre (veshje); pizhama; veshje për çiklistë; mushama shiu; shalla; maska 



Buletini Zyrtar Nr. 77  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

71 

 

gjumi; tabanë për veshje këmbësh; përparëse (veshje); mbushje absorbuese që vihen në 

veshje për mbrojtje nga djersa; brekë burrash; çorape; aski çorapesh; llastika çorapesh; 

çorape grash; çorape absorbues djerse; thembra për çorape; aski çorapesh grash; geta; 

mbathje; streha kaskete (veshje)  

26  Dantellë dhe qëndisje, fjongo dhe kordonë; kopsa, gremça dhe syçka, gjilpëra me kokë 

dhe grepe; lule artificiale; shenja zbukuruese që signifikojnë statusin; shirita elastikë; 

kordonë për veshje; karfica zbukurimi që mbajnë veshjen të mbyllur (aksesorë veshjesh); 

pjesë copash ngjitëse me nxehtësi për dekorimin e artikujve të tekstilit (kinkaleri); 

mbërthecka me kërcitje; mjekra fallco; shirita për pjesët e sipërme të perdeve; gishtëza për 

qepje; pjesë copash ngjitëse me nxehtësi për riparimin e materialeve të tekstilit; tokëza 

rripash; kordele flokësh; kapuçë për lyerjen e flokëve; karfica (kapëse flokësh); furqeta; 

rrjeta floku; zbukurime për flokë; kapëse zbukurimi flokësh në formë shufre (karfica); 

zgjatuesa flokësh; cullufe floku; gremça (kinkaleri); gjilpëra bashkuese; kapëse prej metali 

në formë C për këmbëzat e pantollonave për çiklistë; kapëse për aski; kopsa; lule artificiale; 

fruta artificialë; bimë artificiale; kinkaleri, përjashtuar fillin; kapistra për drejtim fëmijësh 

gjatë ecjes; bigudi për flokë, të ndryshme nga pajisjet e dorës; bigudi letër për flokë; flokë 

njeriu; kuti gjilpërash; jastëkë gjilpërash; gjilpëra me kokë dhe gjilpëra; kuti rrobaqepësi; 

gjilpëra për kaçurrela floku; flokë fallcë; zinxhira mbërthecë; lidhësa këpucësh; vata për 

supe për veshje; jastëkë për gjilpëra; karfica (të tjera nga artikujt e çmuar); kallëpe për 

arnim çorapesh grash; xhufka flokësh; gërsheta; numra ose shkronja për të shënuar të linjtat  

28  Lojra dhe lodra; artikuj për gjimnastikë dhe sportive që nuk përfshihen në klasat e tjera; 

zbukurime të pemës së krishtlindjeve; tojë; kallama për peshkim; rraketake (lodra); lojra 

ndërtimi (lodra); blloqe ndërtimi (lodra); doreza boksimi; lojra me kuti të shënuara; 

mbështetëse të pemëve të krishtlindjeve; fill për raketa tenisi; balona; këpucë patinazhi me 

patina të ngjitura; aparatura për ushtrime (zgjeruesa gjoksi); biçikleta ushtrimi të 

palëvizëshme; automjete në shkallë të zvogluar; maska lodër; automjete të kontrolluara në 

distancë (lodra); lojra elektronike, automatike; makina automatike me monedhë; makineri 

për ushtrime fizike; lojra që luhen në dhomat e pritjes; doreza golfi; shkopinj golfi; çanta 

golfi, me dhe pa rrota; pajisje për gjimnastikë; doreza për lojra; shtanga dore (shtanga); 

xhetona për lojë; pulla (disqe) për lojë; lojra letre; mbajtëse qirinjsh për pemët e 

krishtlindjes; rrjeta dore për peshkim; pajime alpinisti; kërcaskat e krishtlindjeve; konfeti; 

frujeta (lodra); tullumbace (lodra); marioneta; struktura zbukuruese të varura që tunden në 

ajër (lodra); modele në formë takëmi (lodra); rrjeta sporti; kapele letre për mbrëmbje; lodra 

prej pellushi; lodra të buta; thashë për grushtim; kukulla; krevate kukullash; shishe për 

ushqim kukullash; shtëpi kukullash; veshje kukullash; dhoma kukullash; lojra me bashkim 

pjesësh figure; lojra me rrathë; rrëshqitëse (lodra); skutera (lodra); patina me rrota në vijë të 

drejtë; karta gërvishëse për lojra llotarie; fije spangoje për raketa; lojra shahu; kuaj druri 

lëkundës; objekte të vogla, zbavitëse, për festa, vallëzime (dhurata feshtash); patina akulli; 

rrjeta për flutura; borë artificiale për pemët e krishtlindjeve; globe që me tundje imitojnë 

stuhinë e borës; pallaska dëbore; mbushje mbrojtëse (pjesë të kostumeve sportive); pishina 

(artikuj loje); mjete pluskuese që ndihmojnë për notim; lopata dore/këmbë që ndihmojnë 

për notim (pendë notimi); krahëza për notim; breza për notim; jelek për notim; flluska 

sapuni (lojra); dërrasë patine me rrota; lidhje për ski; ski; dyll për ski; dërrasa për rrëshqitje 

në borë; topa; zare; lodra për kafshë shtëpiake; raketa, stapa, shkopinj golfi dhe shkopinj; 

aparatura kontrolli për panelë komandimi lojrash; arushë pellushi; maska teatrale; lojra të 

mbartshme me ekrane LCD; trampolina; pajisje lojrash videe; lëkundësa; gota për zare; 
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lojra me shigjeta; disqe për sporte; disqe për sporte; kapsolla plasëse (lodra)  

29  Mish, peshk, shpend dhe kafshë gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuara; xhelatinra, reçelna, komposto; vezë; qumësht 

dhe produkte baxhoje; vajra dhe yndyrna të ngrënshme; ekstrakte alga deti për ushqim; 

alginate për ushqim; salcë molle; lëng mishi; përzierje që përmbajnë yndyrna për të lyer 

bukën; gjalp; gjalp kikiriku; kikirikë, të përpunuar; peshk, i konservuar; ushqime të 

përgatitura nga peshku; peshk i konservuar; mish, i konservuar; koncentrate të lëngut të 

mishit; ekstrakte mishi; xhelra mishi; ruejtësa mishi; feta frutash; xhelra frutash; pulpë 

frutash; ushqime të shpejta me fruta; xhelatinë; perime, të gatuara; perime, të thara; perime, 

të konservuara; perime, në kuti; kos; fruta të ngrira; patate të thata; leskëra patateje; djath; 

kefir (pije qumështi); komposto; qumësht i kondensuar; reçelna; supra; margarinë; 

marmalatë; pije prej qumështi (ku mbizotëron qumështi); produkte qumështi; pije me bazë 

akullore ose qumësht akull; hirë; fruta, të konservuara; vajra të ngrënshëm; rrush i thatë; 

krem (produkte baxhoje);drithëra (fara) (të përpunuara); sojë (e konservuar) për ushqim; 

qumësht soje (zëvendësues qumështi); fara luledielli (të përpunuara); vaj luledielli për 

ushqim; proshutë; yndyrna të ngrënshme; përgatitje për të bërë supë; tofu; sallamra; 

produkte mishi të përgatitur  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; miell dhe përgatitje bërë nga dritherat; bukë, 

brum ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjalt, melasë; maja, pluhur 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (kondimente); erëza, akull;  aromatizuesa, të tjerë nga 

vajrat esencialë, për pije; aromatizuesa, të tjerë nga vajrat esencialë; aromatizuesa, të tjerë 

nga vajrat esencialë, për kekra; pluhur pjekës; ëmbëlsira brumi të pjekura; të ëmbla; 

akullore; uthull; pije me bazë çajin; erëza; kondimente; bollgur; pije me bazën kafen; pije 

me bazë kakaon; çamçakëzë; biskota; çajra bimorë, jo mjeksorë; kekra; majonesë; ushqime 

të përgatitura me miell; produkte mielli; musli; vakte me makarona; makarona; piper; pica; 

qumështorë; oriz; ushqime të shpejta me bazë orizin; salca për sallatë; farë buke; çokollatë; 

pije me bazë çokollatën; muse çokollate; miell soje; salcë soje; salca (kondimente); spageti; 

akuj; niseshte për ushqim; sushi; brumë; makarona; tarta; vaferë; ëmbëlsira me sheqer; 

peksimadhe  

31  Drithëra dhe produkte bujqësorë, të kopshtarisë dhe pylltarisë që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; farëra; bimë dhe lule natyrale; 

ushqim për kafshë; malt; zhardhokë lulesh; karrema  peshkimi (të gjallë); ushqim për 

kafshë shoqëruese; drithëra për konsum nga kafshët; vakte për kafshë; ushqim për kafshë; 

kashtë (tagji); fara drithi; sanë; biskota për qen; eshtra përtypëse për kafshë (të ngrënshme); 

foragjere për forcim kafshësh; kurora prej lulesh natyrale; përgatitje për trashjen e bagëtisë; 

ushqim stalle për kafshë; arra (fruta); produkte për shtrojcë kafshësh; torfe mbeturinash; 

lule, të thara, për zbukurim; foragjere; kripë për bagëti; ushqim për zogj; pemë 

krishtlindjesh; rrënjë për ushqim; kallam sheqeri  

32  Birra; ujra mineralë dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupra dhe përgatitje të tjera për bërje pije bulëzuese; tableta për pije bulëzuese; 

përgatitje për të bërë ujë mineral; përgatitje për të bërë ujë të gazuar; lëngje perimesh (pije); 

pije izotonike; ujë i gazuar; limonada; shurupra për limonada; pije me hirë; smuthi; sorbeto 

(pije)  

34  Duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepse; tallvë duhani; cigare elektronike; çakmakë për 

duhanpirës; bombola gazi për çakmakë për puro; duhan për përtypje; pastruesa llulle (për 

llulla duhani); burnot; kuti burnoti; shkrepse; kuti shkrepse; kavanozë duhani; llulla duhani; 
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makina xhepi për thurje cigarje; cigare; cigare që përmbajnë zëvendësues duhani, jo për 

qëllime mjeksore; kuti cigareje; filtra për cigare; bishta cigareje; letër cigareje; libra të 

letrave të cigareve  

35  Reklama; menaxhim biznesi; adiminsitrim biznesi; funksione zyre; përditësim të 

materialit të reklamës; pyetsorë biznesi; konsulencë në organizim dhe menaxhim biznesi; 

konsulencë në menaxhim biznesi; konsulencë për çështje që kanë të bëjnë me burimet 

njerëzore; konsulencë biznesi; prokurim për të tjerët (blerje mallrash dhe shërbimesh për 

kompani të tjera); agjenci import-eksporti; konsulencë profesionale për biznes; 

llogarimbajtje; menaxhim skedari kompjuterik; agjenci reklame; ankande; transkriptim; 

shërbime zhvendosje biznesi; hetime biznesi; statistika; agjenci informacioni tregtar; 

informacion dhe këshilla tregtare për konsumatorin (dyqan këshillimi për konsumator); 

reklama në televizion; fotokopje; publikim të teksteve pulicitarë; asistencë menaxhimi 

tregtar apo industrial; informacion biznesi; menaxhim tregtar të licencimit të mallrave dhe 

shërbimeve, për të tjerët; shërbime ekspozimi për qëllime reklame; përgatitja e listë 

pagesave; marketing; studime marketingu; kërkime tregu; sondazhe të opinioneve; kërkime 

për skedarë kompjuterikë (për të tjerët); kërkime biznesi; marrëdhënie me publikun; 

reklamë në linjë në një rrjet kompjuterik; organizim ekspozitash dhe panairesh tregtare për 

qëllime tregtare ose të reklamës; organizim të shfaqjeve të modës për qëllime reklame; 

konsulencë në organizim biznesi; shërbime të marra nga jashtë (asistencë në biznes); 

agjenci punësimi; rekrutim personeli; testim psikologjik për përzgjedhje  personeli; reklama 

në ambiente të jashtme; aistencë në menaxhim biznesi; prezantim të mallrave në mendia të 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; krahasim çmimesh; prodhim të filmave 

publicitarë; reklama në radio; mbledhje dhe përpilime të artikujve të shtypit për tema të 

veçanta; veshje vitrinash ekspozimi; përpunim teksti; shërbime sekretarie; kërkim për 

sponzorë; sistemim të të dhënave në baza të dhënash kompjuterike; përgjigje në telefon për 

abonentë të padisponueshëm; telemarketing; organizim të panairëve tregtarë për qëllime 

tregtare apo reklame; përhapje të materialit të reklamës; projekte të teksteve të reklamës; 

promovim shitjesh (për të tjerët); dhënie me qira makina dhe pajisje zyre; rregullim pajtimi 

për shërbime telekomunikacionesh (për të tjerët); reklamë nëpërmjet porosisë me postë; 

shpërndarje kampionësh; reklamë me postë direkte; riprodhim dokumentash; përpunim 

administrativ të porosive; demonstrim mallrash; përgatitje kolonash publiciteti; vlerësime 

biznesi; përpilim të të dhënave në baza të dhënash kompjuterike; shitje me shumicë, 

shërbim komercial ndërmjetësimi, porosi nëpërmjet postës, katalogë të porosisë me postë, 

shitje në linjë dhe shitje me pakicë, gjithashtu nëpërmjet Internetit dhe me anë të 

programeve televizive të blerjes, në fushat e: artikujve farmaceutikë, produkteve kozmetikë 

dhe mallrave shtëpiake, artikujve kozmetikë, artikujve të tualetit, lëndëve djegëse dhe 

lëndëve djegëse motorike, mallrave të sektorit të shëndetit, artikujve farmaceutikë dhe 

veterinarë, përgatitjeve higjenike, artikujve mjeksorë, veglave të dorës, mallrave optikë, 

aparateve elektrikë dhe elektronikë për shtëpi, makinerive, veglave dhe mallrave prej metali 

të zakonshëm, artikujve të ndërtimit, artikujve të Bëje Mirë Bëje Vetë dhe artikujve të 

kopshtit, gjërave të nevojshme për hobi dhe pajisjeve të artizanatit, mallrave elektrikë dhe 

mallrave elektronikë, bartësve të regjistrimit të zërit dhe mjeteve të komunikimit të të 

dhënave, pajisjeve kompjuterike, pajisjeve  kompjuterike periferike, produkteve të argëtimit 

në shtëpi, instalimeve për qëllime higjenike, automjeteve dhe aksesorëve të automjeteve, 

fishekzjarrëve, orave dhe stolive të çmuara, instrumentave muzikorë, materialeve të 

shtypur, artikujve të shkrimit, artikujve të nevojshëm për zyrë, pajimeve dhe mallrave të 
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çantabërësit, artikujve të mobilimit dhe zbukurimit, orendive, qilimave, tendave, strehave, 

pëlhurave të gomuara, veshjeve, këpucëve dhe mallrave prej tekstili, lodrave, mallrave 

sportivë, ushqimeve dhe pijeve, produkteve bujqësore, produkteve të kopshtarisë dhe 

produkteve të pylltarisë, produkteve të duhanit dhe ushqimeve të tjera të luksit dhe alkolit; 

përpunim administrativ dhe ujdisje të shërbimeve të porosisë me postë; përpunim 

administrativ të urdhërave të blerjes në fushën e shërbimeve të ofruara nga kompanitë e 

porosisë me postë; lëshim të kartave të shpërblimeve (promovim shitjesh); paraqitje të 

mallrave për promovim shitjesh; konsulencë për menaxhim biznesi në lidhje me strategjinë, 

marketingun, prodhimin, stafin dhe shitjen me pakicë; konsulencë dhe informacion për 

konsumatorët rreth shërbimeve të klientit, menaxhimit të produkteve dhe çmimet në faqet e 

Internetit dhe blerjes në linjë; ofrim dhe dhënie me qira të hapsirës së reklamës në Internet; 

prokurim për të tjerët (blerje të mallrave dhe shërbimeve për kompani); mbledhje të 

dhënash të ndihmuar nga kompjuteri në regjistrat e kesh-it për shitësit me pakicë; tregti 

elektronike, dmth konsulencë për konsumatorë nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit për 

qëllime reklamimi dhe shitjeje; menaxhim biznesi në lidhje me skemat e besnikërisë së 

konsumatorit, nxitëse apo promovuese; planifikim të shërbimeve të shitjeve me pakicë dhe 

tregtisë së jashtme me hapsirat reklamuese; prezantim mallrash; prezantim të mallrave në 

mjetet e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; prezantim të mallrave për qëllime 

shitje, për të tjerët; përhapje të reklamave, për të tjerët, nëpërmjet një rrjeti të 

komunikimeve në linjë në Internet; promovim shitjesh; promovim shitjesh të mallrave 

nëpërmjet dhurimit të pikëve duke përdorur karta krediti; promovim shtijesh për tregti; 

promovim shitjesh shërbimesh, për të tjerët, përmes ujdisjes së reklamave; promovim 

shitjesh për të tjerët përmes shpërndarjes dhe administrimit të kartave të besnikërisë; dhënie 

me qira të stendave të shitjes; shpërndarje dhe përjapje të materialeve reklamuese dhe 

reklamimin me postën direkte; shërbime të shitjes me pakicë me porosi me postë me 

aksesorë veshjesh; reklamë me porosi me postë; demonstrim mallrash; reklamë dhe 

promovim shitjesh në lidhje me mallra dhe shërbime të cilat mund të ofrohen dhe porositen 

me mjetet e telekomunikacioeve ose duke përdorur mjete elektronike; reklamë, përfshirë 

promovim shitjesh për mallra dhe shërbime, për të tjerët, nëpërmjet transmetimit të 

materialit të reklamës dhe përhapjes të mesazheve të reklamës në rrjetet kompjuterikë; 

prezantim mallrash; prezantim mallrash për qëllime shitje, për të tjerët; prezantim të 

mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime shitje me pakicë; shitje me pakicë dhe 

shumicë të artikujve farmaceutikë dhe veterinarë, përgatitjeve  higjenike dhe artikujve 

mjeksorë; administrim të çështjeve të biznesit të dyqaneve të mëdha të shitjes me pakicë; 

shërbime të dyqaneve të departamenteve të shitjeve me pakicë për produktet kozmetike, 

artikujt e tualetit, makinerive për qëllime shtëpiake, veglave të dorës, mallrave optikë, 

aparaturave elektrike dhe elektronike për shtëpi; shitje me pakicë në lidhje me artikujt e 

shkrimit; shitje me pakicë në lidhje me artikujt e veshjeve dhe aksesorëve të veshjeve; 

shitje me pakicë të orendive; shitje me pakicë të veshjeve; shitje me pakicë të qilimave; 

shitje me pakicë të artikujve të shkrimit, materialeve të shtypur, pajisjeve kompjuterike dhe 

paijsjeve periferike kompjuterike në dyqanet e kancelarisë, dhe të produkteve të argëtimit 

në shtëpi; shitje me pakicë të ushqimeve; planifikim të shërbimeve të shitjeve me pakicë 

dhe tregtisë së jashtme me hapsirat reklamuese; prezantim të mallrave në mjetet e 

komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; konsulencë në menaxhim biznesi në lidhje 

me strategjinë, marketingun, prodhimin, stafin dhe shitjen me pakicë; shërbime të agjencisë 

të reklamave elektronike  
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36  Sigurim; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurive të patundshme; 

përfundime transaksionesh me karta krediti; shërbime të kartës së debitit; emetim të 

xhetonave me vlerë; emetim të kartave të kreditit; emetim të çeqeve të udhëtimit (çeqe); 

veprime bankare; huamarrje me vendosje si kolaterial letra me vlerë; huamarrje me 

vendosje si kolaterial letra me vlerë; ndërmjetësim në pasuri të patundshme; ndërmjetësim; 

fonde pensioni; ndarje e pasurive dhe pagesave ndërmjet çiftit të divorcuar; agjenci për 

grumbullim të debive; mbledhje qiraje; shitje e llogarive aktive të një biznesi kundrejt një 

zbritje; konsulencë financiare; mbështjetje financiare; shërbime financiare; menaxhim 

banesash; dhënie huaje  në këste dhe intervale të njëjta kohe për pagesë; kryerje veprime 

bankare nga shtëpia; agjenci të pasurive të patundshme; menaxhim të agjencisë të 

pasurimeve të patundshme; investime kapitali; konstatimi i statusit shëndetesor me qëllim 

sigurimin shëndetsor dhe kushtet e tij; zyra kredie; qiradhënie; sigurim jete; grumbullim 

fondesh për të tjerët; grumbullim fondesh për bamirësi; këshilla mbi debinë; shërbime 

dorëzanie; sigurim në raste aksidentesh; kredi (financime); dhënie me qira zyrash (pasuri të 

patundshme); dhënie me qira apartamenti; ndërmjetësim në sigurim; menaxhim financiar; 

administrime me mirëbesim; dhënie me qira të pasurive të patundshme; konsulencë për 

sigurim; sigurim; zyra akomodimi (apartmente  

38  Telekomunikacione; transmetime televizive; transmetime programesh të radios dhe 

televizionit; sigurim aksesi në një rrjet global kompjuterik; sigurim lidhjesh të 

telekomunikacioneve në një rrjet global kompjuterik; ofrim faqesh ku kryhet 

bashkëbisedim në kohë reale ndërmjet disa individëve; ofrim forumesh në linjë; sigurim 

kanalesh të telekomunikacionit për shërbime të blerjes nëpërmjet Internetit apo telefonit të 

produkteve të reklamuara në televizion; komunikime nëpërmjet pajisjeve fundore 

kompjuterike; komunikime telefonike; shërbime të rrugëzimit dhe lidhjeve të 

telekomunicioneve; shërbime të telefonisë celulare; transmetime mesazhes dhe figurash me 

ndihmë të kompjuterit; transmetim satelitor; shërbime të postës zanore; transmetime të 

skedarëve dixhitalë; transmetim kartash urimi nëpërmjet Internetit; dërgim mesashi; dhënie 

me qira të kohës së aksesit në rrjete globale kompjuterike; ofrim aksesi në baza të dhënash; 

shërbime të tabelave të buletinëve elektronikë [shërbime telekomunikacionesh]  

39  Transport; amballazhim dhe magazinim materialesh; ujdisje udhëtimi; informacion 

transporti; shpërndarje pakosh; shpërndarje mallrash; transport pasagjerësh; rezervime 

vendesh për udhëtim; magazinim mallrash; afrankim i postës; shërbime të shpejta postare 

(mesazhe ose blerje); magazinim mallrash; transport dhe ruajtje mbeturinash; transport dhe 

logjistikë; transport; organizim vizitash turistike (turizëm); organizim udhëtimi; 

informacion mbi trafikun; dhënie me qira automjetesh; dhënie me qira garazhesh; dhënie 

me qira magazinash; dhënie me qira hapsirash parkimi; amballazhim mallrash; shpërndarje 

të energjisë elektrike; shpërndarje energjie; shpërndarje uji; shpërndarje të mallrave të 

porosisë me postë  

40  Trajtim materialesh; trajtim mbeturinash (transformim); printim modelesh; lidhje 

librash; printime; zhvillim fimash fotografikë; printime fotografike; përgatitje klishesh për 

foto; gjenerim energjie; përpunim filmash kinematografikë; shërbime të kompozimit të 

fotove; përgatitje klishesh; punim druri; shkrim me lazer; printime litografike; pastrim ajri; 

heqje e erës së keqe të ajrit; printim ofseti; inkuadrim të veprave të artit; riciklim të 

mbeturinave dhe plehrave; printime serigrafie; shërbime të dublikimit të çelësave; ndarje 

mbeturinash dhe materialeve të riciklueshme; djegia e plehrave dhe mbeturinave; 

shkatërrimi i plehrave dhe mbeturinave 
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41  Formim; ofrim kualifikimi; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; përkthim; 

regjistrim të sekuencave video; konsulencë në lidhje me kualifikimin, kualifikim dhe 

formim i mëtejshëm; informacion mbi aktivitetet e kohës së lirë; drejtim profesional; 

shkolla me konvikte; shërbime të klubit të shëndetit [kualifikime mbi shëndetin dhe fitnes]; 

shkolla infiermierie; ofrim mundësish për të vizituar muzeume (prezantime, ekspozita); 

ofrim ambientesh sportive; teatro të ndryshme; parqe argëtuese; stërvitje; publikime të 

kompjuterizuara; shërbime aktori; shërbime në lidhje me aktivitetet e kohës së lirë; shkolla 

(kualifikimi); drejtim kursesh fitnesi; prezantim të performancave të drejtpërdrejta; 

rezervime në advancë të biletave (argëtim); prezantim të lajmeve me fotografi; shkollim; 

argëtim televiziv; kurse korrespondence; prodhim filmi, të ndryshëm nga filmat e reklamës; 

shfaqje filmash në kinema; fotografi; lojra të fatit; botim tekstesh, të ndryshëm nga tekstet e 

reklamës; dizajn ekspozimi, përjashtuar ato për qëllime reklame; shërbime orkestre; 

produksione muzikore; shërbime lojrash të ofruara në linjë (nëpërmje një rrjeti 

kompjuterik); ofrim botime elektronike në linjë, jo të shkarkueshme; botime në linjë të 

librave dhe revistave elektronike; organizim dhe drejtim konferencash; organizim dhe 

drejtim kongresesh; organizim dhe drejtim koncertesh; organizim dhe drejtim 

simpoziumesh; organizim shfaqje të modës për qëllime argëtimi; argëtim në radio; 

produksione teatrale; organizim garash sportive; organizim dhe drejtim seminaresh; 

organizim dhe drejtim takimesh pune për një çështje apo projekt të veçantë (kualifikime); 

organizim dhe drejtim kolokiumesh; organizim ekspozitash për qëllime kulturore ose 

edukative; operim llotarish; organizim garash (edukim ose argëtim); dhënie me qira të 

projektorëve të filmave dhe aksesorët; dhënie me qira filmash; dhënie me qira të terreneve 

sportive; botime librash; prodhime filmash me kasete me shirit; prodhime programesh të 

radios dhe televizionit  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime dhe projekte në lidhje me to; analiza 

industriale dhe shërbime kërkimi; dizenjim dhe zhvillim të pajisjeve dhe programeve 

kompjuterike; përditësim softueri; konsultime në arkitekturë; konsulencë në fushën e 

kursimit të energjisë; konsulencë në fushën e teknologjisë së informacionit (IT); konsulencë 

në fushën e zhvillimit dhe projektimit të kompjuterave; konsulencë në projektimin e faqeve 

web; ofrim motorësh kërkimi për Internet; konsulencë për softuerë kompjuterikë; projektim 

softuerësh kompjuterikë; projektim sistemesh kompjuterikë; arkitekturë; dizajn për 

ambiente të brendshme; dizajn për veshje; shërbime dizajni për amballazhim; shërbime të 

mbrojtjes së kompjuterave nga viruset; dixhitalizim dokumentash (skanim); analiza kimike; 

programime kompjuterike; monitorim në largësi të sistemeve kompjuterike; kërkime në 

kozmetikë; projektim dhe mirëmbajtje të faqeve web, për të tjerët; dizenjim grafik; hostim 

serverash, hostim faqesh web; instalim të programeve kompjuterikë; shndërrim të dhënash 

të programeve kompjuterikë dhe të dhënave (jo shndërrim fizik); shndërrim të dhënash ose 

dokumentash nga fizike në mjedise elektronike; dublikim të programeve kompjuterikë; 

hostim serverash; softueri si një shërbim (SaaS); stilim (dizenjo industriale); mirëmbajtje 

softuerësh kompjuterikë; rigjetje të të dhënave kompjuterike  

44  Shërbime mjeksore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe për bukuri për njerëz ose 

kafshë; shërbime bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë; shërbime të aromaterapisë; 

këshillim mbi farmacinë; spitale private; shërbime shëndetsore alternative; qendra 

shëndetsore; sallone bukurie; shërbime të kozmetologut për fytyrën; masazhe; kopshtari; 
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konsulencë për shëndetin; implantime flokësh; kujdes shëndetsor për të rritur (mjeksor); 

shërbime manykyri; kirurgji plastike; kujdes për lëndinën; shfarosje parazitësh për bujqësi; 

shërbime të telemedicinës; shërbime terapeutike; shërbime të grazhdit për kafshë; shfarosje 

të barërave të këqinj; dhënie me qira të pajisjeve mjeksore; dhënie me qira të instalimeve 

higjenike; përgatitje të recetave në farmaci  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1339 

(220) 15/10/2018 

(731) AD MEDELA Vrbas 

Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(591) Bardhë dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; kartonë; produkte të shtypura (materiale të printuara); shkresore; materiale 

plastikë për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të tjera)  

30   Brum ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; domethënë biskota, biskota të ëmbla, kekra dhe vafer  

35  Shitje me shumicë dhe shitje me pakicë të brumit të ëmbëlsirave dhe ëmbëlsirave; 

domethënë të biskota, biskotave të ëmbla, kekrave dhe vaferëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1340 

(220) 15/10/2018 

(731) AD MEDELA Vrbas 

Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(591)  Bardhë dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; kartonë; produkte të shtypura (materiale të printuara); shkresore; materiale 

plastikë për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të tjera)  

30  Brum ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; domethënë biskota, biskota të ëmbla, kekra dhe vafer  

35  Shitje me shumicë dhe shitje me pakicë të brumit të ëmbëlsirave dhe ëmbëlsirave; 

domethënë të biskota, biskotave të ëmbla, kekrave dhe vaferëve  
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(210) KS/M/ 2018/1341 

(220) 15/10/2018 

(731) AD MEDELA Vrbas 

Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(591)  Bardhë dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; kartonë; produkte të shtypura (materiale të printuara); shkresore; materiale 

plastikë për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të tjera)  

30  Brum ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; domethënë biskota, biskota të ëmbla, kekra dhe vafer  

35   Shitje me shumicë dhe shitje me pakicë të brumit të ëmbëlsirave dhe ëmbëlsirave; 

domethënë të biskota, biskotave të ëmbla, kekrave dhe vaferëve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1342 

(220) 15/10/2018 

(731) AD MEDELA Vrbas 

Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(591) Bardhë dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; kartonë; produkte të shtypura (materiale të printuara); shkresore; materiale 

plastikë për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të tjera)  

30  Brum ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; domethënë biskota, biskota të ëmbla, kekra dhe vafer  

35  Shitje me shumicë dhe shitje me pakicë të brumit të ëmbëlsirave dhe ëmbëlsirave; 

domethënë të biskota, biskotave të ëmbla, kekrave dhe vaferëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1343 

(220) 15/10/2018 

(731) AD MEDELA Vrbas 

Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(591)  Bardhë dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; kartonë; produkte të shtypura (materiale të printuara); shkresore; materiale 

plastikë për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të tjera) 
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30  Brum ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; domethënë biskota, biskota të ëmbla, kekra dhe vafer  

35  Shitje me shumicë dhe shitje me pakicë të brumit të ëmbëlsirave dhe ëmbëlsirave; 

domethënë të biskota, biskotave të ëmbla, kekrave dhe vaferëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1344 

(220) 15/10/2018 

(731) AD MEDELA Vrbas 

Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(591)  Bardhë dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; kartonë; produkte të shtypura (materiale të printuara); shkresore; materiale 

plastikë për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të tjera)  

30  Brum ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; domethënë biskota, biskota të ëmbla, kekra dhe vafer  

35  Shitje me shumicë dhe shitje me pakicë të brumit të ëmbëlsirave dhe ëmbëlsirave; 

domethënë të biskota, biskotave të ëmbla, kekrave dhe vaferëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1345 

(220) 15/10/2018 

(731) AD MEDELA Vrbas 

Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(591) Bardhë dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Medela Strudle     

 

 

     

 

(511) 16  Letër; kartonë; produkte të shtypura (materiale të printuara); shkresore; materiale 

plastikë për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të tjera)  

30  Brum ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; domethënë biskota, biskota të ëmbla, kekra dhe vafer  

35  Shitje me shumicë dhe shitje me pakicë të brumit të ëmbëlsirave dhe ëmbëlsirave; 

domethënë të biskota, biskotave të ëmbla, kekrave dhe vaferëve  
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(210) KS/M/ 2018/1346 

(220) 15/10/2018 

(731) AD MEDELA Vrbas 

Kulski put bb, 21460 Vrbas, RS 

(591) E bardhë dhe e zezë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Letër; kartonë; produkte të shtypura (materiale të printua)  

30  Brum ëmbëlsirash dhe ëmbëlsira; domethënë biskota, biskota të ëmbla, kekra dhe vafer  

35  Shitje me shumicë dhe shitje me pakicë të brumit të ëmbëlsirave dhe ëmbëlsirave; 

domethënë të biskota, biskotave të ëmbla, kekrave dhe vaferëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1347 

(220) 15/10/2018 

(731) DKH Retail Limited 

Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 

Gloucestershire, GL51 9NW, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Çanta; çanta dore; çanta krahu; çanta për higjienë; çanta për pajisje; çantë shpine; 

çantë sporti; çantë për palestër (gym); çantë plazhi; çantë lëkundëse; çantë beli; çanta trupi 

të kryqëzuara; çanta udhëtimi; valixhe; portofol; kuleta; lidhëse çelësash (lidhëse të 

lëkurës); ombrella; çadër; lëkurë dhe imitim i lëkurës; çanta të lëkurës dhe imitim të 

lëkurës; portofol lëkure dhe imitim i lëkurës; kuletë lëkure dhe imitim i lëkurës; rripa të 

lëkurës dhe imitim i lëkurës; mbështjellës lëkure dhe imitim i lëkurës; xhep lëkure dhe 

imitim i lëkurës; çanta dore të lëkurës dhe imitim i lëkurës; kuleta për kartela të kreditit nga 

lëkura dhe imitim i lëkurës; mbështjellës i kartelave të kreditit nga lëkura dhe imitim i 

lëkurës; etiketë për valixhe nga lëkura dhe imitim i lëkurës; mbajtës i kartelave nga lëkura 

dhe imitim i lëkurës; qese për rroba nga lëkura dhe imitim i lëkurës; çantë për kozmetikë 

nga lëkura dhe imitim i lëkurës; set udhëtimi nga lëkura dhe imitim i lëkurës; çantë 

kostumi; çantë për dokumenta dhe çantë për dokumenta atashe (attaché); çantë tualeti 

(kozmetikë); neseser kozmetike; çandra për golf  

25  Rroba; rroba të përditshme; rroba zyrtare; rroba për motorrista; veshje sportive; veshje e 

kohës së lirë; xhupa me kapuq; xhupa; maica të printuara; maica; maica me mëngë të 

shkurta (maica polo); bluza me mëngë të shkurta dhe mëngë të gjata; bluza; pantallona të 
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shkurtëra; pantallona të shkurtëra të varura; maica me mëngë të gjata; bluza ragbi; xhupa të 

printuara dhe të qendisura; kardigan (lloj pelerine); bluza; bluza me patent; tuta sportive; 

pantallona; farmerka; xhemper i thurur; xhemper; bluzë nga leshi; fustana; funda; veshjet e 

epërme; xhepa për rroba; jaka të ndara; jakne me vijë dhe pa vijë; jakne; pallto; pardesy; 

rroba nga lëkura dhe imitim i lëkurës; jakne të lëkurës; xhaketa dylli; xhaketë sportive 

ushtarake; jakne shiu; jeleka; xhaketë liri; xhaketa ski; xhaketa kundër stuhive; xhaketa 

ushtrie; xhaketa bomber (stil pilotave luftarak); jakne shiu me kapuq (cagoules); kostume; 

jelek kostumi; kravata; hellanke sportive; qorape; shalle; dorëza; rroba larje; kostume për 

zhytje; rripa (brez); të brendshme; fustanella; te brendshme; boksera (te brendshme); brekë; 

ndërresa nate; pizhama; robdëshambër;  xhybe për veshje; këpucë; sandale; këpucë plazhi; 

shapka me një gisht (flip flops); këpucë kanavacë (canvas); çizme; patike sportive; çizme 

për ski; patika; këpucë sportive; këpucë; këpucë të lëkurës; pantofla; pajime koke; kapela; 

kaqketë; shami; kapelë dimri; këpucë për vrapim; dorëza skijimi; dorëza për biciklistë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1348 

(220) 15/10/2018 

(731) DKH Retail Limited 

Unit 60, The Runnings, Cheltenham, 

Gloucestershire, GL51 9NW, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Çanta; çanta dore; çanta krahu; çanta për higjienë; çanta për pajisje; çantë shpine; 

çantë sporti; çantë për palestër (gym); çantë plazhi; çantë lëkundëse; çantë beli; çanta trupi 

të kryqëzuara; çanta udhëtimi; valixhe; portofol; kuleta; lidhëse çelësash (lidhëse të 

lëkurës); ombrella; çadër; lëkurë dhe imitim i lëkurës; çanta të lëkurës dhe imitim të 

lëkurës; portofol lëkure dhe imitim i lëkurës; kuletë lëkure dhe imitim i lëkurës; rripa të 

lëkurës dhe imitim i lëkurës; mbështjellës lëkure dhe imitim i lëkurës; xhep lëkure dhe 

imitim i lëkurës; çanta dore të lëkurës dhe imitim i lëkurës; kuleta për kartela të kreditit nga 

lëkura dhe imitim i lëkurës; mbështjellës i kartelave të kreditit nga lëkura dhe imitim i 

lëkurës; etiketë për valixhe nga lëkura dhe imitim i lëkurës; mbajtës i kartelave nga lëkura 

dhe imitim i lëkurës; qese për rroba nga lëkura dhe imitim i lëkurës; çantë për kozmetikë 

nga lëkura dhe imitim i lëkurës; set udhëtimi nga lëkura dhe imitim i lëkurës; çantë 

kostumi; çantë për dokumenta dhe çantë për dokumenta atashe (attaché); çantë tualeti 

(kozmetikë); neseser kozmetike; çandra për golf  

25  Rroba; rroba të përditshme; rroba zyrtare; rroba për motorrista; veshje sportive; veshje e 

kohës së lirë; xhupa me kapuq; xhupa; maica të printuara; maica; maica me mëngë të 

shkurta (maica polo); bluza me mëngë të shkurta dhe mëngë të gjata; bluza; pantallona të 

shkurtëra; pantallona të shkurtëra të varura; maica me mëngë të gjata; bluza ragbi; xhupa të 

printuara dhe të qendisura; kardigan (lloj pelerine); bluza; bluza me patent; tuta sportive; 

pantallona; farmerka; xhemper i thurur; xhemper; bluzë nga leshi; fustana; funda; veshjet e 

epërme; xhepa për rroba; jaka të ndara; jakne me vijë dhe pa vijë; jakne; pallto; pardesy; 

rroba nga lëkura dhe imitim i lëkurës; jakne të lëkurës; xhaketa dylli; xhaketë sportive 

ushtarake; jakne shiu; jeleka; xhaketë liri; xhaketa ski; xhaketa kundër stuhive; xhaketa 
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ushtrie; xhaketa bomber (stil pilotave luftarak); jakne shiu me kapuq (cagoules); kostume; 

jelek kostumi; kravata; hellanke sportive; qorape; shalle; dorëza; rroba larje; kostume për 

zhytje; rripa (brez); të brendshme; fustanella; te brendshme; boksera (te brendshme); brekë; 

ndërresa nate; pizhama; robdëshambër;  xhybe për veshje; këpucë; sandale; këpucë plazhi; 

shapka me një gisht (flip flops); këpucë kanavacë (canvas); çizme; patike sportive; çizme 

për ski; patika; këpucë sportive; këpucë; këpucë të lëkurës; pantofla; pajime koke; kapela; 

kaqketë; shami; kapelë dimri; këpucë për vrapim; dorëza skijimi; dorëza për biciklistë  

35  Shërbimet e reklamimit dhe promovimit të ofruara onllajn (internet) nga një bazë e të 

dhënave kompjuterike ose në internet; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me shitjen e 

kozmetikës, tualetit, produkteve dhe mjeteve për higjienën personale dhe kujdesin e 

bukurisë, duke u mundësuar konsumatorëve që të shikojnë dhe blejnë me lehtësi këto 

mallëra nga dyqanet e shitjes me pakicë, katalogjet e përgjithshme të mallrave me anë të 

postës, telefonit ose mjeteve të tjera të telekomunikacionit, ose nga një faqe interneti 

(uebsajt) i përgjithshëm mallrash; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me shitjen e 

pajisjeve kompjuterike, programeve kompjuterike, pajisjeve lundruese satelitore, MP3 dhe 

formateve të tjera audio dhe video dixhitale, pjesë dhe aksesorë për telefonat mobil, kamera 

dhe video kamera, kufje, ndëgjuese, pajisje digjitale magazinimi, duke u mundësuar 

konsumatorëve që të shikojnë dhe blejnë me lehtësi këto mallra nga dyqanet e shitjes me 

pakicë, katalogjet e përgjithshme të mallrave me anë të postës, telefonit ose mjeteve të tjera 

të telekomunikacionit ose nga një faqe interneti (uebsajt) i përgjithshëm mallrash; shërbime 

të shitjes me pakicë në lidhje me shitjen e syzeve dhe aksesorëve lidhur me to, çantave, 

rrobave, veshjeve sportive, veshjeve të kohës së lirë, këpucëve, veshjeve të kokës, mallrave 

dhe pajisjeve sportive dhe lojërave, pajisjeve të palestrës (fitnesi), stolive, orave, duke u 

mundësuar konsumatorëve që të shikojnë dhe blejnë me lehtësi këto mallra nga dyqanet e 

shitjes me pakicë, katalogjet e përgjithshëm të mallrave me anë të postës, telefonit ose 

mjeteve të tjera të telekomunikacionit, ose nga një faqe interneti (uebsajt) i përgjithshëm 

mallrash; ofrimin e këshillave dhe informatave për konsumatorët dhe klientët potencial në 

përzgjedhjen e kozmetikës, tualetit, produkteve dhe mjeteve për higjienën personale dhe 

kujdesin e bukurisë; ofrimin e këshillave dhe informatave për klientët dhe klientët 

potencialë në përzgjedhjen e pajisjeve kompjuterike, programeve kompjuterike, pajisjeve 

lundruese satelitore, MP3 dhe formateve të tjera audio dhe video dixhitale, pjesëve dhe 

aksesorëve për telefonat mobil, kamerave dhe video kamerave, kufjeve, altoparlantëve , 

mikrofonave, CD, DVD, kartët e memorjës; ofrimin e këshillave dhe informatave për 

klientët dhe klientët potencialë në përzgjedhjen e syzeve dhe aksesorëve lidhur me to, 

çantave, rrobave, veshjeve sportive, veshjeve të kohës së lire,  këpucëve, veshjet e kokës, 

mallrave dhe pajisjeve sportive dhe lojërave, pajisjeve të palestrës (fitnesi), stolive dhe 

orëve; shërbime me shumicë në lidhje me shitjen e kozmetikës, tualetit, produkteve dhe 

mjeteve për higjienën personale dhe kujdesit për bukurinë; shërbime me shumicë në lidhje 

me shitjen e pajisjeve kompjuterike, programeve kompjuterike, pajisjeve të navigimit 

satelitor, MP3 dhe formateve të tjera audio dhe video dixhitale, pjesëve dhe aksesorëve për 

telefonat mobil, kamerave dhe video kamerave, kufjeve, altoparlantëve, mikrofonave,CD 

dhe DVD, kartët e memorjës; shërbime me shumicë në lidhje me shitjen e syzeve dhe 

aksesorëve lidhur me to, çantave, rrobave, veshjeve sportive, veshjeve të kohës së lirë, 

këpucëve, veshjeve të kokës, mallërave dhe pajisjeve sportive dhe lojëra, pajisje palestre 

(fitnesi), stolive dhe orëve; organizimin, funksionimin dhe mbikëqyrjen e kartelave të 

besnikërisë, skemat stimuluese dhe promovuese, lojalitetin, nxitjen dhe shërbimet e 
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programit bonus 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1349 

(220) 15/10/2018 

(731) ADNAN BRYMA 

RRUGA NENA TEREZE, 138/4 FUSHE 

KOSOVE, KS 

(591) BARDHE, ZI DHE PINK 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës  

8  Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1350 

(220) 15/10/2018 

(731) Bras N Things Pty Ltd 

Level 2, Building 1 75-85 O'Riordan Street 

Alexandria, NSW Australia 2015, AU 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Rroba, mbathjet për këmbë, mbulesat për kokë  

35  Shërbimet me pakicë; shërbimet me pakicë në lidhje me rrobat, mbathjet për këmbë dhe 

mbulesat për kokë; shërbimet e shitoreve me pakicë në lidhje me rrobat, mbathjet për 

këmbë dhe mbulesat për kokë; shërbimet me pakicë on-line në lidhje me rrobat, mbathjet 

për këmbë dhe mbulesat për kokë; porositja me postë e shërbimeve me pakicë në lidhje me 

rrobat, mbathjet për këmbë dhe mbulesat për kokë  
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(210) KS/M/ 2018/1351 

(220) 15/10/2018 

(731) Shkelzen Jusaj “Petrol Company” 

Sh.p.k. Rr. Prishtinë-Fushë Kosovë, KS 

(591) E kuqe dhe e verdhë 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Ushqimi i përgatitur nga mishi, peshku dhe produktet e shpezëve, sandviçë mishi, 

fruta dhe perime te konservuara dhe te ziera, vezë, djathë, qumësht, produktet e qumështit, 

turshi, desertët  

35  Shërbime promovuese për specialitete ushqimi, shërbim të menaxhimit në organizimin 

dhe funksionimin e restoranteve  

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 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1352 

(220) 15/10/2018 

(731) Shkelzen Jusaj “Petrol Company” 

Sh.p.k. Rr. Prishtinë- Fushë Kosovë, KS 

(526) Be happy 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. 

 

Rruga B, hyrja C15/10, nr.3, Mati 1, 

(540)  Be happy 
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Prishtinë 
 

(511) 29  Ushqimi i përgatitur nga mishi, peshku dhe produktet e shpezëve, sandviçë mishi, 

fruta dhe perime te konservuara dhe te ziera, vezë, djathë, qumësht, produktet e qumështit, 

desertët  

35  Shërbime promovuese për specialitete ushqimi, shërbim të menaxhimit në organizimin 

dhe funksionimin e restoranteve  

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 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 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1353 

(220) 15/10/2018 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, MK 

(591) E bardhë, e kuqe 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  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  

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

dhe produktet e bëra prej drithërave; buka, brumërat dhe ëmbëlsirat; flipsat, produktet prej 

drithrave;  ëmbëlsirat, biskotat, biskotat e çajit, çokollata; akujt ushqimor; mjalta, melasa; 

tharmi, pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli (ujë i 

ngrirë)  

32  Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate të tjera për të 

bërë pije; ekstraktet jo-alkoolike të frutave, koncentrat e vitaminave të ekstrakteve për 

përgatitjet për të bërë pije 
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(210) KS/M/ 2018/1354 

(220) 15/10/2018 

(731) Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, MK 

(591) E bardhë, e verdhë, e kaltër e lehtë 

dhe e mbyllët, e kuqe, kafe 

 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Vajrat për ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1355 

(220) 16/10/2018 

(731) “ESSI” SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

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

verdhë, e kaltër, e hirit, e portokallit 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe 

produkte e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, 

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

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

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

dhe lulet natyrore; ushqimet për kafshë; malta  

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

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

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

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore, fishekzjareve, aparatev edhe 
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paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjev 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për 

konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të organizimit të 

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

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

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

Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për 
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palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1356 

(220) 16/10/2018 

(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK 

HİZMETLERİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Evren Mahallesi, Gülbahar 

Caddesi, No: 96 Bağcılar – Istanbul, TR 

(591)  e kaltër 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhje dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga ata që përdoren në 

veprimtaritë prodhuese dhe për qëllime mjeksore, zbardhues (rrobash) lavanderie, zbutës 

pëlhurash për përdorim në lavanderi, heqës njollash, detergjentë për larje enësh; parfumeri; 

kozmetikë jo mjeksore; aroma; deodorantë për përdorim personal dhe kafshë; sapun; 

preparate për kujdes dentar; dentifricë, lustrues denturash, preparate për zbardhjen e 

dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime mjeksore; preparate abrazive; leter zmerile me bez; 

leter zmerile; gure shtufi; pasta abrazive; preparate lustrues për lëkura, vinil, metal dhe dru, 

lustrues dhe kremëra për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyll për lustrim  

18  Lëkurë gjysëm e përpunuar ose e papërpunuar dhe gëzofe kafshësh, imitime lëkure, 

lëkurë e fortë (trashë), lëkurë që përdoret për astar; mallra nga lëkura, imitimi i lëkurës ose 

e materialeve tjera, të destinuara për bartje të artikujve, të përfshira në këtë klasë; çanta, 

kuleta, kuti dhe valixhe të bëra nga lëkura ose lëkura e fortë; arka çelsash, valixhe 

(bagazhe), koferë; çadra; çadra dielli, ombrella dielli; bastunë; kamxhikë; parzmore; shala; 

uzengji; shirita lëkure (shale)  

25  Veshje, posaçërisht, pantallona, xhaketa, pardesy, pallto, funde, kostume, triko, jelekë, 

këmisha, astar i gatshëm i bërë nga lëkura (pjesë e veshjes), këmisha me mëngë të 

shkurtëra, xhupa, fustan, pantollona të shkurtëra  (bermuda), pantaollona të shkurtëra, 

pizhame, puloverë, xhinse, tuta, veshje shiu, veshje plazhi, kostume banje, kostume noti; 

veshje për sport (posaqërisht për sport), veshje bebesh, posaqërisht, këmisha, pantallona, 

kapotë, fustane; veshje të brendshme, posaqërisht, brekë boksierësh, sutjen, brekë 

meshkujsh, brekë; çorape; veshmbathje, posaçërisht këpucë duke përjashtuar këpucët 

ortopedkie, sandale, çizme jo ujë lëshuese, çizme për shetitje, çizme deri në kyq, këpucë 

sporti, papuçe; pjesë të këpucëve, posaçërsiht, take, tabane për veshmbathje, pjesë të 

epërme të veshmbathjeve; mbulesa koke, posaqërsisht kapela, kapela kafke, kapela 

sportive, kësula, bereta; dorëza (veshje), çorape femrash (geta), rripa (veshje), fanela, 

fanela të brendshme, shalle, shalle qafe, shalle të gjërë, kollare, kravata qafe, kravata, rripa 

të llastiku  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashkë, për 

dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm, posaçërisht të, preparateve për zbardhje dhe 

pastrim, detergjentëve të ndryshëm nga ata që përdoren në veprimtaritë prodhuese dhe për 

qëllime mjeksore, zbardhuesve për (rrobash) lavanderie, zbutësve të pëlhurave për 

përdorim në lavanderi, heqësve të njollave, detergjentëve për larje enësh, parfumerive, 

kozmetikës jo mjeksore, aromave, deodorantëve për përdorim personal dhe kafshë, sapunit, 
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preparateve për kujdes dentar, dentifricëve, lustruesve të denturave, preparateve për 

zbardhjen e dhëmbëve, larësve të gojës, jo për qëllime mjeksore, preparateve abrazive, 

letrës zmerile me bez, letrës zmerile, gureve të shtufit, pastave abrazive, preparateve 

lustrues për lëkura, vinili, metal dhe dru, lustruesve dhe kremërave për lëkurë, vinil, metal 

dhe dru, dyllit për lustrim, lëkurës gjysëmë të përpunuar ose e papërpunuar dhe gëzofeve të 

kafshëve, imitimeve të lëkurës, lëkurës së fortë (trashë), lëkurës që përdoret për astar, 

mallrave nga lëkura, imitimi i lëkurës ose e materialeve tjera, të destinuara për bartje të 

artikujve, të përfshira në këtë klasë, çantave, kuletave, kutive dhe valixhe të bëra nga lëkura 

ose lëkura e fortë, arkave të çelsave, valixheve (bagazheve), koferëve, çadrave, ombrella 

dielli, çadrave të diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve, shalave, uzengjive, shiritave 

të lëkurës (shale), veshjeve, posaçërisht, pantallonave, xhaketave, pardesyve, palltove, 

fundeve, kostumeve, trikove, jelekëve, këmishave, astarit të gatshëm i bërë nga lëkura 

(pjesë e veshjes), këmishave me mëngë të shkurtëra, xhupave, fustaneve, brekëve të 

shkurtëra (bermudave), pantaollonave të shkurtëra, pizhameve, puloverëve, xhinseve, 

tutave, veshjes për shi, veshjeve të plazhit, kostumeve për banjë, kostumeve të notit, 

veshjes për sport (posaqërisht për sport), veshjeve për bebe, posaqërisht, këmishave, 

pantallonave, kapotëve, fustaneve, veshjeve të brendshme, posaqërisht, pantallonave për 

boksierë, sutjenëve, brekëve për meshkuj, brekëve; çorapeve; veshmbathjeve, posaçërisht 

këpucëve duke përjashtuar këpucët ortopedkie, sandaleve, çizmeve jo ujë lëshuese, çizmeve 

për shetitje, çizmeve deri në kyq, këpucëve për sport, papuçeve, pjesë të këpucëve, 

posaçërisht, takeve, tabaneve për veshmbathje, pjesëve të epërme të veshmbathjeve, 

mbulesave të kokës, posaqërsisht kapelave kapelave për kafkë, kapelave sportive, kësulave, 

beretave, dorëzave (veshje), çorapeve për femra (getave), rripave (veshjeve), fanelave, 

fanelave të brendshme, shalleve, shalleve të qafës, shalleve të gjërë, kollareve, kravatave 

për qafë, kravatave, rripave të llastikut, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti 

blejnë këto mallra, këto shërbime nëpërmjet shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose nëpërmjet porosisë me katalogë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1357 

(220) 16/10/2018 

(731) LC WAİKİKİ MAĞAZACILIK 

HİZMETLERİ TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Evren Mahallesi, Gülbahar 

Caddesi, No: 96 Bağcılar – Istanbul, TR 

(591) E verdhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate për zbardhje dhe pastrim, detergjentë të ndryshëm nga ata që përdoren në 

veprimtaritë prodhuese dhe për qëllime mjeksore, zbardhues (rrobash) lavanderie, zbutës 

pëlhurash për përdorim në lavanderi, heqës njollash, detergjentë për larje enësh; parfumeri; 

kozmetikë jo mjeksore; aroma; deodorantë për përdorim personal dhe kafshë; sapun; 

preparate për kujdes dentar; dentifricë, lustrues denturash, preparate për zbardhjen e 

dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime mjeksore; preparate abrazive; leter zmerile me bez; 

leter zmerile; gure shtufi; pasta abrazive; preparate lustrues për lëkura, vinil, metal dhe dru, 
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lustrues dhe kremëra për lëkurë, vinil, metal dhe dru, dyll për lustrim  

18  Lëkurë gjysëm e përpunuar ose e papërpunuar dhe gëzofe kafshësh, imitime lëkure, 

lëkurë e fortë (trashë), lëkurë që përdoret për astar; mallra nga lëkura, imitimi i lëkurës ose 

e materialeve tjera, të destinuara për bartje të artikujve, të përfshira në këtë klasë; çanta, 

kuleta, kuti dhe valixhe të bëra nga lëkura ose lëkura e fortë; arka çelsash, valixhe 

(bagazhe), koferë; çadra; çadra dielli, ombrella dielli; bastunë; kamxhikë; parzmore; shala; 

uzengji; shirita lëkure (shale)  

25  Veshje, posaçërisht, pantallona, xhaketa, pardesy, pallto, funde, kostume, triko, jelekë, 

këmisha, astar i gatshëm i bërë nga lëkura (pjesë e veshjes), këmisha me mëngë të 

shkurtëra, xhupa, fustan, pantollona të shkurtëra  (bermuda), pantaollona të shkurtëra, 

pizhame, puloverë, xhinse, tuta, veshje shiu, veshje plazhi, kostume banje, kostume noti; 

veshje për sport (posaqërisht për sport), veshje bebesh, posaqërisht, këmisha, pantallona, 

kapotë, fustane; veshje të brendshme, posaqërisht, brekë boksierësh, sutjen, brekë 

meshkujsh, brekë; çorape; veshmbathje, posaçërisht këpucë duke përjashtuar këpucët 

ortopedkie, sandale, çizme jo ujë lëshuese, çizme për shetitje, çizme deri në kyq, këpucë 

sporti, papuçe; pjesë të këpucëve, posaçërsiht, take, tabane për veshmbathje, pjesë të 

epërme të veshmbathjeve; mbulesa koke, posaqërsisht kapela, kapela kafke, kapela 

sportive, kësula, bereta; dorëza (veshje), çorape femrash (geta), rripa (veshje), fanela, 

fanela të brendshme, shalle, shalle qafe, shalle të gjërë, kollare, kravata qafe, kravata, rripa 

të llastiku  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; të bërit bashkë, për 

dobi të tjerëve, të mallrave të ndryshëm, posaçërisht të, preparateve për zbardhje dhe 

pastrim, detergjentëve të ndryshëm nga ata që përdoren në veprimtaritë prodhuese dhe për 

qëllime mjeksore, zbardhuesve për (rrobash) lavanderie, zbutësve të pëlhurave për 

përdorim në lavanderi, heqësve të njollave, detergjentëve për larje enësh, parfumerive, 

kozmetikës jo mjeksore, aromave, deodorantëve për përdorim personal dhe kafshë, sapunit, 

preparateve për kujdes dentar, dentifricëve, lustruesve të denturave, preparateve për 

zbardhjen e dhëmbëve, larësve të gojës, jo për qëllime mjeksore, preparateve abrazive, 

letrës zmerile me bez, letrës zmerile, gureve të shtufit, pastave abrazive, preparateve 

lustrues për lëkura, vinili, metal dhe dru, lustruesve dhe kremërave për lëkurë, vinil, metal 

dhe dru, dyllit për lustrim, lëkurës gjysëmë të përpunuar ose e papërpunuar dhe gëzofeve të 

kafshëve, imitimeve të lëkurës, lëkurës së fortë (trashë), lëkurës që përdoret për astar, 

mallrave nga lëkura, imitimi i lëkurës ose e materialeve tjera, të destinuara për bartje të 

artikujve, të përfshira në këtë klasë, çantave, kuletave, kutive dhe valixhe të bëra nga lëkura 

ose lëkura e fortë, arkave të çelsave, valixheve (bagazheve), koferëve, çadrave, ombrella 

dielli, çadrave të diellit, bastunëve, kamxhikëve, parzmoreve, shalave, uzengjive, shiritave 

të lëkurës (shale), veshjeve, posaçërisht, pantallonave, xhaketave, pardesyve, palltove, 

fundeve, kostumeve, trikove, jelekëve, këmishave, astarit të gatshëm i bërë nga lëkura 

(pjesë e veshjes), këmishave me mëngë të shkurtëra, xhupave, fustaneve, brekëve të 

shkurtëra (bermudave), pantaollonave të shkurtëra, pizhameve, puloverëve, xhinseve, 

tutave, veshjes për shi, veshjeve të plazhit, kostumeve për banjë, kostumeve të notit, 

veshjes për sport (posaqërisht për sport), veshjeve për bebe, posaqërisht, këmishave, 

pantallonave, kapotëve, fustaneve, veshjeve të brendshme, posaqërisht, pantallonave për 

boksierë, sutjenëve, brekëve për meshkuj, brekëve; çorapeve; veshmbathjeve, posaçërisht 

këpucëve duke përjashtuar këpucët ortopedkie, sandaleve, çizmeve jo ujë lëshuese, çizmeve 

për shetitje, çizmeve deri në kyq, këpucëve për sport, papuçeve, pjesë të këpucëve, 
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posaçërisht, takeve, tabaneve për veshmbathje, pjesëve të epërme të veshmbathjeve, 

mbulesave të kokës, posaqërsisht kapelave kapelave për kafkë, kapelave sportive, kësulave, 

beretave, dorëzave (veshje), çorapeve për femra (getave), rripave (veshjeve), fanelave, 

fanelave të brendshme, shalleve, shalleve të qafës, shalleve të gjërë, kollareve, kravatave 

për qafë, kravatave, rripave të llastikut, duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti 

blejnë këto mallra, këto shërbime nëpërmjet shitjes me pakicë dhe shumicë, nëpërmjet 

mediave elektronike ose nëpërmjet porosisë me katalogë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1358 

(220) 16/10/2018 

(731) 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) 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 funksione sociale për raste të 

veçanta, posaqërisht, pritjeve në dasma, konferenca dhe takime; çerdheve për fëmijë 

(kopshte); konvikte për kafshë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1359 

(220) 16/10/2018 

(731) BIOSE  

Rue des Frères Lumière - 15130 ARPAJON 

SUR CERE, FR 

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

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

(540)      GYNOPHILUS  

 

 
     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike biologjike per perdorim farmaceutik, mjekesor dhe sanitar, 

ne vecanti bakteriet e ngrira-thara, mikroorganizmat dhe vitaminat per perdorim ne 

prodhimin e barnave dhe shtesave ushqimore per perdorim farmaceutik; preparatet 

biologjike per perdorim farmaceutik, mjekesor dhe sanitar, ne vecanti probiotiket, 

tribiotiket ne forme tablete, kapsule apo qese te vogel; kapsula vaginale; preparate 

biologjike dhe shtesa ushqimore per perdorim farmaceutik per shendetin urogjenital, te 

administruar lokalisht dhe oralisht; barnat per qellime mjekesore, ne vecanti antifungalet, 

antimikotiket; dezinfektantet per monitorim sanitar te pacienteve; sapun i lengshem, sapun 

mjekesor; shtesa ushqimore, ne vecanti ushqimi, pijet, zevendesusesit e vakteve ushqimore 

dhe substancat per perdorim mjekesor, bazuar ne kombinimin e probiotikeve, mineraleve 

dhe/ose  vitaminave; preparatet vitaminoze, ne vecanti shtesat e vitaminave; shtesat 
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minerale te ushqimit; pastruesit pa sapun per perdorim gjinekologjik; sapun mjekesor; 

sapun dezinfektues; preparatet sanitare per higjiene personale dhe vaginale dhe te vulves (te 

ndryshme nga produktet e toaletit); produktet sanitare per larje vaginale (te ndryshme nga 

produktet e toaletit)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1360 

(220) 16/10/2018 

(731) GROUPEMENT INTERNATIONAL 

D'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN 

DES TEXTILES (GINETEX) 

& COMITE FRANCAIS DE 

L'ETIQUETAGE POUR L'ENTRETIEN 

DES TEXTILES (COFREET) 

37 rue de Neuilly, 92110 CLICHY, FR 

(740)  Nora Makolli  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 37  Informata dhe këshilla nga lëmia e mirëmbajtjes së tekstilit dhe mallërave nga 

tekstili  

40  Informata dhe këshilla nga lëmia e trajtimit të tekstilit dhe mallërave nga tekstili  

41  Trajnimin, në vecanti për sa i përket mirëmbajtjes dhe trajtimit të tekstilit dhe mallërave 

nga tekstili si dhe përkujdesjen e etiketimit të tekstilit; publikimin, përfshirë me mjete 

elektronike, në vecanti të gazetave, broshurave, maunaleve dhe udhëzuesve, në vecanti në 

lidhje me mirëmbajtjen dhe trajtimin e tekstilit dhe mallërave nga tekstili si dhe 

përkujdesjen e etiketimit të tekstilit; aranzhimin dhe udhëheqjen e seminareve, 

konferencave, simpoziumeve, forumeve, kollekviumeve dhe konventave, në vecanti në 

lidhje me mirëmbajtjen dhe trajtimin e tekstilit dhe mallërave nga tekstili  si dhe 

përkujdesjen e etiketimit të tekstilit  

45  Shërbimet këshilluese në lidhje me përgaditjen e standardeve, në vecanti në lidhje me 

përkujdesjen e etiketimit të tekstilit; këshilat ligjore, në vecanti në lidhje me përkujdesjen e 

etiketimit të tekstilit dhe standardet për to; dhënien e licencave nga pronësia intelektuale, në 

vecanti të markave tregtare dhe softuerëve, në vecanti nga lëmia e përkujdesjen e etiketimit 

të tekstilit  

 
 

(210) KS/M/ 2018/1361 

(220) 16/10/2018 

(731) BIOTON Spółka Akcyjna (S.A.) 

ul. Starościńska 5 PL-02-516 Warszawa, PL 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 

(540)  GENSUPEN 
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(511) 10  Pajisje medicinale, instrumente dhe aparate për furnizimin me barna hormonale; 

pajisje medicinale, instrumented he aparate për furnizimin me insulin; pajisje medicinale, 

instrumented he aparate me përmbajtje të insulinës; shiringa për përdorime medicinale; 

shiringa injektimi; shiringa për përdorim nën lëkurë (subcutaneous)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1362 

(220) 16/10/2018 

(731) BIOTON Spółka Akcyjna (S.A.) 

ul. Starościńska 5 PL-02-516 Warszawa, PL 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  GENSULIN 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike nga grupi i insulinave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1363 

(220) 16/10/2018 

(731) BIOTON Spółka Akcyjna (S.A.) 

ul. Starościńska 5 PL-02-516 Warszawa, PL 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  GENSUPEN 2 

 

 
     

 

(511) 10  Pajisje medicinale, instrumente dhe aparate për furnizimin me barna hormonale; 

pajisje medicinale, instrumented he aparate për furnizimin me insulin; pajisje medicinale, 

instrumented he aparate me përmbajtje të insulinës; shiringa për përdorime medicinale; 

shiringa injektimi; shiringa për përdorim nën lëkurë (subcutaneous) 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1364 

(220) 16/10/2018 

(731) GIANNI VERSACE S.P.A. 

VIA MANZONI, 38 20121 MILANO, IT 

(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) 18  Lëkurë dhe imitimet e lëkurës; lëkurat e kafshëve, gëzof; çanta të grave; kuletat e 

xhepit; valixhe; transportuesit e veshjeve; çanta shpine; çantat e dokumenteve; çanta 

sportive; kutite (sanduket) e bagazheve; çanta mbartëse; çanta hobe, me mbeshtjelles; qese 

për veshje për udhëtime; çanta; valixhe; çantat e dokumenteve; çantat e vogla; çanta 

udhëtimi; çanta të kartelave (notëza); çantat e çelsave; çadra; umbrella; çadra plazhi; shkop 

për ecje; shkop i alpinisteve; shkop për ecje; kamzhik; parzmore për kuajt; takëme kuajsh  

25  Veshje; Këpucë; Kapelë; Veshje të imitimeve të lëkurës; Veshje të lëkurës; Veshje të 

motoristëve; Veshje të çiklistëve; Veshje për gjimnastikë; Kostume; Rrobat e banjës; 

Veshje; Bandana (shamitë); Bereta – kapale e rrumbullaket leshi; Ndërresa; Kominoshe për 

fëmijë; Qafore gëzofi (qafore); Rroba të trasha (ndërresa); Llastik çorapesh; Këpucë; 

Këpucë sportive; Qorape të gjata; Pantofla; Qorape; Pantallona për ushtrime; Këmisha me 

mëngë të shkurtra; Bluza; Xhaketa (te mbushura-) [veshje]; Kapelë; Kapele të lartë; 

Mantela; Bluza me kapele (veshje); Rripa për veshje; Rripat për para (veshje); Triko; 

qafore [veshje]; Kollare të ndashme; Mbulesa te kokës (për veshje); Kostume; Rrobë; 

Kollare (kravatë); Kollare mëndafshi; Shirita si veshje; Shami xhepi; Shami si veshje 

[shami xhepi]; Xhaketa [veshje]; Llastik çorapesh; Funde; Veshje e trashe; Doreza [veshje]; 

Doreza të gjate sa gjatesia e krahut; Mantel – Pardesy e papërshkuëshme nga uji; Veshje të 

gatshme; Trikotazh; Veshje (rroba); Ngrohësit e këmbëve; Pantollona të ngushta 

(pantallona); Uniforme; Veshje Sportive; Çorape; Veshje noti; Bluze e trashe; Këllëf gëzofi 

për duart [veshje]; Veshje e gjate kishtare; Mantel; Maska të gjumit; Minifunde; Mantel me 

kapuç [veshje]; Pantallona të shkurtra boksieri; Mbulesa për larje; Veshje; Pantollona; 

Gëzof me kapuç; Peliqe; Gëzof (veshje); Këmishë; Pizhame; Brez dore [veshje]; ponço - 

veshje leshi me një vrime për kokë; Bluza; Llastik çorapesh; Mbështetës për çorape; 

Sutjena; Sandale; Sandale të banjos; Këpucë; Pantofla të banjës; Këpucë gjimnastike; 

Këpucë plazhi; Këpucë sportive; Shall; Brezat për veshje; Veshje të brendëshme; Shami; 

Mantel; Veshje të jashtme; Funde; Veshje mendafshi (ndërresa); Pjesa e përparmene e 

këmishës; Çizme të shkurta; Çizme; Shall i gjer leshi; Këmisha; Kostume [veshje]; 

Uniforma; Mbulesa (veshjet),  [për kokë]; Këpucë druri  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1365 

(220) 17/10/2018 

(731) "EURO FOOD" SH.P.K. 

Dardania I, 30000, Pejë, KS 

(591) E kaltër e ndritshme, e kaltër e errët e 

bardhë e kuqe, e zezë 

 
 

(540)   
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(511) 3  Preparate  zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin kryesishte në 

lavanderi; pastrim, lustrim, preparate gërryese; sapun; parfume, vajra esenciale, kozmetike; 

preparate antistatike për qëllime shtëpiake; Preparate kozmetike për banjo; preparate 

kozmetike për kujdesin e lëkurës; sapun dezinfektues; deodorant për përdorim personal; 

esenca; sode preparatet zbardhuese (lavanderi); preparate kozmetike për qëllime hollimi; 

krem këpucësh;kremra pas rroje; yndyrna për qëllime kozmetike; vajra për qëllime 

kozmetike; vajra për parfume dhe aroma; vajra për qëllime pastrimi; zbutës të rrobave ; 

preparate për pastrimin e tubave nga mbeturinat; dysheme me parket; lyerja e kremrave; 

politurë për mobilje dhe dysheme; preparatet për heqjen e korezionit; preparatet e kullimit; 

larguesit e njollave; preparate për  shkelqim (politurë); preparatet pastruese të thata; kripëra 

vaske, jo për qëllime mjekësore; lëngje  për e pastrimin e xhamave; ujë tualet; kimikate 

ndirquese me ngjyra për qëllime shtëpiake (lavanderi); shampon; shampo për kafshët 

shtëpiake  

5  Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; dezinfektuese; preparatet  për shkatërrimin e 

insekteve; kripërat për banjot me ujë mineral; preparatet terapeutike për banjë; preparate 

farmaceutike për kujdesin e lëkurës; dezinfektues për qëllime higjienike; kemikale 

dezinfektues për toalet; preparate kimike për trajtimin e mykut; preparate pastrimi; 

preparate freskuese të ajrit; preparate për pastrimin e ajrit; preparatet për shkatrrimin  e 

parazitëve  

44  Përkujdesjet  higjienik dhe bukurie për qeniet njerëzore dhe kafshët  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1366 

(220) 17/10/2018 

(731) ISAGRO S.p.A. Caldera Park, Orange 

Building - Via Caldera, 21 - 20153 

MILANO, IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GRIFON 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate per shkaterrimin e paraziteve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1367 

(220) 18/10/2018 

(731) 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)  STAQUIS 

 

 
     

 

(511) 25  Preparate farmaceutike  
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(210) KS/M/ 2018/1368 

(220) 19/10/2018 

(731) KVASAC d.o.o. Prudnička 98 

10291 Prigorje Brdovečko, HR 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Miell; bukë; kripë; maja, pluhur pjekjeje; përmirësuesit e bukës (aditivët dhe 

përbërësit për përgatitjen dhe përmirësimin e produkteve të pjekurinave); pudingat; 

përzierjet për përgatitjen e pudingës; sheqer vanile; pluhur për pjekje për ëmbëlsira; para-

përzierjet për pjekje; përzierjet për prodhimin e produkteve të pjekurinave (furrave)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1369 

(220) 19/10/2018 

(300) AL.T.2018.914  11/09/2018  AL 

(731) "Blerta's Face Care"   

Vragoli, Fushë Kosovë, KS 

(591) E bardhë, e gjelbër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3   Preparate kozmetike për kujdesin e lëkurës; krem kozmetike; sapun dordorant; 

Preparate pastruese; preparate kozmetike për qëllime dobësimi 

  

35  Reklama; shitje me shumicë dhe pakicë të produkteve online  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1371 

(220) 22/10/2018 

(731) N.SH. Qendra Për Aftësimin 

Profesional “Oxford Studio” 

Shpresa Malazogu Bl. 9/a, Dardania Lidhja 

e Pejës, KS 

(591) Kaltërt, Bardhë, Zezë 

 

(540)   
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(511) 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  

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1374 

(220) 23/10/2018 

(731) “BELUX AA” SH.P.K Rruga 

“Vellezrit Fazliu” Nr.300 Prishtine, KS 
 

(540)     FLAMAX 

 

 

 

 
     

 

(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, preparatet për 

higjienën e gojës  

4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim  

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 
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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  

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 dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); 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  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

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  

13  Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët  

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)  

15  Instrumentet muzikore  

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; 
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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  

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  

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  

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, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat 

(që nuk janë 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  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale 

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili) 

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve  

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 



Buletini Zyrtar Nr. 77  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

100 

 

  

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  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi 

40  Trajtimi i materialeve  

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

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  

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

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë 

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1375 

(220) 23/10/2018 

(731) “BELUX AA” SH.P.K Rruga 

“Vellezrit Fazliu” Nr.300 Prishtine , KS 
 

(540)  FLAMMAT 

 

 
     

 

(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, preparatet për 
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higjienën e gojës  

4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim  

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  

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  

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 dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); 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  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

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 
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13  Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët  

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)  

15  Instrumentet muzikore  

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  

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 

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  

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, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat 

(që nuk janë 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  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili) 
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28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve  

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  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

40  Trajtimi i materialeve  

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

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  

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

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 
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(210) KS/M/ 2018/1376 

(220) 23/10/2018 

(731) “BELUX AA” SH.P.K 

Rruga “Vellezrit Fazliu” Nr.300 , KS 

 
 

(540)  SANDISK 

 

 
     

 

(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, preparatet për 

higjienën e gojës  

4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim  

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  

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  

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 dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); aparatet për 

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 
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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  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

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  

13  Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët  

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)  

15  Instrumentet muzikore  

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  

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 

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  

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, sepiolitit dhe 
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prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat 

(që nuk janë 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  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili) 

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve  

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 

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

40  Trajtimi i materialeve  

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

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

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1377 

(220) 23/10/2018 

(731) “BELUX AA” SH.P.K Rruga 

“Vellezrit Fazliu” Nr.300 Prishtine, KS 

 
 

(540)  ERC TRADE 

 

 
     

 

(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, preparatet për 

higjienën e gojës  

4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim  

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  

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 
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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 dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për 

trajnime; aparatet dhe instrumentet e drejtimit, kalimit, akumulimit, 

rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit, (akumulatoret elektrik për makina); 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  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje 

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

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  

13  Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët  

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës)  

15  Instrumentet muzikore  

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  

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 
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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  

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, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat 

(që nuk janë 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  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve  

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  
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35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e 

Patundshmërisë 

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

40  Trajtimi i materialeve  

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

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  

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

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë 

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1378 

(220) 23/10/2018 

(731) TELEKOM SLOVENIJE, d.d., 

Cigaletova ulica 15, 1000 Ljubljana, SI 

(591) Vjollce në të kaltër, e kaltër e hapur 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Akumulatorë, elektrikë; alarme; antena; aparatura dhe pajisje për shpëtim të jetës; 

aparatura marrëse audio-video; telefona me sekretari automatike; bateri elektrike; llamba 

fleshi [fotografi]; sirena; kompakt disqe [kujtëse vetëm e lezueshme]; pajisje rrjeti për 

përcjelljen e paketave me gjatësi fikse në rrjet [elektricitet]; lexuesa bar kodi; lexuesa 

[pajisje për përpunim të dhënash]; skedarë figure të shkarkueshëm; detektorë; detektorë 

tymi; aparatura diagnostikuese, jo për qëllime mjeksore; aparate për regjistrim zëri; çipe për 

studim ADN-je; shtylla për antena pa tel; DVD-i; instalime elektrike për kontroll në 

distancë të operacioneve industriale; bateri automjetesh; zile dere elektrike; tubo 

[elektricitet]; lapsa elekronik [njësi ekspozimi dixhitale]; ditarë elektronikë; etiketa 

elektronike për mallra; qafore elektronike për trajnim të qenve; botime elektronike, të 

shkarkueshme; tabela njoftimi elektronike; aparatura elektronike përkthimi xhepi; kuti 

kryesisht për aparate fotografikë dhe instrumenta; skedarë muzikorë të shkarkueshëm; tubo 

komunikimi; aparatura të Sistemeve të Pozicionimit Global [GPS]; induktorë elektrikë; 

invertera [elektricitet]; pajisje për të luajtur CD-të për kompjutera, ku janë vendosur disa 

CD; kabllo elektrikë; kaseta me lojra video; pajisje për regjistrim dhe dëgjim zëri; dryna, 

elektrikë; karta magnetike të koduara; kolektorë, elektrikë; disqe kompakte [audio-video]; 

aparatura elektrike për komunikim; kapacitorë; konektorë [elektricitet]; kontakte, elektrikë; 
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panelë kontrolli të energjisë elektrike; aparatura për analiza të ajrit; byzylykë të koduar për 

identifikim, magnetike; mbartës magnetikë të dhënash; materiale për shtylla elektrike [tela, 

kabllo]; pajisje matëse, elektrike; mikrofonë; mikroproçesorë; minj [pajisje fundore 

kompjuterike]; modemë; monitorë [pajisje kompjuterike]; monitorë [programe 

kompjuterikë]; aparatura monitoruese, elektrike; Instalime elektrike; aparatura për kontroll 

në largësi; aparatura për kontroll shpejtësie për automjete; aparate ndërkomunikimi; 

aparatura për transmetim të zërit; aparatura për riprodhim të zërit; aparatura për regjistrim 

të zërit; aparatura navigimi për automjete [kompjutera në kroskot]; instrumenta navigues; 

kompjutera personal të mbartshëm; transmetuesa telefonikë; transmetuesa 

[telekomunikacion]; transmetuesa të sinjaleve elektronikë; pedometra, numruesa hapash; 

alarme për zjarr; pajisje dixhitale me disqe kompakt për regjistrim dhe dëgjim zëri; pajisje 

elektronike që mbahet në dorë për ekzekutim skedarësh zëri dhe figure; kumpjutera 

laptopë; radiotelefonë, telefona mobilë; pajisje fundore [elektricitet]; kuti për lidhje 

elektrike [elektricitet]; aparatura ndriçimi për trafik [pajisje sinjalizuese]; instalime për 

parandalim vjedhje, elektrike; aparatura lajmëri kundra-vjedhjes; kompjutera; pjesë 

periferike të përshtatura për përdorim me kompjutera; tastiera kompjuteri; pajisje kujtese 

për kompjutera; programë kompjuterikë [softuerë të shkarkueshëm]; programë 

kompjuterikë, të regjistruar; softuerë kompjuterikë, të regjistruar; makina regjistruese të 

parave të thata; aparatura që rregullojnë nxehtësinë; pajisje që vihen në trup për të 

regjistruar aktivitetin fizik të personit (të mbartshme); kufje që mbahen në kokë; karta 

inteligjente [karta të qarkut të integuar]; regjistrues të kilometrave për automjetet; marrësa 

telefonikë; telefona pa tel; telefona; telegrafë [aparatura]; tela telegrafi; telemetra; 

teleprintera; termometra, jo për qëllime mjeksore; televizorë; USB; aparatura të frekuencës 

së lartë; pajisje ndërfaqëse për kompjutera  

10  Bisturi; elektrokardiografë; aparatura matëse të pulsit dhe tensionit; kuti të përshtatura 

për instrumenta mjeksorë; pajisje për administrim shukash ushqimi apo përgatitjesh 

farmaceutike tek kafshët; aparatura diagonistikuese për qëllime mjeksore  

16  Blloqe letrash [artikuj për shkrim]; shirita boje për printera kompjuterash; formularë, të 

shtypur; fotografi [të printuara]; katalogë; libra; pamflete, broshura; kalendarë, treguesit e 

datës; letër; postera; pllakarda prej letre ose kartoni; pulla postare; broshura për informim; 

kartolina; botime periodike; revista [periodikë]; materiale të shtypura; libra arsimimi; 

kartolina urimi; bileta; qese (zarfe, kuleta) prej letre apo plastike; flamuj prej letre; fletore 

me modele për shkrim dore për imitim, blloqe shënimesh  

19   Kabina telefonike , jo metalike; poste telegrafike, jo metalike  

35  Përpunim administrativ të urdhërave të blerjes; shërbime sekretarie; veshje të vitrinave 

të ekspozimit; faturime; kërkim të dhënash në skedarë kompjuterikë për të tjerët; përpilim 

informacioni në baza të dhënash kompjuterike; përditësim të materialit të reklamës; dhënie 

me qira të makinave të shitjes; dhënie me qira të makinerive dhe pajisjeve të zyrës; reklamë 

në ambiente të jashtme; sondazhe opinioni; reklamë me postë direkte; botim të teksteve 

publicitarë; përpunim teksti; dhënie me qira të hapsirës publicitare; dhënie me qira të kohës 

së reklamës në mediat e komunikimit; dhënie me qira të materialit të reklamës; reklamë në 

linjë në një rrjet kompjuterik; organizim ekspozitash për qëllime komerciale dhe reklame; 

organizim panairesh tregtare për qëllime komerciale ose reklame; shkrim të teksteve 

publicitare; vendosje posterash apo fletushkash reklame në vende të ndryshme; asistencë 

për menaxhim tregtar apo industrial; asistencë në menaxhim biznesi; administrim tregtar i 

licencimit të mallrave dhe shërbimeve për të tjerët; promovim shitjesh për të tjerët; 
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prezantim të mallrave në mjetet e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; 

demonstrim të mallrave; përgatitje kollona publiciteti; prodhim të filmave të reklamës; 

financë, llogarimbajtje; shërbime të furnizimit të klientëve me kopje të përmbajtjeve të 

mediave në interes të tyre; përhapje të materialit të reklamës; reklamë; reklamë nëpërmjet 

porosisë me postë; shërbime publiciteti; reklamë me radio; reklamë me televizion; 

riprodhim dokumentash; hartimi i pasqyrave të llogarive; përpilim statistikash; sistemim 

informacioni në baza të dhënash kompjuterike; përgjigje në telefon për pajtimtarët e 

padisponueshëm; shërbime të marrëdhënieve me publikun; shërbime të krahasimit të 

çmimeve; shërbime të telemarketingut; shërbime ekspozimi për qëllime reklame; shërbime 

të marra nga jashtë [asistencë biznesi]; shërbime marketingu; studime tregu; kërkime tregu; 

menaxhim skedari të kompjuterizuar; rregullim pajtimesh në shërbimet e 

telekomunikacioneve për të tjerët  

36  Veprime  bankare nëpërmjet kompjuterit pa paraqitje në bankë; veprime bankare; 

transferim fondesh në mënyrë elektronike; grumbullim fondesh për bamirësi; analiza 

financiare; investime kapitali; këmbim parash dhe çeqesh ndërmjet klientëve të bankave të 

ndryshme, financë; çështje financiare; shërbime të bankës së kursimit; shërbime të kartës së 

debitit; shërbime të kartës së kreditit; sigurim të çeqeve të udhëtarëve; emetim të tollonave 

me vlerë; ndërmjetësim në marrje kredie; qiradhënie me kredi; tregtim valute në tregun 

valutor dhe shërbime këmbimi; shërbime të rregullimit të kredisë; hua në këste dhe 

intervale të njëjta kohe për pagesë; ndërmjetësim në tregtim aksionesh dhe bono; kreditim 

[financim]; administrime me mirëbesim; informacion për sigurime; konsulencë për 

sigurime; shërbime sigurimi;  ndërmjetësim në sigurime; vlerësime të sigurimit për 

aksidente; siguracion shëndeti; siguracion jete  

38  Transmetime pa tel; dhënie me qira të kohës së qasjes në rrjete global kompjuterikë; 

transmetim të postës elektronike; transmetim me faks; informacion rreth 

telekomunikacionit; dhënie me qira të aparaturave që dërgojnë mesazhe; transmetime të 

televizionit kabllor; forume [hapsira për bisedime] për rrjetet sociale; shërbime të telefonisë 

së lëvizëshme; komunikime nëpërmjet pajisjeve fundore kompjuterike; komunikime 

nëpërmjet rrjeteve të fibrave optikë; transmetime radio; transmetime televizive; dhënie me 

qira të kohës së qasjes në rrjete globale kompjuterike; dhënie me qira modemësh; dhënie 

me qira të aparaturave të faksit; dhënie me qira telefonësh; dhënie me qira pajisjesh 

telekomunikacioni; sigurim aksesi në baza të dhënash; sigurim aksesi të përdoruesit në 

rrjete globale kompjuterike; ofrim hapsirash bisedimi për rrjete sociale; sigurim kanalesh 

telekomunikacioni për shërbime të bërjes pazar nëpërmjet televizorit; sigurim lidhjes 

telekomunikacioni në një rrjet global kompjuterik; shërbime të kërkimit të personit [radio, 

telefon apo mjete të tjera të komunikimeve elektronike]; dërgim mesazhesh; dërgim 

telegramësh; transmetim telegramësh; transmetim të skedarëve dixhitalë; transmetim në 

linjë të kartave të urimit; transmetim të ndihmuar nga kompjuteri të mesazheve dhe 

figurave; transmetim satelitor; transmetim të përmbajtjeve vidoe sipas kërkesës; shërbime 

të bordeve të buletinëve elektronikë [shërbime telekomunikacioni]; shërbime të postës 

zanore; shërbime telefonike dhe të telefonisë së lëvizëshme; Komunikime telefonike; 

shërbime të teleshkruesave me shirit; komunikime nëpërmjet telegramit; ofrim të kanaleve 

të telekomunikacionit për shërbime të bërjes pazar nëpërmjet televizorit; shërbime të 

rrugëzimit dhe lidhjes së telekomunikacioneve; shërbime të telekonferencave; shërbime 

teleksi; shërbime të agjencisë së lajmeve; agjenci lajmesh  

39  Shërbime transporti të automjeteve motorikë; shërbime taksi; shpërndarje të energjisë 
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elektrike; shpërndarje energjie; shpërndarje mallrash; shpërndarje mesazhesh; informacion 

mbi transportin; dhënie me qira makinash; dhënie me qira automjetesh; shpërndarje pakosh; 

amballazhim mallrash; parkim automjetesh; organizim turesh; informacion mbi trafikun; 

ruajtje fizike të të dhënave apo dukumenteve të ruajtura në mënyrë elektronike; ruajtje e 

mallrave; Magazinim; shoqërim udhëtarësh; shërbime të shoferit  

41  Prodhim filmi, të ndryshëm nga filmat e reklamave; informacion për arsimim; 

informacion për argëtim; dhënie me qira librash; dhënie me qira të kasetave video; dhënie 

me qira të regjistrimeve zanore; shërbime të librarisë së lëvizëshme; shërbime lojrash të 

ofruara në linjë nga një rrjet kompjuterik; ofrim në linjë të botimeve elektronike, jo të 

shkarkueshme; botim tekstesh, të tjera nga tekstet e publicitetit; publikim të librave dhe 

gazetave elektronikë në linjë; botime librash; dhënie me qira të pajisjeve audio; rregullim 

dhe drejtim seminaresh; organizim ekspozitash për qëllime kulturore dhe edukative; 

redaktime tekstesh (përjashtuar ato për reklamë); planifikim mbrëmbjesh [argëtim]; ofrim 

filmash me titra; mësimdhënie; prodhim muzike; prodhim programesh radio dhe televizivë; 

shërbime ekspozimi, të ndryshme nga ato për qëllime reklame; argëtim televiziv; stërvitje 

[trainim]; argëtim; shërbime aktori; shërbime  të klubit të shëndetit [shëndet dhe trainim 

finesi]  

42  Dizenjo industriale; dhënie me qira kompjuterash; dublikim programesh kompjuterikë; 

dizenjim ambalazhi; projektim softuerësh kompjuterik; dhënie me qira softuerë 

kompjuterikë; dhënie me qira të servera për web; shndërrim të dhënash të programeve dhe 

të dhënave kompjuterike [jo shndërrim fizik]; rigjetje të të dhënave kompjuterike; 

përditësim të softuerëve kompjuterikë; projektim sistemesh kompjuterikë; projektim 

softuerë kompjuterikë; përditësim të softuerëve kompjuterikë; analizë sistemesh 

kompjuterikë; programim kompjuterikë; monitorim të sistemeve kompjuterikë nëpërmjet 

aksesit në distancë; hostim të faqeve web; shërbime të mbrojtjes së kompjuterave nga 

virusi; konsulencë në projektim dhe zhvillim të pajisjeve kompjuterike; konsulencë për 

softuerë kompjuterikë; konsulencë në fushën e sigurisë kompjuterike; konsulencë në fushën 

e kursimit të energjisë; instalim softuerësh kompjuterikë; mirëmbajtje të softuerëve 

kompjuterikë  

43  Shërbime kafeneje; bare për ushqim të shpejtë; dhënie me qira të akomodimit të 

përkohësh  

44  Shërbime të telemedicinës; asistencë mjeksore; shërbime mjeksore  

45  Shërbime vëzhgimi të pronësisë industriale; konsulencë për pronësinë industriale; 

dhënie me qira të alarmeve të zjarrit; licencim të pronësisë intelektuale; licencim të 

softuerëve kompjuterikë [shërbime ligjore]; monitorim të alarmeve për hajdutë dhe të 

sigurisë; regjistrim të emrave të domeineve [shërbime ligjore]; shërbime këshillimore në 

fushën e pronësisë intelektuale; konsulencë për sigurinë fizike; menaxhim të drejtash të 

autorit  
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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, transformim 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 elektronie për transmetim të sinjaleve optike 

për automjete toksore (alarme); Alarme; Alarme, ndër të tjera me detector ultrasonic; 

Aparate dhe instgrumente, 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; 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, 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 
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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 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 vozijte, drejtim dhe sigurisë active 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 optic 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 benzene; 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; Sinjale 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 
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(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; 

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  
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(511) 25  Veshje, duke përfshirë veshjet e brendshme dhe të përditshme , përveç veshjeve 

mbrojtëse për qëllime speciale; çorape ,dorashka për boks [veshje], shalle, fasha, kravata, 

rripa [veshje]. Mbathje, këpucë, pantofla, sandale. 

Kapelë, kapele, kapele me vizore, beretë, kapele [veshje për kokë], kapele të kafkës  

35   Reklamim, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe 

panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese. Funksionet e zyrës; shërbime 

sekretarie; rregullimin e abonimeve të gazetave për të tjerët; përpilimi i statistikave; qira e 

makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përgjigjja 

në telefon për abonentët e padisponueshëm. Menaxhimi i biznesit, administrimin e biznesit 

dhe konsulencën e biznesit; kontabilitet; shërbime konsulence komerciale; rekrutimi i 

personelit,  vendosja e personelit, agjencitë e punësimit, agjencitë e import-eksportit; 

shërbime të përkohshme të vendosjes së personelit. 

Drejtues ankandesh. Duke sjellë së bashku, për të mirën e të tjerëve, të një 

shumëllojshmërie mallrash, që do të thotë,Veshje, duke përfshirë veshjet e brendshme dhe 

te perditshme , përveç veshjeve mbrojtëse për qëllime speciale; çorape ,dorashka për boks 

[veshje], shalle, fasha, kravata, rripa [veshje]. Mbathje, këpucë, pantofla, sandale. Kapelë, 

kapele, kapele me vizore, beretë, kapele [veshje per koke], kapele të kafkës. duke bërë të 

mundur që konsumatorët të shikojnë dhe blejnë me lehtësi këto mallra, shërbime të tilla 

mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, degët me shumicë, nëpërmjet mjeteve 

elektronike ose përmes katalogëve të porosive postare 

 
 

(210) KS/M/ 2018/1383 

(220) 23/10/2018 

(731) Chapter 4 Corp. (New York 

corporation) 62 King Street, New York, 

New York 10014, US 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Produkte optike dhe paisje për përcjellje; maska mbrojtëse, shtëpiza dhe paisje 

shtesë për telefona mobil, laptopa, tablet kompjuterë, madia plajerë portativ dhe ndihmësa 
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personal digjital (PDA-NPD); fajla grafikë, fajla të cilë përmbajnë fotografi dhe fajla të 

muzikës, të cilët mund të shkarkohen (mirren) nga interneti; DVD-të të inçizuara, video 

disqe dhe video shirita; aplikime mobile për perdorim në lëminë e modës të cilët mund të 

shkarkohen (mirren) nga interneti  

18  Lëkura dhe imitimi i lëkurës, produkte të punuara nga këto materieale; të gjitha llojet e 

çantave; ombella  

25  Veshje, mbathje, mbulesa koke  

28  Drrasa skejtbord-i, skejtborda dhe pjesë dhe paisje për ta; lojra; lodra  

35  Sherbime shitjeje me pakicë dhe sherbime shitjeje me pakicë onlajn të objekteve për 

veshje, mbathje, mbulesa për kokë, lojra, lodra, produkte optike, çanta, produkte nga lëkura 

dhe imitimi i lëkurës, shtëpiza, maska, drrasa skejtbordi, skejtborde dhe pjesë për to, dhe 

për tërë paisjen tjetër shtesë; shpallje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1384 

(220) 23/10/2018 

(731) HENKEL AG & Co. KGaA 

Henkelstrasse 67 40589 Düsseldorf, DE 

(591) e kaltërt e mbyllur, e kaltërt e hapur, e 

gjelbërt e hapur, e bardhë 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparate zbardhuese për përdorim lavanderie; preparate për larje për përdorim 

lavanderie; agjentë për shpërlajre për përdorim lavanderie dhe takëm; agjentë për shpërlarje 

të enëve; preparate për largimin e njollave; pastrim, lustrim, preparate për pastrim dhe 

gërryes; preparate zbardhuese për qëllime shtëpiake; agjentë pastrami për qëllime 

shtëpiake; largues njollash; sapun jo medikal për qëllime shtëpiake; parfume; vajra 

esenciale, vajra esenciale për qëllime shtëpiake, sprej aromatike, Pomanders (substanca 

aromatike) për përdorim lavanderie, vajra aromatike për qëllime lavanderie, sachets 

(copëza materiali të vogla) aromatizuese për qëllime lavanderie, sachets (copëza materiali 

të vogla) për parfume liri, preparate aromatizuese për përdorim lavanderie, preparate për 

përmirësimin e materialit në lavanderi, preparate lavanderie për tërheqjen e ngjyrave, 

preparate për largimin e ngjyrave për qëllime lavanderie, preparate për largimin e yndyrave 

për qëllime lavanderie, largim i njollave për qëllime lavanderie, lëngje për lavanderi, lustër 

lavanderie për qëllime lavanderie, ekstrakt lustrimi për qëllime lavanderie, preparate 

zbutëse (ekstrakt) për qëllime lavanderie, larëse duarsh, largues ngjitësi për qëllime 

lavanderie, preparate për zbardhjen e lëkurave, pëlhura te mbushura me detergjente për 

pastrim, sapun pluhur, vajra për qëllime pastrimi për përdorim lavanderie, sapun aromatikë 

për qëllime lavanderie, agjentë për ruajtje të larjes, pastrues për tapiceri, preparate për 
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pastrim kimik për qëllime lavanderie, xhel spastrimi për qëllime lavanderie, lëngje pastrami 

për qëllime lavanderie, detergjent shkumë për qëllime lavanderie, preparate për largimin e 

ndryshkut për qëllime lavanderie, pastrues sprej për përdorim në tekstile, agjent spastrimi 

për lavanderi, ekstrakt për qellime pastrimi, detergjent sintetikë për rroba, forcues për 

detergjent, agjentë për largimin e dyllit për qëllime lavanderie, preparate lavanderie për 

thithje, material zbutëse për lavanderi, topa lavanderie që përmbajnë detergjent, preparate 

lavanderie, lëngje për pastrim, sapun detergjenti, aditivë për lavanderi, fletët e pa-endura të 

celulozës sintetike të përdorura në larje, parandalues të kores dhe zbutës të kores për tuba 

dhe aparatura,domethënë  agjentë për dekalimin për qëllime shtëpiake; preparate 

aromatizuese për dhoma   

4  Qirinj dhe kandil për ndriqim; qirinj aromatikë  

5  Dezinfektues, deodorant dhe agjentë deodorantësh, përveq për njerëz dhe kafshë, 

freskues ajri dhe agjentë për deodorant ajri; freskues ajri dhe sprej freskues të ajrit, 

insekticide, ilaç kundër insekteve, tërheqës të insekteve, ngjitës dhe/ose shirit ngjitës për 

zënien e insekteve; agjentë për përçarje ose pengim të çiftëzimit të insekteve; preparate për 

shkatërrimin e parazitëve; këpurdhëvrasës; herbicide; parazitë vrasës dhe preparate kundër 

parazitëve; deodorantë për qilim, rifreskues për qilim dhe/ose largimin e erërave; 

deodorantë për qëllime shtëpiake; preparate për neutralizimin e erërave për përdorim në 

qilim, materiale, tapiceri dhe ajër; rimbushje për freskues ajri; deodorantë dhome; freskues 

dhome  

9  Aplikacione të shkarkueshme për pajisje mobile; softuer kompjuterik të ngulitur në 

telefona portativ dhe/ose kompjuter portativ që lejon përdoruesin të shkarkojë programe 

elektronike  

11  Aparat për tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

21  Sfungjerë, brusha (përveq brushave të bojrave), pastrimin e rrobave, artikuj për qëllime 

pastrimi; artikuj pastrimi të operuara me dorë; aparate për agjentë të pastrimit sanitary; 

dezinfektues dhe freskues ajri; fletë celuloze sintetike të përdorura për larje; aparatura 

elektrike dhe/ose elektronike, instrumente dhe pajisje për përdorim në shkatërrimin, 

tërheqjen dhe mbytjen e insekteve; pjesë dhe pajisje për të gjitha të mirat e lartpërmendura; 

pajisje për kurthe, helme, kapjen ose mbytjen e insekteve dhe parazitëve; kurthe dhe 

tërheqës për parazitë dhe insekte, kurthe dhe tërheqës për kacabu; gota, qyp ose enë për 

kurthe të insekteve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1385 

(220) 24/10/2018 

(731) " Mik Retail " SH.P.K. 

Albi Shopping Veternik, Prishtinë, KS 

(526) BOOM doner 

(591) E Bardhë, e Verdhë, e Kuqe dhe e 

Zeze 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)  BOOM doner 

 

 
     

 

(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, 
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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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1386 

(220) 24/10/2018 

(731) " Mik Retail " SH.P.K. 

Albi Shopping Veternik, Prishtinë, KS 

(526) BOOMB food 

(591)  E Bardhë, e Verdhë, e Kuqe dhe e 

Zeze 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 
 

(540)  BOOMB food 

 

 
     

 

(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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1387 

(220) 24/10/2018 

(731) " Mik Retail " SH.P.K. Albi Shopping 

Veternik, Prishtinë, KS 

(526) BOMBASTIK doner 

(591) E Bardhë, e Verdhë, e Kuqe dhe e 

Zeze 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)  BOMBASTIK doner 

 

 
     

 

(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  
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(210) KS/M/ 2018/1388 

(220) 24/10/2018 

(731) " Mik Retail " SH.P.K. Albi Shopping 

Veternik, Prishtinë, KS 

(526) BOMB food 

(591) E Bardhë, e Verdhë, e Kuqe dhe e 

Zeze 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)  BOMB food 

 

 
     

 

(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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1389 

(220) 24/10/2018 

(731) " Mik Retail " SH.P.K. 

Albi Shopping Veternik, Prishtinë, KS 

(526) BOMB DONER 

(591) E Bardhë, e Verdhë, e Kuqe dhe e 

Zeze 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla 1/A 

Prishtinë 
 

(540)  BOMB DONER 

 

 
     

 

(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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1390 

(220) 24/10/2018 

(731)  " Mik Retail " SH.P.K. 

Albi Shopping Veternik, Prishtinë, KS 

(591) E Bardhë, e Verdhë, e Kuqe dhe e 

Zeze 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

(540)   
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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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1391 

(220) 24/10/2018 

(731) SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ ANONIM 

ŞİRKETİ Uluabat Köyü Karacabey Bursa, 

TR 

(526) TAZE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  TAZE 

 

 
     

 

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

konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuara; pelte-xhelatinë, reçel, komposto; vezë, 

qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore  

30  Kafe, çaj, kako dhe kafe artificiale, oriz, tapiokë dhe saga, miell dhe përgatitije tjera nga 

drithërat, bukë, tortë dhe ëmbëlsira, ushqime të ngrënshme te ngrira-akullore; sheqer, 

mjaltë, melasë; maja, sodë buke; kripë, mustardë; uthull, salca (me erëza); erëza, krem 

ëmbëlsire - akull  

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1392 

(220) 24/10/2018 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill 

Road, Purchase, NY 10577, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

(540)  FOR THE BOLD 
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(511) 29  Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; pemë dhe perime 

të konzervuara, të  ngrira, të  thara dhe të  pregatitura; xhelatinë, reçel; vezë , qumësht dhe 

produkte të  qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra; ushqime të shpejta me bazë frutash, 

perime, djath, mish, arra, arra të pregatitura, ushqime të shpejta me bazë patatesh; qipsa nga 

patatet, file patatesh (qipsa)  

30  Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime 

drithërash, bukë, biskota, pasta, bonbona dhe ëmbëlsira; akull, mjaltë; melasë, tharmë, 

pluhur gatimi; krypë, mustardë, uthull, salca( shtesa) ; erëza; akull, ushqime të shpejta me 

bazë mielli, misri, drithëra, oriz; qipsa nga misri, qipsa tortilla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1393 

(220) 24/10/2018 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill 

Road, Purchase, NY 10577, US 

(591) E kuqe, portokalli, e verdhë  

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Qipsa nga misri, qipsa tortilla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1394 

(220) 24/10/2018 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill 

Road, Purchase, NY 10577, US 

(591) Portokalli, e verdhë, oker, e kuqe,  e 

zezë dhe e  bardhë  

(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) 30  Qipsa nga misri, qipsa tortilla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1395 

(220) 24/10/2018 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill 

Road, Purchase, NY 10577, US 

(591) E kuqe, e verdhë, oker, e bardhë dhe e 

zezë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Kosove 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Qipsa nga misri, qipsa tortilla  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1396 

(220) 24/10/2018 

(731) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill 

Road, Purchase, NY 10577, US 

(591) E gjelbërt, e verdhë, oker, e kuqe, e 

zezë dhe e bardhë 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Qipsa nga misri, qipsa tortilla  
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(210) KS/M/ 2018/1397 

(220) 25/10/2018 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  PROACE S 

 

 
     

 

(511) 12  Automobilë dhe pjesë strukturore për to  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1398 

(220) 25/10/2018 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F 

CompanySH.P.K fshati Gurëz Ferizaj 

Kosovë Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

 (591) E bardhe, e kaltert 

(740)  Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pijefreskuesejoalkoolikedhetëgazuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1399 

(220) 25/10/2018 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F 

CompanySH.P.K fshati Gurëz Ferizaj 

Kosovë Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E bardhe, e kuqe 

(740)  Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj 
 

(540)   
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(511) 32  Pijefreskuesejoalkoolikedhetëgazuara 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1400 

(220) 25/10/2018 

(731) Vivo Mobile Communication Co., 

Ltd. 283#, BBK Road, Wusha, Chang'An 

Dongguan, Guangdong, CN 

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

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

(540)  NEX 

 

 
     

 

(511) 29  Telefona të mençur; Telefona mobil; Mbështjellës për telefonat e mençur; Këllëf 

për telefonat e mençur; Filma mbrojtës të përshtatur për telefonat e mençur; Stand i 

adaptuar per telefona mobil; Kufje për telefona; Dëgjuese për telefona mobil; Shkopinjë për 

selfie [monopode që mbahen me dorë] për telefonat e mençur; Lente selfie: Kabllo për 

USB; Mbushës për bateri; Bateri elektrike; Mbushes baterish; Bateri mbushese mobile 

(bateri rimbushese); Kabinet per altoparlant; Dëgjuese wireless për telefona; Mbushes 

wireless për telefonat e mençur; Aparate të Sistemit të pozicionimit global (GPS); 

Aplikacionet e shkarkueshme për telefonat mobil  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1401 

(220) 26/10/2018 

(731) ,,ALFA Qeramika,,sh.p.k Gjilan 

RR,,Idriz Seferi,,p.n, KS 

(591) E Bardhë, E Kaltert e Mbyllur,  

E Kalter e Qelur 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike përndërtim; asfalti, 

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

20  Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasattjera) prej drurit, 

tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt,ashtit, fildishit, ashtit të balenës, 

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

ose prej plastike  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1402 

(220) 26/10/2018 

(731) ,,AZTECH,,SH.P.K 

Graçanicë-Llapnasell km.3, KS 

(591) E  PEMBE, E HIRT 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1403 

(220) 26/10/2018 

(731) ,,BLU ESSENCE,,SH.P.K 

Prishtinë/,,Muhamed Cani,,, KS 

(591) E  ZEZË 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 
 

(540)  BLU ESSENCE 

 

 
     

 

(511) 5  Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për 

qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet 

për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për 

shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet  

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë 
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(210) KS/M/ 2018/1404 

(220) 26/10/2018 

(731) Baumit Beteiligungen GmbH 

Wopfing 156 2754 Waldegg, AT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  BAUMIT   

 

 
     

 

(511) 1  Produkte kimike dhe agjentë për ndërtim, ngjitës për qëllime ndërtimi 

2  Bojë; ngjyra  

19  Materiale ndërtimi (jo metalike), çimento, gëlqere, llaç (përberje për lyerje të 

ndertesave), suva dhe zhavor, llaç i gatshëm për përdorim, llaç i gatshëm për përdorim, 

përzierje me llaç, përzierje llaçesh, përzierje gëlqere, përzierje dyshemeje, përzierje 

dyshemeje të pllakave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1405 

(220) 26/10/2018 

(731) Rigo Trading S.A.  6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  FROGS  

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1406 

(220) 26/10/2018 

(731) Rigo Trading S.A.  6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GOLDBÄREN  

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 

(210) KS/M/ 2018/1407 

(220) 26/10/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

(540)  STARMIX  
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Prishtinë 
 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1408 

(220) 26/10/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  CHAMALLOWS  

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1409 

(220) 26/10/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PICO BALLA  

 

 
     

 

(511) 30   Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1410 

(220) 26/10/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GOLD-BEARS 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1411 

(220) 26/10/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

(540)  HAPPY COLA  
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Prishtinë 
 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1412 

(220) 26/10/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PEACHES  

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1413 

(220) 26/10/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HAPPY CHERRIES  

 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1414 

(220) 26/10/2018 

(731) Rigo Trading S.A 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ROTELLA 

 

 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1415 

(220) 26/10/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

(540)  TANGFASTICS  
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Prishtinë 
 

(511) 30  Ëmbëlsira 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1416 

(220) 26/10/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  WUMMIS 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1417 

(220) 26/10/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  DRAGIBUS  

 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1418 

(220) 26/10/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  TROPIFRUTTI 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 

(210) KS/M/ 2018/1419 

(220) 26/10/2018 

(731) BERLIN-CHEMIE AG 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

(540)  MIG-400 
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5 10000 Prishtinë 
 

(511) 5  Produkte farmaceutike; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1420 

(220) 26/10/2018 

(731) BERLIN-CHEMIE AG 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  IMET 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1421 

(220) 26/10/2018 

(731) BERLIN-CHEMIE AG 

Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  NIMESIL 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1423 

(220) 30/10/2018 

(731) 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)  DEMANURO 

 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz 
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(210) KS/M/ 2018/1424 

(220) 31/10/2018 

(731) Intervet International B.V. 

Wim de Körverstraat 35, 5831 AN 

Boxmeer, NL 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)  INTERVET 

 

 
     

 

(511) 3  Preparate pëkujdesi per kafshet  

5  Preparate farmaceutike per qellime veterinare; shtojca ushqimore per kafshet  

10  Aparatet dhe instrumentet per qellime veterinare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1425 

(220) 31/10/2018 

(731) COSMAI COFFEE GROUP S.r.l. 

Via Virgilio Ranzato 1, Milan, IT 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  COSMAI CAFFE’ 

 

 
     

 

(511) 21  Enë për shtëpi ose kuzhinë dhe konteiner, artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjila  

30  Kafe dhe produkte me bazë-kafe, përfshirë kafet e shpejta, pijet me bazë-kafeje, kokrra 

kafeje, të pjekura dhe të bluara, cafe e ngrirë-pluhur, sheqer, torte, ëmbëlsira dhe akull  

43  Shkopinj kafesh, kafeteri, furnizimin me ushqim dhe pije, përgaditjen e ushqimit dhe 

pijeve, dhënjen me qira të pajisjeve për bare dhe restorane  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1426 

(220) 31/10/2018 

(731) Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(591) E bardhë, hiri, e kuqe, e klatër e    

   ndritëshme, e kaltëe e errët,  

   vjollce e ndritëshme 

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

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

Prishtinë 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1427 

(220) 31/10/2018 

(731) 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)  D-MANURO 

 

 

 
     

 

(511) 5  Shtesa dietike (shtesa ushqimore) për njerëz  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1428 

(220) 31/10/2018 

(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 

a corporation organized and existing under 

the laws of the State of Delaware 

3800 West 143rd Street, Cleveland, 

State Of Ohio 44111, US 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 2  Kompozimet  e veshjes në natyrën e ngjyrave  për përdorim në automjete 
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(210) KS/M/ 2018/1429 

(220) 31/10/2018 

(731) SERVIER IP UK Limited 

Sefton House Sefton Park Bells Hill 

Stoke Poges Slough SL2 4JS, UK 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  ONCASPAR 

 

 
     

 

(511) 5  Produktet farmaceutike; preparate mjekësore; preparate veterinare; produkte 

sanitare për qëllime mjekësore; ushqime dietetik dhe substanca për përdorim mjekësor ose 

veterinar, ushqime për foshnje; shtesa  ushqimore për njerëz dhe kafshë; plastera, materiale 

për fashim;  material për mbushje dentare dhe materialet dentare për marrjen e gjurmëve; 

dezinfektuesit; produkte për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1430 

(220) 01/11/2018 

(731) KOZMO KİMYA SANAYİ VE DIŞ 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Gökevler Mah., 2312. Sokak No: 16, Ginza 

Corner Plaza, K: 2, D: 29  

Esenyurt/İSTANBUL , TR 

(591) E zezë dhe e verdhë 

(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 zbardhuese dhe për pastrim, detergjente përveç për përdorim në 

veprimtarine e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues lavanderie, zbutes pëlhurë 

për përdorim lavanderi, preparat për heqjen e njollave, detergjenteve për pjatalarëse, 

parfume; kozmetike jo mjekësore; parfume; deodorant për përdorim personal dhe për 

kafshët, sapun, përgatitjet për kujdesin e dhëmbeve; pasta, preparate lares te protezave, 

preparate për zbardhjen e dhembeve, prepareate për larjes e gojes, jo për qëllime mjekësore, 

preparatet për gërryerje; rrobe –leckë për shkelqim; letër shkelqyese - zmerile; guri shtuf; 

xhel gërryes, përgatitjet llustrosese për lëkure, vinyl, metal dhe dru, krem dhe shkelqyes për 

lëkurë, vinyl, metal dhe dru, dylli për lustrim  

5  Përgatitje farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekësore; preparatet kimike për 

qëllime mjekësore dhe veterinare, reagente kimike për qëllime farmaceutike dhe veterinare; 

kozmetikë me medikamente, shtesa dietike për qëllime farmaceutike dhe veterinare; shtesa 

dietike; shtesa ushqimore; përgatitjet mjekësore për qëllime dobesimi; preparatet sanitare 

për përdorim mjekësor, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; herbicidet, fungicidet, 

preparatet për shkatërrimin e brejteseve, përgatitjet për shkatërrim të insekteve fluturuese, 

deodorantët, përvecse për qeniet njerëzore ose për kafshët; preparate për pastrimin e ajrit; 

preparatet e pastrimit të ajrit, dezinfektuesit; antiseptiket, sapunë dezinfektues; krem 

antibakteriale  
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35  Ofrimi i sherbimit, sjellja se bashku, për të mirën e të tjerëve, për një shumëllojshmëri 

të mallrave, përkatësisht, preparate zbardhues dhe për pastrim, detergjenteve përveç për 

përdorim në veprimtarine e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues për lavanderi, 

zbutes pëlhurë për përdorim ne lavanderi, prepare për heqjen e njollave, detergjenteve për 

pjatalarëse, parfumeri; kozmetike jo mjekësore; parfume; deodorant për përdorim personal 

dhe për kafshë, sapun, përgatitjet e kujdesit për dhëmb, pasta, pastrues te protezave, 

përgatitjet për zbardhjen e dhëmbeve, pastrues te gojes, jo për qëllime mjekësore, 

përgatitjet gerryese; rroba zmerile; leter shkelqyese, gur shtuf; xhel gërryes, përgatitjet 

llustrosese për lëkure, vinyl, metal dhe dru, shkelqyes dhe krem për lëkurë, vinyl, metal dhe 

dru, dylli për lustrim, preparate farmaceutike dhe preparate veterinare për qëllime 

mjekësore; preparatet kimike për qëllime mjekësore dhe veterinare, reagente kimike për 

qëllime farmaceutike dhe veterinare; kozmetikë me medikamente, shtesa dietike për 

qëllime farmaceutike dhe veterinare; shtesa dietike; shtesa ushqimore; përgatitjet mjekësore 

për qëllime dobesimi; preparatet sanitare për përdorim mjekësor, përgatitjet për 

shkatërrimin e parazitëve; herbicide, fungicides, përgatitjet për shkatërrimin e brejtësve, 

preparate për shkatërrimin e insekteve fluruturese, deodorantet, përveç për qenie njerëzore 

ose për kafshët; preparate për pastrimin e ajrit; preparatet për pastrimin e ajrit, 

dezinfektuesit; antiseptics; sapunë dezinfektues; krema antibacterial për duar, duke ju  

mundësuar konsumatorëve për të parë dhe për të blerë të mallrat qe ju përshtaten atyre, 

shërbimet e tilla mund të ofrohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, shitore me shumicë, me 

anë të mediave elektronike apo përmes postës me menaxhim e katalogeve. Menaxhim 

biznesi, administrim biznesi dhe konsulence biznesi; kontabilitetit; shërbimet e konsulencës 

komerciale; rekrutimin e personelit, vendosjen e personelit, agjencitë e punësimit, agjencitë 

e import-eksportit; shërbime të përkohshme të vendosjes së stafit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1431 

(220) 01/11/2018 

(731) 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)  WILD MINTY 

   

 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, të papërpunuara ose të përpunuar; duhan për të mbështjellë vet; 

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

puro; cigare; çakmakë për duhan; shkrepse për duhan; çakmakë; shkrepse; artikujt e 

duhanpirësve; letër për cigare; tubat e cigareve; filtra të cigareve; aparat xhepi për 

mbështjelljesn e cigareve; makina të mbajtura me dorë për injektimin e duhanit në tuba 

letre; cigare elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të 

nxehjes  
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(210) KS/M/ 2018/1432 

(220) 02/11/2018 

(731) Latitude IP Holdings Pty Ltd 

580 Waterdale Road Heidelberg West, 

Victoria, 3081, DE 

(591) E Zezë, Portokalle 

 

(740)  Ahmet Hasolli Mujo Ulqinaku 5/1, 

Qyteza Pejton, 10000 Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 25  Veshëmbathje, këpucë dhe pajisje për kapelë   

41  Ofrimi i aktiviteteve rekreative; ofrimi i objekteve të brendshme rekreative; shërbimet e 

aventurës së lojërave të fëmijëve; shërbimet argëtuese të fëmijëve; argëtim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1433 

(220) 02/11/2018 

(731) SOMA SH.P.K. Rr. Andrea Gropa, 

p.n. 10000, Prishtinë, KS 
 
 

(540)  SOMA 

 

 
     

 

(511) 43  Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1434 

(220) 02/11/2018 

(731) SOMA SH.P.K. Rr. Andrea Gropa, 

p.n. 10000, Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm 
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(210) KS/M/ 2018/1435 

(220) 02/11/2018 

(731) eprimo GmbH Flughafenstraße 20, 

63263 Neu-Isenburg, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  eprimo 

 

 

 
     

 

(511) 9  Aplikacionet softuerike dhe aplikacionet softuerike të shkarkueshme (aplikacionet) 

për menaxhimin e marrëdhënieve me konsumatorë në sektorin e energjisë, në veçanti për 

menaxhimin e kontratave dhe marrëdhënieve me klientët, për të lejuar konsumatorët të 

kenë qasje në informatat e llogarisë dhe të kryejnë biznes  

35  Menaxhimi i marrëdhënieve me konsumatorë në sektorin e energjisë; administrimin e 

programeve të besnikërisë së konsumatorit në sektorin e energjisë; përpilimi i 

kompjuterizuar i indekseve të konsumatorëve në sektorin e energjisë; administrimi i 

skemave të besnikërisë dhe skemave stimuluese të konsumatorëve në sektorin e energjisë; 

ofrimi i informacionit mbi biznesin, ofertat komerciale nëpërmjet internetit ose nëpërmjet 

rrjeteve të tjera të komunikimit në sektorin e energjisë  

38  Transmetimi dhe transferimi i të dhënave, audio, video dhe fotografi multimediale, 

duke përfshirë dosjet (fajllat) dhe dosjet (fajllat) që mund të shkarkohen nëpërmjet fajllave 

që shprëndahen permes një rrjeti kompjuterik global, foto, mesazhe dhe informacione në 

fushën e menaxhimit të energjisë; ofrimi i qasjes në të dhënat dhe programet e aplikimit për 

menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve në fushën e menaxhimit të energjisë, në 

veçanti për menaxhimin e kontratave dhe marrëdhënieve me klientët; ofrimi i  lidhjeve 

online me bazat e të dhënave, informacioneve dhe ofertave në internet ose në një rrjet 

kompjuterik në mbarë botën në fushën e menaxhimit të energjisë  

41  Publikimi elektronik i informacionit në Internet në sektorin e energjisë; sigurimi i 

informacionit dhe publikimeve elektronike [jo-shkarkueshme], në sektorin e energjisë 

nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1436 

(220) 02/11/2018 

(300) 74945  04/05/2018  JM 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way  

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  AIRPODS 

 

 
     

 

(511) 10  Instrumente të mirëqenies (uellnes) të përgjithshëm, gjegjësisht sensorë, 

monitorë, altoparlantë dhe ekrane të shëndetit, fitnesit, stërvitjeve dhe mirëqenies 

(uellnesit) për matjen, shfaqjen, përcjelljen, raportimin, monitorimin, ruajtjen dhe 

transmetimin e të dhënave biometrike, të të rrahurave të zemrës, lëvizjeve të trupit, dhe 

kalorive të djegura; aparatë për ndihmë në dëgjim; aparate dhe instrumente mjekësore; 



Buletini Zyrtar Nr. 77  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

139 

 

aparate për përdorim në analiza mjekësore; aparate testimi për qëllime mjekësore; matës të 

pulsit; termometra për qëllime mjekësore; spirometër [aparate mjekësore]; aparate dentare; 

aparate për monitorimin e rrahjeve të zemrës; kufje veshi [pajisje për mbrojtjen e veshëve]; 

shishe për ushqyerje; kontraceptivë jo-kimik; flokë artificiale; fashë leukoplaste për qëllime 

ortopedike; materiale për qepje të plagëve  

14  Orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; orë dore; ora muri; mekanizma sahati; 

kronografë për përdorim si mekanizma ore; kronometra; rripa për orë; shirita për orë; 

këllëfë për orë dore, ora muri, dhe orëmatëse dhe instrumente kronometrike; pjesë për orë 

dore, orë muri, dhe orëmatëse si dhe instrumente kronometrike; stoli të çmuara; aliazhe nga 

metalet e çmuara; kuti nga metalet e çmuara  

28  Lojra dhe lodra; njësi elektronike për lojë që mbahen në dorë, lojra elektrike 

kompjuterike, përpor atyre të përshtatura për përdorim me pranues televiziv; aparate 

elektrike dhe elektronike për argëtim (që operojnë automatikisht me monedha/ pa njehsor; 

video lojra përpos atyre të përshtatura për përdorim vetëm me pranues televiziv; aparate 

kompjuterike për lojë përpos atyre që operojnë me monedha apo atyre të përshtatura për 

përdorim me pranues televiziv; video lodra dhe lojra; lodra dhe lojra kompjuterike 

ndërvepruese; makina të pavarura të video lojrave që përfshijnë ekrane; aparate për lojra 

kompjtuerike; aparate për lojra elektronike dhe aparate për video lojra, që nuk janë të 

përfshira në klasat tjera; konsola për lojra; shtresa mbrojtëse të përshtatura për lojra 

portative; programe të lojrave kompjuterike, lojra portative me ekrane me kristale të 

lëngshme; kontrollorë për konsola të lojrave; kuaj lëkundës, makina për pinball; makina për 

lojë pinball (lodra); lodra, lojra dhe artikuj loje muzikore; aparate audio lodra; kuti 

muzikore lodër; instrumente muzikore lodër; riprodukues muzikor lodër për luajtjen e 

melodive dhe kasetave; lodra që operdojnë me bateri; lodra elektronike; lodra që operohen 

më mënyra elektronike; kompjuterë lodër (jo funksional); telefona mobil lodër (jo 

funksional); kukulla; maska fytyre të reja dhe lodër; risi në forma të suvenireve; topa qelqi 

me borë; figura aksioni dhe aksesorë për figura aksioni; veshmbathje dhe aksesorë për 

kukulla që nuk janë të përfshira në klasat tjera, të gjitha për përdorim me kukulla; lojra 

hokeji; kamionë lodër, automjete lodër që operohen në mënyrë elektronike, shtresa për 

çiklizëm, automjete lodër për vozitje, automjete model, trena dhe aeroplanë, trena model, 

pajime model për automjete, lodra që fryhen me ajër, veshje për kukulla, dhe lodra tjera si 

dhe kukulla, automjete lodër; zbukurime sezonale; tullumbace; lojra që luhen brenda; lojra 

kompletimi me copëza (pazëll); kafshë lodra pelushi, banka lodër, takëme pajimesh lodër; 

topa; disqe ajrore, lorja që luhen brenda, modele të mbështjellura me alumin, blloqe 

ndërtimi lodër, kuti lodër, tiketa lotarie, disqe fluturuese, pazëll (lojë kompletimi me 

copëza), lodra për qenë, lodra për mace; drone [lodër]; lodra; kontrollorë për lodra; lojra 

tavoline; lojra me letra; letra për lojë; topa për lojë, tavolina bilardi, topa bilardi, shtaga 

bilardi dhe pajisje tjera për bilardo, topa golfi, shkopa shënjues për golf, shënjues të topave 

të golfit, aparate për projektimin e lojrave me topa; tavolina dhe shtaga për bilardo, korniza 

dhe topa; aparate për stërvitje bodibillding; aparate për rehabilitimin e trupit, aparate për 

trajnimin e trupit; zgjerues gjoksi [pajisje për stërvitje]; rripa për ngritje të peshave [artikuj 

sporti]; rripa për ngritje të peshave dhe pajisje tjera sportive dhe për gjimnastikë; vegla për 

gjuajtje me hark; artikuj gjimnastike dhe sportive që nuk janë të përfshirë në klasat tjera; 

skejtbord; rrëshqitëse dhe saja; saja bore, shigjeta, tabelë për lojë me shigjeta; vegla thirrëse 

për gjah; pishina noti [artikuj loje]; pista plastike; dorëza për bejsboll; patina akulli; 

zbukurime për pemë të krishtlindjeve; krekera për krishtlindje (bonbone); shtaga dhe litar 
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për peshkim; shkopinjë për rrotullim; mbulesa kamufluese [artikuj sporti]; kartela 

gërrvishëse për lojra lotarie; shirita absorbues të djersës për shkopinjë apo reketa  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1437 

(220) 02/11/2018 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way  

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  XCODE 

 

 
     

 

(511) 10  Softuer kompjuterik për zhvillimin e softuereve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1438 

(220) 05/11/2018 

(731) Pharmacia & Upjohn Company LLC 

7000 Portage Road Kalamazoo, MI, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  UPJOHN 

 

 
     

 

(511) 25  Një linjë e plotë e preparateve farmaceutike dhe mjekësore që përdoren tek njerzit 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1439 

(220) 05/11/2018 

(731) Pharmacia & Upjohn Company LLC 

7000 Portage Road Kalamazoo, MI, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  UPJOHN 

 

 
     

 

(511) 44  Ofrimi i informatave mjekësore dhe ndaj kujdesit shëndetësor, shërbime të 

kujdesit shëndetësor, si ofrimi i  informatave në fushën e shëndetit, mirëqenies dhe 

ushqimit 
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(210) KS/M/ 2018/1440 

(220) 06/11/2018 

(731) “ULTRA COSMETICS” SH.P.K 

Fsh. Vitomericë KK Pejë, KS 

(591) Gjelbërt, verdhë, bardhë, kuqe 

(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 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1441 

(220) 06/11/2018 

(300) UK00003347991  24/10/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  VELVETY GREEN 

 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues 

të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; 

artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh; aparat xhepi për 
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rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes; 

pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me 

qëllim të thithjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1442 

(220) 06/11/2018 

(300) UK00003309610  09/06/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  NEO STICKS INTENSELY 

FRESH   

 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar;produktet e duhanit;zëvendësues të 

duhanit (jo   për qëllime mjekësore);të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të 

djegur;artikujt e duhanpirësve;pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së 

duhanit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1443 

(220) 06/11/2018 

(300) UK00003347994  24/10/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  NEO FRESH SMOOTH 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar;produktet e duhanit;zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore);të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur; 

artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qellim të ngrohjes së 

duhanit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1444 

(220) 06/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(591) E  kuqe 

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

(540)   
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R" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1445 

(220) 06/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(591)  E  verdhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1446 

(220) 06/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(591) E verdhë, e zezë, e bardhë, e kuqe e 

ndritshme 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1447 

(220) 06/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(591) E verdhë, e zezë, e bardhë, e kuqe e 

errët 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1448 

(220) 06/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(591) Portokalli 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1449 

(220) 06/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A.  

6, Route de Trèves EBBC  

Building E 2633 Senningerberg, LU 

(591) E gjelbër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1450 

(220) 06/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1451 

(220) 06/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(591)  Ari 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1452 

(220) 06/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(591) E kuqe e errët 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1453 

(220) 06/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1454 

(220) 07/11/2018 

(300) UK00003309619  09/05/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  DARK FRESH 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues 

të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; 
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artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh; aparat xhepi për 

rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes; 

pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me 

qëllim të thithjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1455 

(220) 07/11/2018 

(731) N.P.T. ''GASTROLINE'' Rr.Uçk, Nr 

260, KS 

(591) E KALTERT 

(740)  Saba Ismajli Rr.Uçk, Nr 260 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Parfumeri;kozmetikë;deodorante për përdorim personal;sapune;produkte për 

kujdesin ndaj dhëmbëve 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  

39  Transport;logjistikë. 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1456 

(220) 07/11/2018 

(731) FERDI SHUFTA FERDI SHUFTA 

B.I Dardania SU7/7  Lam. A nr. 21, 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  FERDI SHUFTA FERDI SHUFTA 

B.I Dardania SU7/7  Lam. A nr. 21, 10000 

Prishtinë 
 

(540)  MASARI 

 

 
     

 

(511) 29  Mish; ekstrakte mishi; mish i konservuar; mish i përpunuar; mish për salsiçe; 

mish i prerë në feta; ushqime rostiçerie të përbëra nga mishi; ushqime të mishit të njohura si 

biftek, copëza, kroketa; mishi i skuqur; feta të mishit; shniclla pule; qofte; mish i grirë; 
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qofte për hamburger; salsiçe; rosto viçi; ushqime nga mishi të përgatitura; mish dhe salsiçe 

të konservuara; mishi, i konservuar; produkte të përpunuara të mishit; ushqime të 

përgatitura të përbëra kryesisht nga mishi; hamburgerë, salsiçe, qofte  

35  Sherbime të shitjes me pakic të produkteve të mishit veqanarishtë, hamburgerë,   

salsiçe, qofte 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1457 

(220) 07/11/2018 

(300) 302018000016470  09/05/2018  IT 

(731) Hausbrandt Trieste 1892 S.p.A 

Via Foscarini 52, 31040 Nervesa della 

Battaglia  (Treviso), IT 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao; sheqer dhe mjaltë; aromatizues të kafesë; kafe artificiale; pije 

me bazë të kafesë; pije me bazë të çajit; pije me bazë të kakaos; pije elbi; mjaltë; elb i 

grimcuar; elb i bluar; çokollatë për pije; vafle; çokollatë; preparate bimore për përdorim si 

zëvendësuese të kafesë; biskota; infuzione jo mjekësore, çaje bimore jo-mjekësore, 

infuzione me bazë të frutave, preparate aromatike për të bërë infuzione pa ilaçe, çaj i 

aromatizuar me fruta, përveç atyre mjekësore, tisane  

35  Reklamim; shërbime të veçanta reklamuese për promovimin e mallrave; shërbime për 

publicitet dhe promovimin e shitjeve; reklamim për marketing të drejtpërdrejtë; shërbimet 

planifikuese për qëllime reklamimi; shërbim reklamues për promovimin e produkteve që 

kanë të bëjnë me kafe, çaj, kakao; sheqer dhe mjaltë; aromatizues të kafesë; kafe 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; 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 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; 
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vafle; çokollatë; preparate bimore për përdorim si zëvendësuese të kafesë; biskota; 

infuzione jo mjekësore, çaje bimore jo-mjekësore, infuzione me bazë të frutave, preparate 

aromatike për të bërë infuzione pa ilaçe, çaj i aromatizuar me fruta, përveç atyre mjekësore, 

tisane; shitje me shumicë të produkteve që kanë të bëjnë me kafe, çaj, kakao; sheqer dhe 

mjaltë; aromatizues të kafesë; kafe 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; shërbime të franshizës, gjegjësisht këshillim dhe mbështetje në menaxhimin dhe 

organizimin e restoranteve, bareve, kafeneve; shërbime të shitjes me pakicë të ekspozuara 

në dritare të dyqaneve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1458 

(220) 08/11/2018 

(731) BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38  

Ludwigshafen am Rhein, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   BIATHLON  

 

 
     

 

(511) 5  Preparate për shkatërrimin dhe luftimin e parazitëve, insekticideve, fungicideve, 

herbicideve, pesticideve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1459 

(220) 08/11/2018 

(300) 017896336  08/05/2018  EU 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place 

London, WC2R 2PG, UK 

(591) Hiri, e bardhë dhe portokalli 

(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, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues 

të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; 

artikujt për duhanpirësit; letra cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh; aparat xhepi për 

rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes; 

pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me 

qëllim të thithjes  
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(210) KS/M/ 2018/1460 

(220) 08/11/2018 

(300) UK00003309460  09/05/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  NEO STICKS YELLOW 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të 

duhanit (jo   për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të 

djegur; artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes 

së duhanit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1461 

(220) 08/11/2018 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  NEO PURPLE 

 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur; 

artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së 

duhanit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1462 

(220) 08/11/2018 

(300) UK00003347988  24/10/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  COPPER 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues 

të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; 
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artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh; aparat xhepi për 

rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes; 

pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me 

qëllim të thithjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1463 

(220) 08/11/2018 

(300) UK00003347992  24/10/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MAROON 

 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues 

të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; 

artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh; aparat xhepi për 

rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes; 

pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me 

qëllim të thithjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1464 

(220) 08/11/2018 

(300) UK00003351216  06/11/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)    NEO BRONZE 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur; 

artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së 

duhanit  

 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 77  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

153 

 

 

(210) KS/M/ 2018/1465 

(220) 08/11/2018 

(300) UK00003309499  09/05/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)    NEO STICKS BRIGHT 

TOBACCO 

 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur; 

artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së 

duhanit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1466 

(220) 08/11/2018 

(300) UK00003310281  11/05/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  NEO STICKS RICH TOBACCO 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur; 

artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së 

duhanit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1467 

(220) 08/11/2018 

(300) UK00003309532  09/05/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  NEO STICKS SPARK FRESH  

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur; 
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artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së 

duhanit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1468 

(220) 08/11/2018 

(300) UK00003351131  06/11/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ROASTED TOBACCO 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues 

të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; 

artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh; aparat xhepi për 

rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes; 

pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me 

qëllim të thithjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1469 

(220) 08/11/2018 

(300) UK00003309505  09/05/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  NEO STICKS GREEN   

 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur; 

artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së 

duhanit  
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(210) KS/M/ 2018/1470 

(220) 08/11/2018 

(300) UK00003312830  23/05/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  SHEER BLUE 

 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues 

të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; 

artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh; aparat xhepi për 

rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes; 

pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me 

qëllim të thithjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1471 

(220) 08/11/2018 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK \ 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  NAVY BLUE 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues 

të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; 

artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh; aparat xhepi për 

rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes; 

pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me 

qëllim të thithjes 

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1472 

(220) 08/11/2018 

(731) Apple Inc. One Apple Park Way  

Cupertino, California 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 

(540)  FORCE TOUCH 
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(511) 9  Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishen; 

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 apo kontrollimin e 

pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve 

periferike kompjuterike, kutive për instalim (setap boks), televizioneves, dhe audio e video 

pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; 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 dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; 

kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mençura, syze të mençura, televizione, 

si dhe audio dhe video pllejerë 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); 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, 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; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 
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bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

gjitha mallrat e lartpëmendura; ndërfaqe për kompjuterë, pajisje periferike kompjuterike, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, 

ora të mënçura, syza 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 mobile dixhitale, 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  

14  Orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; orë dore; ora muri; mekanizma sahati; 

kronografë për përdorim si mekanizma ore; kronometra; rripa për orë; shirita për orë; 

këllëfë për orë dore, ora muri, dhe orëmatëse dhe instrumente kronometrike; pjesë për orë 

dore, orë muri, dhe orëmatëse si dhe instrumente kronometrike; stoli të çmuara  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1473 

(220) 09/11/2018 

(731) Stonecastle Vinyards and Vinery 

Bernjaka p.n., Rahovec, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

AA & D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona e 

jugut L 9/5, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Verëra, pije alkoolike  

35  Reklama e produkteve alkoolike, promovimi i pijeve alkoolike; shitja me shumice dhe 

pakicë e pijeve alkoolike 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1474 

(220) 09/11/2018 

(731) Festim Ismajli Topanicë, 62000 

Kamenicë, KS 

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

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

(540)   
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(511) 3  Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; faculeta letre të impregnuara për 

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

kozmetikë; produkte kozmetike dhe parfumeri  

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

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

(paloma) antiseptike të impregnuara;  pastrues antiseptik  

35  Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në klasët 3 

dhe 5. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1475 

(220) 09/11/2018 

(731) Festim Ismajli Topanicë, 62000 

Kamenicë, KS 

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

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

(540)  AlTina 

 

 

 
     

 

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

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

kozmetikë; produkte kozmetike dhe parfumeri  

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

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

(paloma) antiseptike të impregnuara;  pastrues antiseptik   

35  Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në klasët 3 

dhe 5  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1476 

(220) 09/11/2018 

(731) Festim Ismajli Topanicë, 62000 

Kamenicë, KS 

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

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

(540)  ArTina 

 

 

 
     

 

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

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

kozmetikë; produkte kozmetike dhe parfumeri  

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

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

(paloma) antiseptike të impregnuara;  pastrues antiseptik  

35  Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në klasët 3 

dhe 5  
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(210) KS/M/ 2018/1477 

(220) 09/11/2018 

(731) Festim Ismajli Topanicë, 62000 

Kamenicë, KS 

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

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

(540)  Tinaʹs 

 

 

 
     

 

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

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

kozmetikë; produkte kozmetike dhe parfumeri  

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

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

(paloma) antiseptike të impregnuara;  pastrues antiseptik  

35   Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në klasët 3 

dhe 5 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1478 

(220) 09/11/2018 

(731) Festim Ismajli Topanicë, 62000 

Kamenicë, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

AA & D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona e 

jugut L 9/5, KS 
 

(540)  TinaKos 

 

 

 
     

 

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

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

kozmetikë; produkte kozmetike dhe parfumeri  

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

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

(paloma) antiseptike të impregnuara;  pastrues antiseptik   

35  Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në klasët 3 

dhe 5  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1479 

(220) 09/11/2018 

(731) Festim Ismajli Topanicë, 62000 

Kamenicë, KS 

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

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

(540)  Tina 

 

 
     

 

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

dezinfektim; peceta për bebe; produkte higjenike; produkte pambuku që perdoren në 
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kozmetikë; produkte kozmetike dhe parfumeri  

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

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

(paloma) antiseptike të impregnuara;  pastrues antiseptik  

35  Paketimi dhe shitja me shumicë dhe pakicë, shitja e produkteve të përfshira në klasët 3 

dhe 5  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1480 

(220) 09/11/2018 

(731) COOP ITALIA SOCIETA' 

COOPERATIVA VIA DEL LAVORO 6-8 

40033 CASALECCHIO DI RENO BO, IT 

(591) E kuqe, e kuqe errët, e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mish, peshk, pulë dhe shpend gjahu; ekstrakte Mishi; fruta dhe perime,të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; Xhelatinë, reçele, komposto; Vezë; Qumësht 

dhe produktet e qumështit ; Vajra dhe yndyra; supë me lëng mishi; Lëvore frutash; Gjalpë; 

Gjalpë kikiriku; Gjalpë kakao për ushqim; Gjalpë kokosi; Mish, të konservuar; Mish i 

thatë-i ngrirë; pastë Domatesh; Arra- baza shtresore; Krustace, jo të gjallë; Fasule soje, të 

konservuar, për ushqim; Milk shejk; Fruta në feta; yndyrë Qumështi; qumësht Kikiriku; 

qumësht Kokosi; qumësht Orizi; qumësht Soje; qumësht Pluhur; Perimet, të konservuara; 

Pulse të thata; margarinë; lajthi të përgatitura; lajthi [përgatitura]; arra të përgatitura; vaj 

Ulliri për ushqim; vaj Ulliri Extra virgin për ushqim; Salsiçe; Turshi; zëvendësuesit e 

Qumështit; Tofu; Tuna, jo të gjallë; Jogurt; arra të thata; arra të qëruara; rrush i thatë; 

bajame të përpunuara; arra të përgatitura me pishë; fruta të kristalizuara; fruta të thata; 

Ushqim rosticerie me bazë frutash  

30  Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale; Oriz; Tapiokë dhe Sago; Miell dhe preparatet e 

bëra nga drithërat; Bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akull ushqimor; Sheqer, mjalt; Sheqer, 

mjaltë, melasë; Maja, pluhur për pjekjeje; Krip; Mustardë; Vinegar, salcë(erëza); Erëza; 

Akull [ujë i ngrirë]; Aromatizues të kafesë; aromatizues Ushqimore, përveç vajrave 

esenciale; miell Tërshëre; pije me bazë kakao ; pije me bazë Kafeje; pije me bazë 

kamomili; pije me bazë Çokollate; pije me bazë Qaji; Malt biskota; Simite; Puding; Kaperi; 

Karamele [bonbone]; Vafer; Çokollatë; Çokollatë me bazë shtresore; Çokollatë shtresore 

me përmbajtje të arrave; Ëmbëlsira; Pies ( ëmbëlsira me mbushje të ndryshme); Çamçakëz; 

Kokoshka; Muesli; Lëvore elbi; Pelte mbretërore; Pica; Ravioli; Salcë domatesh; Bollgur; 

Fara e përpunuar për t'u përdorur si erëza; Kafe artificiale; Tarts; Jogurt i ngrirë [ëmbëlsira 

akulli]  

32  Birra; Ujë i ajrosur dhe Ujë mineral dhe pije të tjera joalkoolike; Pije prej lëngjeve të 

frutave; 

Shurupe dhe preparate tjera për të bërë pije; Ujë Seltzer; Pije Izotonike; Pije sportive të 

pasuruara me proteinë; Birrë xhenxhefili; Ujë sode; Lëngje perimesh [pije]; Sherbete [pije] 
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33  Pije alkoolike (përveç birrës); Koktej  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1481 

(220) 09/11/2018 

(731) Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Shkencore, nautike, anketim, fotografike, kinematografike, optike, peshim, matje, 

sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje), aparate dhe instrumente për shpëtim  të jetës dhe të 

mësimdhënies; aparate dhe instrumente për drejtim, kalimi, transformim, akumulim, 

rregullimi ose kontrolli i energjisë elektrike; aparate për incizim , transmetim ose 

riprodhimi i tingullit ose imazheve; transportuesit magnetike  i të dhënave; disqe 

regjistrimi; disqe kompakt, DVD dhe media të tjera digjitale regjistrimi; mekanizma për 

aparate që veprojnë me  koin (monedhë); regjistrat e keshit, makinat kalkulimit, pajisjet për 

përpunimit e të dhënave, kompjuter; softuer kompjuterik; aparate për shuarjen e zjarrit  

16  Letër dhe karton; materiale për shtypje ; materiale për libralidhëse; fotografi; materiale 

shkrimi dhe rekuizita për zyre, përveç mobileve; ngjitëse për artikuj shkrimi ose për qëllime 

shtëpiake; materiale për vizatim dhe materiale për artist; brusha të ngjyrave; materiale 

instruktive dhe mësimore; fletë plastike, film dhe qese për mbështjellje dhe paketim; lloje te 

shtypjeve, blloqe printimi  

34  Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

35  Reklamim ; menaxhimin e biznesi; administrimin e biznesi; funksione të zyrës  
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(210) KS/M/ 2018/1482 

(220) 09/11/2018 

(731) COOP ITALIA SOCIETA' 

COOPERATIVA VIA DEL LAVORO 6-8 

40033 CASALECCHIO DI RENO BO, IT 

(591) E kuqe, e kuqe e errët, e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Kolonjë; Ngjitëse për qëllime kozmetike;  Zbutës pëlhurash për përdorim në 

lavanderi; Aromatizues të ushqimit [vajra esenciale]; Balsam flokësh; Shkopinj 

fishekzjarrë; Tamponë pambuku për qëllime kozmetike; Ujë Javelle; Qirinj për masazh për 

qëllime kozmetike; Dyllë për këpucar; Dyllë për dysheme; Dyllë për mustaqe; Kozmetikë; 

Krem për kozmetikë; Preparate për zbardhim [dekolorante] për qëllime kozmetike; Pasta 

për dhëmbë; Deodorantë për qenie njerëzore ose për kafshë; Detergjente, përveç atyre për 

përdorim në proceset e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; Detergjente përveç atyre për 

përdorim në proceset e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; Mjete për pastrim për qëllime 

intime personale të higjienës, pa ilaçe; Shpërndarës me pipëz për aromatizimin e ajrit; 

Ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; Ekstrakte të luleve [parfume]; xhela për masazh, 

përveçse për qëllime mjekësore; Xhela dentare për zbardhim; Yndyra për qëllime 

kozmetike; Këna [ngjyrë kozmetike]; Temjan; Llak për flokë; Qumësht bajamesh për 

qëllime kozmetike; Dru aromatik; Lëngje jo-rrëshqitëse për dysheme; Gëlqere sode; Losion 

për qëllime kozmetike; Maska për zbukurim; Pajisje për kozmetikë; Neutralizues për 

dredhje të përhershme; Vajrat për qëllime kozmetike; Vajra eterike; Lesh pambuku për 

qëllime kozmetike; Peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; Gurë me shtuf; Gurë shapi 

[regjës];  Preparate për mbrojtje nga dielli [kozmetikë];  Preparate për pastrim kimik për 

amvisëri; Preparate fitokozmetike; Preparate për zbardhim [dekolorant] për amvisëri; 

Solucion për larjen e syve, që nuk janë për qëllime mjekësore; Preparate për depilim; 

Parfumeri; Zbardhues për lavanderi; Qese për linjë parfumerie; Preparate për heqjen e 

kozmetikës; Parfume; Preparate për aromatizimin e ajrit; Preparate për mirëmbajtjen e 

thonjve; Preparate për grim; Preparate për rruajtje;  Peceta të mbushura me preparate për 

heqjen e grimit; Sapun; Shampo; Shampo për kafshët shtëpiake [preparate jo-mjekësore për 

zbukurim]; Shampo të thata; Llak i thonjve; Mënjanues të njollave; Sodë për zbardhim; 

Shirita për zbardhjen e dhëmbëve; Lecka të mbushura me detergjent për pastrim; Pluhur 

talku, për përdorim në tualet; Ngjyra kozmetike  

29  Pemë dhe perime të ngrira, të ruajtura, gatuara dhe të dehidratuara; zëvendësues të 

qumështit; sallata të gatshme me perime; pashtetë me perime; mullëz; Mish, peshk, pulë 

dhe shpend gjahu; Ekstraktet e mishit; Vezë; Yndyra dhe vajra ushqimore; Xhelatinë për 

ushqim; Xhelatinë e peshkut; Reçele; Komposto; Qumësht; Qumësht orizi; Qumësht soje; 

Qumësht i albuminës; produkte të qumështit; Milk shejk; Qumësht i kikirikëve për 

përdorim në kuzhinë; Qumësht bajamesh për përdorim në kuzhinë; Aloe vera e përgatitur 

për konsumim nga  njerëzit; Gjizë; Fole të shpendëve për ngrënie; Pashtetë prej mëlçisë; 

Pashtetë prej peshkut; Fermente të qumështit për përdorim në kuzhinë; Gjalpë kikiriku; 

Ekstraktet e algave të detit për ushqim; Farëra, të përgatitura; Tofu; Zhardhok kërpudhash, 

të përgatitura; Alga të thata për ushqim;  Alga të përpunuara për ushqim; Perime të thata 
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barishtore; Arra të thata; Arra të buta; Bajame të përpunuara; Rrush i thatë; Arra të 

përgatitura të pishave; Lajthi, të përgatitura; Fruta të kristalizuara; Fruta të thata; Ushqim 

me ushqime me bazë frutash; Përhapja e lajthit; Ushqim rosticerie me bazë frutash; Shtresë 

lajthish  

30  Shtresë çokollate; thërrime të bukës; petë supe; Krem tartari për përdorim në kuzhinë; 

Kafe; Kafe artificiale; Kafe e papjekur; Çikore [zëvendësuese e kafesë]; Pije me bazë të 

kafesë; Aromatizues të kafesë; Çaj; Çaj i ftohtë; Pije me bazë çaji; Lule ose gjethe që 

përdoren si zëvendësues të çajit; Kakao; Pije me bazë të kakaos; Pluhur të kakaos; 

Çokollatë; Pije me bazë të çokollatës; Oriz; Ëmbëlsira me oriz; Buding pre orizi Tetë 

thesare; Ushqim rosticerie me bazë të orizit; Tapiokë; Miell Tapiokë; Sago; Miell dhe 

preparate të bëra nga drithërat; Bukë; Simite; Bukë pa maja; Bukë pite; Pasta; Brumë për 

tortë; Makarona [pastë]; Ëmbëlsira; Barëra të drithërave: Barëra ëmbëlsirash; Barëra për 

çokollatë; Barëra Musli; Barëra të drithërave me nivel të lartë proteinash; krem ëmbëlsire 

për ngrënie; Sheqer, mjaltë, melasë; Majë; Pluhur maje; Kripë; Kripë për ruajtjen e 

ushqimeve; Kripë për tavolinë; Mustardë; Uthull; Uthull balsami; Salca [erëza]; Salcë soje; 

Pesto [salcë]; Salcë për makarona; Keçap [salcë]; Salcë domatesh; Erëza; Krem për 

freskim;  Sherbete [akullore me lëng frutash]; Krem, natyror ose artificial; Krem 

ëmbëlsirash [mbulim me krem]; Kaperi; Çamçakëz; Krem karamelë; Salca për sallatë; 

Fermente për xhel; Aroma për ushqim, përveç vajrave esenciale; Infuzione, që nuk janë për 

mjekësi; farë liri për përdorim në kuzhinë [erëza]; Sheqer diabetik natyrorë; Ushqime të 

përgatitura me bazë të petave; Propolis; Pelte mbretërore; alga deti [piper]; Farë gruri për 

konsum nga njerëzit  

32  Ujëra tavoline; Birra; Birrë xhenxhefil; Birrë malti; Birra joalkoolike; Ujë i ajrosur; Ujë 

i aromatizuar për pije; Ujë Seltzer; Ujë sode; Ujë burimor; Ujë i qetë; Ujë mineral [pije]; 

Pije izotonike; Pije me hir; Pije frutash dhe lëngje frutash; Qumësht i bajameve [pije]; Pije 

joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe preparate të tjera 

për të bërë pije; Pije Aloe vera, joalkoolike; Musht i rrushit, i pafermentuar; Ujë Lithia; 

Pastila për pije të nxehta; Pluhura për pije freskuese; Preparate për të bërë likera; Sherbete 

[pije]; Smuthi  

33  Pije alkoolike përveç birrës; Verë; Alkoolike [pije]; Tretës; Likerë; Kokteje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1483 

(220) 09/11/2018 

(731) COOP ITALIA SOCIETA' 

COOPERATIVA VIA DEL LAVORO 6-8 

40033 CASALECCHIO DI RENO BO, IT 

(591)  E kuqe, e kuqe e e errët , e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Pemë dhe perime të ngrira, të ruajtura, gatuara dhe të dehidratuara; zëvendësues 

të qumështit; sallata të gatshme me perime; pashtetë me perime; mullëz; Mish, peshk, pulë 

dhe shpend gjahu; Ekstraktet e mishit; Vezë; Yndyra dhe vajra ushqimore; Xhelatinë për 
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ushqim; Xhelatinë e peshkut; Reçele; Komposto; Qumësht; Qumësht orizi; Qumësht soje; 

Qumësht i albuminës; produkte të qumështit; Milk shejk; Qumësht i kikirikëve për 

përdorim në kuzhinë; Qumësht bajamesh për përdorim në kuzhinë; Aloe vera e përgatitur 

për konsumim nga  njerëzit; Gjizë; Fole të shpendëve për ngrënie; Pashtetë prej mëlçisë; 

Pashtetë prej peshkut; Fermente të qumështit për përdorim në kuzhinë; Gjalpë kikiriku; 

Ekstraktet e algave të detit për ushqim; Farëra, të përgatitura; Tofu; Zhardhok kërpudhash, 

të përgatitura; Alga të thata për ushqim;  Alga të përpunuara për ushqim; Perime të thata 

barishtore; Arra të thata; Arra të buta; Bajame të përpunuara; Rrush i thatë; Arra të 

përgatitura të pishave; Lajthi, të përgatitura; Fruta të kristalizuara; Fruta të thata; Ushqim 

me ushqime me bazë frutash; Përhapja e lajthit; Ushqim rosticerie me bazë frutash; Shtresë 

lajthish  

30  Shtresë çokollate; thërrime të bukës; petë supe; Krem tartari për përdorim në kuzhinë; 

Kafe; Kafe artificiale; Kafe e papjekur; Çikore [zëvendësuese e kafesë]; Pije me bazë të 

kafesë; Aromatizues të kafesë; Çaj; Çaj i ftohtë; Pije me bazë çaji; Lule ose gjethe që 

përdoren si zëvendësues të çajit; Kakao; Pije me bazë të kakaos; Pluhur të kakaos; 

Çokollatë; Pije me bazë të çokollatës; Oriz; Ëmbëlsira me oriz; Buding pre orizi Tetë 

thesare; Ushqim rosticerie me bazë të orizit; Tapiokë; Miell Tapiokë; Sago; Miell dhe 

preparate të bëra nga drithërat; Bukë; Simite; Bukë pa maja; Bukë pite; Pasta; Brumë për 

tortë; Makarona [pastë]; Ëmbëlsira; Barëra të drithërave: Barëra ëmbëlsirash; Barëra për 

çokollatë; Barëra Musli; Barëra të drithërave me nivel të lartë proteinash; krem ëmbëlsire 

për ngrënie; Sheqer, mjaltë, melasë; Majë; Pluhur maje; Kripë; Kripë për ruajtjen e 

ushqimeve; Kripë për tavolinë; Mustardë; Uthull; Uthull balsami; Salca [erëza]; Salcë soje; 

Pesto [salcë]; Salcë për makarona; Keçap [salcë]; Salcë domatesh; Erëza; Krem për 

freskim;  Sherbete [akullore me lëng frutash]; Krem, natyror ose artificial; Krem 

ëmbëlsirash [mbulim me krem]; Kaperi; Çamçakëz; Krem karamelë; Salca për sallatë; 

Fermente për xhel; Aroma për ushqim, përveç vajrave esenciale; Infuzione, që nuk janë për 

mjekësi; farë liri për përdorim në kuzhinë [erëza]; Sheqer diabetik natyrorë; Ushqime të 

përgatitura me bazë të petave; Propolis; Pelte mbretërore; alga deti [piper]; Farë gruri për 

konsum nga njerëzit  

32  Ujëra tavoline; Birra; Birrë xhenxhefil; Birrë malti; Birra joalkoolike; Ujë i ajrosur; Ujë 

i aromatizuar për pije; Ujë Seltzer; Ujë sode; Ujë burimor; Ujë i qetë; Ujë mineral [pije]; 

Pije izotonike; Pije me hir; Pije frutash dhe lëngje frutash; Qumësht i bajameve [pije]; Pije 

joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe preparate të tjera 

për të bërë pije; Pije Aloe vera, joalkoolike; Musht i rrushit, i pafermentuar; Ujë Lithia; 

Pastila për pije të nxehta; Pluhura për pije freskuese; Preparate për të bërë likera; Sherbete 

[pije]; Smuthi  

33  Pije alkoolike (përveç birrës); Verë; Alkoolike [pije]; Tretës; Likerë; Kokteje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1484 

(220) 09/11/2018 

(731) COOP ITALIA SOCIETA' 
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(540)   
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Prishtinë 
 

     

 

(511) 3  Kolonjë; Zbutës pëlhurash për përdorim në lavanderi; Ngjitëse për qëllime 

kozmetike; Aromatizues të ushqimit [vajra esenciale]; Balsam flokësh; Shkopinj 

fishekzjarrë; Tamponë pambuku për qëllime kozmetike; Ujë Javelle; Qirinj për masazh për 

qëllime kozmetike; Dyllë për këpucar; Dyllë për dysheme; Dyllë për mustaqe; Kozmetikë; 

Krem për kozmetikë; Preparate për zbardhim [dekolorante] për qëllime kozmetike; Pasta 

për dhëmbë; Deodorantë për qenie njerëzore ose për kafshë; Detergjente, përveç atyre për 

përdorim në proceset e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; Detergjente përveç atyre për 

përdorim në proceset e prodhimit dhe për qëllime mjekësore; Mjete për pastrim për qëllime 

intime personale të higjienës, pa ilaçe; Shpërndarës me pipëz për aromatizimin e ajrit; 

Ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; Ekstrakte të luleve [parfume]; xhela për masazh, 

përveçse për qëllime mjekësore; Xhela dentare për zbardhim; Yndyra për qëllime 

kozmetike; Këna [ngjyrë kozmetike]; Temjan; Llak për flokë; Qumësht bajamesh për 

qëllime kozmetike; Dru aromatik; Lëngje jo-rrëshqitëse për dysheme; Gëlqere sode; Losion 

për qëllime kozmetike; Maska për zbukurim; Pajisje për kozmetikë; Neutralizues për 

dredhje të përhershme; Vajrat për qëllime kozmetike; Vajra eterike; Lesh pambuku për 

qëllime kozmetike; Peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; Gurë me shtuf; Gurë shapi 

[regjës];  Preparate për mbrojtje nga dielli [kozmetikë];  Preparate për pastrim kimik për 

amvisëri; Preparate fitokozmetike; Preparate për zbardhim [dekolorant] për amvisëri; 

Solucion për larjen e syve, që nuk janë për qëllime mjekësore; Preparate për depilim; 

Parfumeri; Zbardhues për lavanderi; Qese për linjë parfumerie; Preparate për heqjen e 

kozmetikës; Parfume; Preparate për aromatizimin e ajrit; Preparate për mirëmbajtjen e 

thonjve; Preparate për grim; Preparate për rruajtje;  Peceta të mbushura me preparate për 

heqjen e grimit; Sapun; Shampo; Shampo për kafshët shtëpiake [preparate jo-mjekësore për 

zbukurim]; Shampo të thata; Llak i thonjve; Mënjanues të njollave; Sodë për zbardhim; 

Shirita për zbardhjen e dhëmbëve; Lecka të mbushura me detergjent për pastrim; Pluhur 

talku, për përdorim në tualet; Ngjyra kozmetike  

29  Pemë dhe perime të ngrira, të ruajtura, gatuara dhe të dehidratuara; zëvendësues të 

qumështit; sallata të gatshme me perime; pashtetë me perime; mullëz; Mish, peshk, pulë 

dhe shpend gjahu; Ekstraktet e mishit; Vezë; Yndyra dhe vajra ushqimore; Xhelatinë për 

ushqim; Xhelatinë e peshkut; Reçele; Komposto; Qumësht; Qumësht orizi; Qumësht soje; 

Qumësht i albuminës; produkte të qumështit; Milk shejk; Qumësht i kikirikëve për 

përdorim në kuzhinë; Aloe vera e përgatitur për konsumim nga  njerëzit; Qumësht 

bajamesh për përdorim në kuzhinë; Gjizë; Fole të shpendëve për ngrënie; Pashtetë prej 

mëlçisë; Pashtetë prej peshkut; Fermente të qumështit për përdorim në kuzhinë; Gjalpë 

kikiriku; Ekstraktet e algave të detit për ushqim; Farëra, të përgatitura; Tofu; Zhardhok 

kërpudhash, të përgatitura; Alga të thata për ushqim;  Alga të përpunuara për ushqim; 
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Perime të thata barishtore; Arra të thata; Arra të buta; Bajame të përpunuara; Rrush i thatë; 

Arra të përgatitura të pishave; Lajthi, të përgatitura; Fruta të kristalizuara; Fruta të thata; 

Ushqim me ushqime me bazë frutash; Përhapja e lajthit; Ushqim rosticerie me bazë frutash; 

Shtresë lajthish  

30  Shtresë çokollate; thërrime të bukës; petë supe; Krem tartari për përdorim në kuzhinë; 

Kafe; Kafe artificiale; Kafe e papjekur; Çikore [zëvendësuese e kafesë]; Pije me bazë të 

kafesë; Aromatizues të kafesë; Çaj; Çaj i ftohtë; Pije me bazë çaji; Lule ose gjethe që 

përdoren si zëvendësues të çajit; Kakao; Pije me bazë të kakaos; Pluhur të kakaos; 

Çokollatë; Pije me bazë të çokollatës; Oriz; Ëmbëlsira me oriz; Buding pre orizi Tetë 

thesare; Ushqim rosticerie me bazë të orizit; Tapiokë; Miell Tapiokë; Sago; Miell dhe 

preparate të bëra nga drithërat; Bukë; Simite; Bukë pa maja; Bukë pite; Pasta; Brumë për 

tortë; Makarona [pastë]; Ëmbëlsira; Barëra të drithërave: Barëra ëmbëlsirash; Barëra për 

çokollatë; Barëra Musli; Barëra të drithërave me nivel të lartë proteinash; krem ëmbëlsire 

për ngrënie; Sheqer, mjaltë, melasë; Majë; Pluhur maje; Kripë; Kripë për ruajtjen e 

ushqimeve; Kripë për tavolinë; Mustardë; Uthull; Uthull balsami; Salca [erëza]; Salcë soje; 

Pesto [salcë]; Salcë për makarona; Keçap [salcë]; Salcë domatesh; Erëza; Krem për 

freskim;  Sherbete [akullore me lëng frutash]; Krem, natyror ose artificial; Krem 

ëmbëlsirash [mbulim me krem]; Kaperi; Çamçakëz; Krem karamelë; Salca për sallatë; 

Fermente për xhel; Aroma për ushqim, përveç vajrave esenciale; Infuzione, që nuk janë për 

mjekësi; farë liri për përdorim në kuzhinë [erëza]; Sheqer diabetik natyrorë; Ushqime të 

përgatitura me bazë të petave; Propolis; Pelte mbretërore; alga deti [piper]; Farë gruri për 

konsum nga njerëzit  

32  Ujëra tavoline; Birra; Birrë xhenxhefil; Birrë malti; Birra joalkoolike; Ujë i ajrosur; Ujë 

i aromatizuar për pije; Ujë Seltzer; Ujë sode; Ujë burimor; Ujë i qetë; Ujë mineral [pije]; 

Pije izotonike; Pije me hir; Pije frutash dhe lëngje frutash; Qumësht i bajameve [pije]; Pije 

joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe preparate të tjera 

për të bërë pije; Pije Aloe vera, joalkoolike; Musht i rrushit, i pafermentuar; Ujë Lithia; 

Pastila për pije të nxehta; Pluhura për pije freskuese; Preparate për të bërë likera; Sherbete 

[pije]; Smuthi  

33  Pije alkoolike përveç birrës; Verë; Alkoolike [pije]; Tretës; Likerë; Kokteje 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1485 

(220) 09/11/2018 

(731) COOP ITALIA SOCIETA' 

COOPERATIVA VIA DEL LAVORO 6-8 

40033 CASALECCHIO DI RENO BO, IT 

(591) E kaltër, e kaltër e errët, e bardhë  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 29  Pemë dhe perime të ngrira, të ruajtura, gatuara dhe të dehidratuara; zëvendësues 

të qumështit; sallata të gatshme me perime; pashtetë me perime; mullëz; Mish, peshk, pulë 

dhe shpend gjahu; Ekstraktet e mishit; Vezë; Yndyra dhe vajra ushqimore; Xhelatinë për 

ushqim; Xhelatinë e peshkut; Reçele; Komposto; Qumësht; Qumësht orizi; Qumësht soje; 

Qumësht i albuminës; produkte të qumështit; Milk shejk; Qumësht i kikirikëve për 

përdorim në kuzhinë; Qumësht bajamesh për përdorim në kuzhinë; Aloe vera e përgatitur 

për konsumim nga  njerëzit; Gjizë; Fole të shpendëve për ngrënie; Pashtetë prej mëlçisë; 

Pashtetë prej peshkut; Fermente të qumështit për përdorim në kuzhinë; Gjalpë kikiriku; 

Ekstraktet e algave të detit për ushqim; Farëra, të përgatitura; Tofu; Zhardhok kërpudhash, 

të përgatitura; Alga të thata për ushqim;  Alga të përpunuara për ushqim; Perime të thata 

barishtore; Arra të thata; Arra të buta; Bajame të përpunuara; Rrush i thatë; Arra të 

përgatitura të pishave; Lajthi, të përgatitura; Fruta të kristalizuara; Fruta të thata; Ushqim 

me ushqime me bazë frutash; Përhapja e lajthit; Ushqim rosticerie me bazë frutash; Shtresë 

lajthish  

30  Shtresë çokollate; thërrime të bukës; petë supe; Krem tartari për përdorim në kuzhinë; 

Kafe; Kafe artificiale; Kafe e papjekur; Çikore [zëvendësuese e kafesë]; Pije me bazë të 

kafesë; Aromatizues të kafesë; Çaj; Çaj i ftohtë; Pije me bazë çaji; Lule ose gjethe që 

përdoren si zëvendësues të çajit; Kakao; Pije me bazë të kakaos; Pluhur të kakaos; 

Çokollatë; Pije me bazë të çokollatës; Oriz; Ëmbëlsira me oriz; Buding prej orizi Tetë 

thesare; Ushqim rosticerie me bazë të orizit; Tapiokë; Miell Tapiokë; Sago; Miell dhe 

preparate të bëra nga drithërat; Bukë; Simite; Bukë pa maja; Bukë pite; Pasta; Brumë për 

tortë; Makarona [pastë]; Ëmbëlsira; Barëra të drithërave: Barëra ëmbëlsirash; Barëra për 

çokollatë; Barëra të drithërave me nivel të lartë proteinash; Barëra Musli; krem ëmbëlsire 

për ngrënie; Sheqer, mjaltë, melasë; Majë; Pluhur maje; Kripë; Kripë për ruajtjen e 

ushqimeve; Kripë për tavolinë; Mustardë; Uthull; Uthull balsami; Salca [erëza]; Salcë soje; 

Pesto [salcë]; Salcë për makarona; Keçap [salcë]; Salcë domatesh; Erëza; Krem për 

freskim;  Sherbete [akullore me lëng frutash]; Krem, natyror ose artificial; Krem 

ëmbëlsirash [mbulim me krem]; Kaperi; Çamçakëz; Krem karamelë; Salca për sallatë; 

Fermente për xhel; Aroma për ushqim, përveç vajrave esenciale; Infuzione, që nuk janë për 

mjekësi; farë liri për përdorim në kuzhinë [erëza]; Sheqer diabetik natyrorë; Ushqime të 

përgatitura me bazë të petave; Propolis; Pelte mbretërore; alga deti [piper]; Farë gruri për 

konsum nga njerëzit  

32  Ujëra tavoline; Birra; Birrë xhenxhefil; Birrë malti; Birra joalkoolike; Ujë i ajrosur; Ujë 

i aromatizuar për pije; Ujë Seltzer; Ujë sode; Ujë burimor; Ujë i qetë; Ujë mineral [pije]; 

Pije me hir; Pije izotonike; Pije frutash dhe lëngje frutash; Qumësht i bajameve [pije]; Pije 

joalkoolike; Lëng domatesh [pije]; Lëngje perimesh [pije]; Shurupe dhe preparate të tjera 

për të bërë pije; Pije Aloe vera, joalkoolike; Musht i rrushit, i pafermentuar; Ujë Lithia; 

Pastila për pije të nxehta; Pluhura për pije freskuese; Preparate për të bërë likera; Sherbete 

[pije]; Smuthi 

 
 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 77  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

168 

 

 

(210) KS/M/ 2018/1486 

(220) 09/11/2018 

(731) CAMEL SH.P.K. Zona Industriale 

p.n. 40000 Mitrovicë, KS 

(591) E BARDHË, E KUQE, E VERDHË 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 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  

35  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; 

shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të prodhimeve te mishit, peshkut, shpendëve dhe 

kafshëve te gjahut; ekstrakteve te mishit; frutave dhe perimeve të konservuara, të thara dhe 

të gatshme; pelteve, reçelve, kompostove; vezëve, qumështit dhe produkteve qumështit; 

vajrave ushqimore dhe yndyrnave; kafes, çajit, kakaos, sheqerit, orisit, tapiokës, miellit te  

palmes, kafes artificiale; miellit dhe preparate të prodhuara prej drithrave, bukës, tortave 

dhe ëmbëlsirave, krem ëmbëlsirave; mjaltit, melasë; majas, pluhurit për pjekje; kripës, 

mustardës; uthulles, salcave (për shije); erëzave; akullit; produkteve bujqësore, kopshtare 

dhe pyjore dhe drithërave të papërfshira në klasa të tjera; kafshëve të gjalla; frutave dhe 

perimeve të freskëta; farave, luleve dhe bimëve natyrore; artikujve ushqimorë për kafshët; 

maltit  
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(210) KS/M/ 2018/1487 

(220) 09/11/2018 

(731) green & protein SH.P.K. Rr. Rexhep 

Luci 18/1, KS 

(591) E gjelbert (87e872) 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  përfshin kryesisht artikujt ushqimor me origjinë bimore të përgatitur për 

konsumin ose konservimin, si dhe ndihmësit e destinuar për përmirësimin e aromës së 

ushqimit  

31  përfshin kryesisht produktet e tokës dhe të detit që nuk janë nënshtruar ndonjë forme 

përgatitjesh për konsum, kafshë të gjalla dhe bimë, si dhe ushqime për kafshët  

32  përfshin kryesisht pije joalkoolike, si dhe birrë  

43  përfshin kryesisht shërbimet e ofruara nga persona apo institucione, qëllimi i të cilave 

është të përgatisin ushqim dhe pije për konsum dhe shërbime të ofruara për të siguruar 

shtrat dhe pishinë në hotele, konvikte ose institucione të tjera që ofrojnë strehim të 

përkohshëm  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1488 

(220) 12/11/2018 

(731) 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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1489 

(220) 12/11/2018 

(731) 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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(210) KS/M/ 2018/1490 

(220) 12/11/2018 

(731) 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      

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1491 

(220) 12/11/2018 

(731) ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bölgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(591) E zeze, e verdhë, e bardhë, ngjyrë 

bezhë  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

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

ushqime te thekura; ëmbelësira, dmth, bukë te ëmbla, ëmbelësira me bazë mielli dhe 

çokollate, ëmbelësirë shkume, ëmbelësirë e ngrirë; akullore; ushqime të ngrënshme 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1492 

(220) 12/11/2018 

(731) Nevzat Haxhijaha “Haxhijaha Trade” 

Sh.p.k Xhelal Hajda,  nr.170, 21 010, 

Rahovec, KS 

(526) NOBEL 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  NOBEL PARTS 

 

 
     

 

(511) 7  Motorë me djegie të brendshme (të ndryshme nga automjetet tokësore), motorët 

me piston, rrotullues, dhe turbinë (të ndryshme nga automjetet e tokës), motorë për 

automjete për ajër dhe ujë, makina, makina dhe makineri pune për makina stacionare dhe të 

lëvizshme (përveç për automjetet tokësore), makina që operohen nga motorët ndihmës, 
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pajisje ndihmëse dhe vegla (pjesë makine) për ngritje, ulje, rrotullim, rotacion, dhe 

mbështetjen e makinave, pajisjeve dhe mjeteve, në veçanti pompa hidraulike dhe bartësit 

hidraulik dhe gjeneratorëve pneumatik-elektrike, gjeneratorë me gaz, aparatet për saldim, 

kompresorë, kompresor për gomat inflantuese, shtresimit centrifugal, ashensorëve të 

kthyeshëm dhe komponenteve të tyre , pjesë kamionësh, shkallët rrotulluese,makineri dhe 

paisje (makine) për ta gërmuar tokën dhe për punime tokësore, për gërmim dhe lëvizje të 

tokës së fortë dhe natyrore, për të gërmuar dhe bërë hendeqe me nivele, për të gërmuar 

hendeqe dhe për ti ruajtur ato, për mbushje, ngjeshje dhe nivelizim të hendeqeve, e për të 

hequr dhe ta derdhë materialin e grumbulluar sidomos për dysheme, veçanërisht 

ekskavatorë, lopatëzat, mbështjellëset e forta, të tilla si kova metalike me dy ose më shumë 

pjesë, kova për gërmime, pastrimi i kanaleve dhe shpime të thella, gërmim të kanaleve, 

hapje të kanaleve dhe kanalizimeve, hapëset për të pastruar transhe, makina të kullimit, 

makina për mbushje të kanaleve, brisqe për prerje, makina planifikimi, pajisje për largimin 

e dheut dhe ngarkues, makineritë e ndërtimit, makina për ndërtimin e hekurudhave, 

makineri, pajisje dhe mjete (pjesë të makinës) për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, të 

rrugëve dhe shesheve, veçanërisht makineri dhe paisje (të makinerive) për ti bërë materialet 

lidhëse më kompakte me zhavor apo jo, për shpërndarjen e tyre të çdo lloji që janë, për 

depozitim dhe shpërndarje të materialeve për ndërtimin e rrugëve, për përzierjen e 

materialeve mbushëse dhe shtresave punuese, të paraqesë dhe shpërndajë materiale të të 

gjitha llojeve për stabilizimin e tokës, për formën e rrugëve, si dhe vende për përcaktimin e 

trotuarit dhe pastrimin e anës së rrugëve, të tilla si shtypësi i sheshtë, rrotulluesit vibrues, 

pajisjet për përafrim, pajisjet për të stabilizuar llaçin e tokës, nivelizimin e pajisjeve në 

terren, për të shkëputur, makina bujqësore dhe makinave lidhëse, pajisjet dhe mjetet (e 

makinës) për të shtrirë katranin,, makineri dhe aparate paisje (të makinave) për të pastruar 

borë, baltë, shkëmbinj të rënë, dhe për të hequr copa të dëborës dhe akullit në rrugë, mënyra 

dhe vendet, sidomos pjesë të borës, pjesë bore rrjedhëse, me valvulat pastruese, për të 

harkuar, ngritur dhe mënyra më e mirë është për ti prerë kunjat, hapëse bore, makinat e 

prerjes së shpatit të dëborës dhe makinat borëheqëse centrifugale, makineri dhe paisje 

(makinë) për të mbuluar rrugët, autostradat dhe vendet e materialeve rezistente dhe 

shkrirëse, në veçanti në makina automatike shpërndarë, si makineri dhe Paisje (pjesë 

makine) për pastrimin e rrugëve, rrugëve dhe shesheve, sidomos për makina fshirëse, 

makineri dhe paisje (makineri) për të hequr, ulur, rrotulluar dhe tërhequr ngarkesa, për të 

ngarkuar materiale dhe mallra në sasi të mëdha dhe prerje të të gjitha llojeve, të kulturave 

bujqësore, mbetjeve, të makinave vetëmbushëse dhe pajisjeve të instaluara, në veçanti 

makina ngritëse hidraulike dhe jo-hidraulike pajisje dhe vinça ngarkimi, lopatëzat për borë 

dhe baltë (pjesë makine), piruni për pleh, për sanë (makinë), piruni "Agrifork", piruj dhe 

makina shpërndarëse për kashtë të copëtuar; pajisje ndihmëse për heqjen e logove, kuti, 

tuba , bateri, paleta dhe gurë; makineri, pajisje dhe mjete (makinë) për të bërë dhe drejtuar 

skajet, për ti shtrirë kabllot elektrike të tensionit të ulët, për vetë-shërim dhe riparimin e 

automjeteve dhe makinerive të dëmtuara, për tërheqje të automjeteve, ngarkesa, shkarkim 

dhe ngarkim të drurëve të lartë, sidomos për vinça kabllor, të tilla si vinça kabllor 

hidrostatik, vinça të konstruktuar, vinça me motor të çiftëzuar, vinça, vinç kapstan, vinça, 

çikrik për ngritje vinça për pyje dhe vreshta, për tërheqje të aeroplanëve dhe rimorkim; 

fasheta, makineri dhe pajisje (pjesë makine ) për pastrimin e kanaleve dhe tubave, shenjave, 

binarëve mbrojtës, të shtyllave dhe drejtuesit e radiatorëve, makineri si dhe kontenierë për 

pastrimin e sipërfaqeve të llakuara, muret e tuneleve, ndërtesa, mbulon rrugët dhe për të 
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punuar me një avion të ujit që përmban rërë, sidomos vinça kabllor për kanale, aparate për 

shpëlarje të kanaleve, aparate për shpëlarje dhe thithje si dhe makina larëse rrëshqitëse 

mbrojtëse dhe shtyllat drejtuese, makineri dhe vegla (makinë) për të trajtuar lëngjet dhe 

substancat viskoze, për të thithur vajin dhe mbeturinat e shtresuara në ujë, për të mënjanuar 

lëngjet e pastërta nga ato të kontaminuara për qëllime të ujitjes dhe kullimit, për mbushjen e 

bombolave, për të hequr plehun organik dhe të lëngshëm, për heqjen e fekaleve dhe 

zbrazjen gropave septike, kanale dhe hendeqe, në veçanti pompave hidraulike dhe pompave 

për llum si dhe pompa betoni, thithjen dhe shtypjen, makineri, aparatet dhe pajisjet për 

përgatitjen e makinave të ujit të pijshëm, pajisjet dhe mjetet e (pjesëve të makinave) për 

shpimin e vrimave në mobilje, të ngurta dhe të forta, sidomos pajisjet shpuese me goditje 

dhe pajisjet shpuese rrotulluese dhe pajisje shpuese pneumatike për vrima të thella; makina 

të përpunimit të shesheve të patinazhit; njësitë kompresuese pjesë të një motori me djegie të 

brendshme dhe kompresor i ajrit ose i gazit; grupe të përbëra nga gjeneratorë aktuale me 

motor me djegie të brendshme dhe gjenerator, pjesë të pompave pjesë përbërëse të 

motorëve me djegie të brendshme dhe pompa të likideve; pajisje të makinave, mjete, vegla 

makine, sharra të fuqishme, çekiç për shkulje, për të shkatërruar, të minierave, Dialer, 

çekan maç; motorët (përveç mjeteve tokësore) motorë elektrike (përveç për automjetet e 

tokës), supermbushësit, turbo-supermbushësit e marmitës (të tjera nga automjetet e tokës), 

drita gjeneruese; pjesët e motorit (të tjera nga mjetet tokësore), të tilla si mbajtësi i motorit, 

rezervuari, koka e cilindrave, mbuluesi i cilindrave, manivelet, boshtet elektronike, 

kushineta lidhëse, bosht elektronik dhe bosht rrotullues, boshteve, lubrifikuesi, gjëndër, 

boshti lidhës i mbajtësit të shasisë, cilindri i shasisë mbajtësi dhe manivela, rrota dhe boshte 

të fiksuara, boshte elektronike, Volante, volante të shasisë, Pistonëve, valvula, fluturave 

vibruese, shufra të lidhura, të krahëve lëkundës, pjesë të shasisë dhe materiale për motorët 

me djegie të brendshme, inicuesit elektrike dhe ajrit të kompresionuar, gëlltitësit automatik, 

pompa injektuese, pompa e karburantit, vajit, ujit, zbutës të zhurmës gryka thithëse e 

injektuesit, aparatet injektuese (kombinime pompë-grykë), rregullatorët e injeksionit, filtrat 

e karburantit, ajrore dhe filtrat e vajit, karburatorët, gypi marrës, ventilatorë anësorë , rripa, 

kompresorë të ajrit, shpërndarësit e ajrit të ngjeshur në cilindra të motorinos, kandelat 

elektrike, pa zhurmë, pajisjet lubrifikuese për motorë me djegie të brendshme, dhe pajisje 

për transmision, rezervuare të karburantit, vaj dhe ajër, pajisjet nën presion, gypi i lëndës 

djegëse, ajrit, presionit, shkarkimit të gazrave, mbingarkimit me gaz dhe tubat e naftës, 

pastruesit e gazit, tubat e shkarkimit, struktura dekontaminimi për motorët me djegie të 

brendshme, instalimin e tubave të shkarkimit, zhurmëmbytës, tuba për shkarkimin e 

gazrave, buferë të zërit, lubrikatorë, ndarësit e naftës, instalimin e frenave për motorët me 

djegie frenat e brendshme mekanike dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, 

kontrolluesi mekanik, kontrolluesi hidraulik, hidrodinamik, hidraulik dhe elektrike i lidhur 

fiks dhe elastik i ndashëm, kontrollues hidrostatik dhe elektrik, lidhëse të përbashkëta, 

boshte të lidhura, pjesë të kontrolluesit, të tilla si mburojat, disqet, jastëk, kushineta , pllaka 

presioni, transmisionet mekanike, automatike, hidrodinamike, hidrostatike, dhe kombinime 

të transmisioneve të tilla, transmisionet me raport të transmetimit të caktuar apo të 

ndryshuar, Transmision me marsh prapa, diferencialet, pjesët e transmisionit të tilla si shasi, 

rezerva, rrota, kushineta, operative, shufra operative, leva , tuba dhe pirun zhvendosës, 

sinkronizues, kushineta dhe kushineta cilindrike, ingranazhet, hallka, rripa, makineri të 

mëdha bujqësore, makineri dhe vegla (pjesë e makinës) për përgatitjen e shtratit për lule 

dhe për heqjen e tyre, për luftën kundër barërave të këqija, për prashitje dhe pengim të 
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rradhëve të të lashtave, sidomos plugim, lesim, lesim si maç, dhëmbëzim i anuar, lesim dhe 

prashitje e fidaneve, kultivator,si ruter i kombinuar ose kultivator për kopshtin, makina për 

plugim, kultivator me ose pa spërkatje nën gjatë plugimit, makina dhe pajisje (pjesë 

makine) për hudhje të farës dhe mbjelljen e drithrave, patate, perime, sallata, duhan, rrepa, 

luleshtrydhe, domate, shkurre, zhardhok dhe fidane, veçanërisht mbjellje e farërave në 

mënyrë precize, mbjellje farërash, mbjellje me apo shpërndarës fertilizues dhe me ose pa 

kufizues ujitjeje, mjete për mbjellje dhe mjetet për mbjelljen e pemëve (makina) pajisjet për 

të bërë brazda, pastruar, për të pastruar gjurmët e gomave, pajisjet shënuese, makineri dhe 

vegla (pjesë të makinave) për vaditje, spërkatje, fshirje të pluhurit, shpërndarje dhe 

distribuim i produkteve,të lëngëta, solide ose të gazta në veçanti ato për mbrojtjen e 

bimëve, produkteve kundër parazitëve, dhe plehra për plehërim të sipërfaqeve, dhe për 

plehërim të mirë në pyje, fusha, pemishte, vreshta dhe kultura, fidanishte dhe hortikulturë, 

në fushat sportive, parqe dhe hapësirat e gjelbra, veçanërisht spërkatësit dhe pajisjet 

spërkatëse, të tilla si spërkatëse dhe spërkatëse të veqanta dhe të veshura, spërkatëse, sprejë 

dhe freskuese, freskuese aksiale dhe centrifugale, hidrante, spreje, pompa thithëse, pompa 

për likide dhe pajisjet për shpërndarjen e plehut, shpërndarës të plehut të tilla si aparati me 

disk centrifugal binjak, makineri dhe Pajisje (pjesë makine) për mbledhje të frutave të 

kopshtit dhe të fushës, pajisje për këputje, aparate për mbledhjen, ngarkimin dhe 

transportimin e produkteve të kopshtit dhe fushës për ruajtje të tyre, sidomos kombajnat, 

mbledhësit e misrit, qërueset e misrit, kultivator misri, fadroma, fadroma gërmimi, fadroma 

gërmimi e ngarkimi, lidhësit, shtypës kashte, ngritës, transportues, kamionë të lartë 

vetëshkarkues, zgjidhëse, avionë për të transportuar lakër jeshile, makina kashte për tu 

hedhur në fusha, makineri, aparatet dhe mjetet (pjesë të makinës) për korrje, shëndoshje, 

përhapje, duke i larguar barërat e këqija nga aerodromet, fushat sportive, hapësirat e 

hapura, parqe dhe rezervat e tjera për mirëmbajtje në terren në shkurtimet e rrugëve, rrugë, 

prita, bankinat, rampat dhe kanaleve, për të larguar barërat e këqija në nga anësoret e 

rrugëve, rrugët, digat, pritat, kanalet dhe shkurtimin e shkurreve dhe gardheve, të hiqen, të 

kthehen, të kositen, korrje, sidomos korrësi i misrit për ushqim për kafshët, hanxharë, të 

tilla si ramasseuseshacheuses, korrësve korrëse foragjere, makina, të tilla si makina për 

shpërndarje të kashtës me cikrik, pajisjet dhe mjetet (pjesë të makinës) për prerjen e druve; 

ventilator për transportin e materialeve; ventilatorët dhe disqet e tyre, disqe për 

portbagazhe, disqe të friksionit, hard drajve, kushineta, kabllot Bowden, frenat, starteri i 

transmisionit, sitat metalike, mbulesat mbrojtëse metalike, valvula, maniketat e inflacionit 

dhe deflacionit të gomave, kandelat elektrike, veshja e frenave, shtresa azbesti të 

mbështjella me tela (përfshirë në klasën e 7)  

12  Automjete tokësore, automjetet motorike, makinat e pasagjerëve, autobusë, autobusët e 

aeroportit, makinat "combi", kamionë, kamionë të ultë, furgonë banimi, pirun bartës, bartës 

të profilit të vogël, cisterna, kamionë, kamionë me kontejnerë, kamionë me gjysmë-

rimorkio, kamionë frigorifer dhe për produkte të ngrira, automjete bartëse të kontejnerëve, 

automjetet shkarkuese, automjetet për transportin e luleve, ushqimit, pijeve, kafshëve, 

materialeve të gjata, qymyrit, koksit dhe makinave, rimorkio, automjetet matëse për 

transportimin dhe shtrimin e kabllove, kabllot matëse të automjeteve, automjetet me shasi 

specifike, të tilla si automjetet e kursimeve, automjete që përdoren për të transportuar 

paratë, automjete për ekspozim, ritransmetuesi i automjeteve për radio dhe televizion, RV, 

automjetet për mbledhjen e qumështit, rimorkiatorë,traktorë, makina për tërheqje, makina 

për korrje, automjete komunale, policore, të urgjencës, ambulanca për transport të 
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pacientëve, ndihma e parë, për shpëtim ujorë, automjetet për pastrimin e rrugëve dhe 

kanaleve, automjetet për transportin e llumrave dhe të mbeturinave, fecesit, mbeturina, 

automjetet e ndërtimit, haleve, kovave mbledhëse, kovave të mbushura, rrëshqitëse dhe 

kamionë, transportues të mikserëve të betonit, automjete, pompa betoni me shtize 

shpërndarëse elektrike, automjete rrugore, piruna bartës peshash dhe kamionë, automjetet 

me ngarkim anësor, me vinça ngarkues me platformë ngarkimi dhe gjithashtu i paisur me 

ngarkues anësor për kontejnerë, mjetet motorike për transportimin e makinerive, pajisje dhe 

sisteme operative, automjetet motorike me pajisjet për trajnimin e makinave operative, 

pajisje dhe mjete, automjete motorike të përshtatura për hekurudha, rimorkio me një ose më 

shumë linja, rimorkio me dysheme të ulët, rimorkio shkarkuese, rimorkio për mjete dhe 

makineri, rimorkio autodirigjuese, gjysmë rimorkiator, cisterna, në kapanone, shirita të 

mikserave, për portbagazhe, për materiale të gjata për ushqim të ngrirë dhe për makinat për 

transport të pasagjerëve;kazanë të këmbyeshëm, kapanoneve, tanke dhe miksera për 

transporte të materialeve të ndryshme, rimorkio, rimorkio për kampim;motorët me djegie 

(për automjete tokësore), motorët me piston, rrotullues dhe me turbinë (për automjetet e 

tokës), makina me nënkuptim të lëvizjes (për automjetet tokësore), motorë (për automjetet 

tokësore);motorë elektrik (për automjete tokësore);supermbushësit si element 

motorike;turbo-kompresorë për shkarkimin e gazit (për automjete tokësore);komponentet e 

motorit (për automjetet tokësore), të tilla si bazamenti i motorit, panoja e vajit, kokat e 

cilindrave dhe mbuluesit e cilindrave, boshte mekanike, boshte elektronike, boshte lidhëse, 

kushineta për lidhjen e boshteve, bosht manivel dhe bosht elektronik, lubrifikues Stauffer, 

koka, koka kushinetash që lidhin boshtet, kushineta dhe kushineta të mbështjellura që 

mbështjellin boshtet mekanike, ingranazhet, boshte mekanike dhe boshte elektronike, 

mbajtësit, mbajtësit e kartonit, pistonëve, valvulave, damper, shufra lidhëse, krahët 

lëkundës, korniza dhe pjesët mbështetëse, për motorët me djegie mobile, starterët elektrik 

dhe kompresorët e ajrit, valvulat e ajrit automatike, pompa injektuese, energjisë, naftës dhe 

ujit, damper aspirues me zhurmë, pipëzat e injektimit, pajisjet për injektim (kombinim i 

pompës dhe pipëzave injektuese), daljet e injeksionit, filtrat e karburantit, ajrit dhe filtrat e 

vajit, karburator, tubacione të marrjes, ventilatorë, mbështjellës të ventilatorëve, rripa, 

kompresorë të ajrit, cilindra të ajrit, shpërndarësit e ndezjes, pajisjet lubrifikuese për motorë 

me djegie mobile për ta fuqizuar transmisionin dhe setet, pajisjet për karburant, karburant, 

vaj , ajrin e kompresionuar, tubat e karburantit, ajrin e kompresionuar, tubin e shkarkimit të 

gazrave, mbingopësi me karburant dhe tubat, tubat e karburantit, aparatin e pastrimit të 

gazit, pajisje për dekontaminimin e gazit të shkarkuar nga motorët me djegie mobile, pajisje 

dhe tuba shkarkues, silenciatorë, tuba shkarkues, dorashka, sistemet e ftohjes motorike, 

yndyrat, ndarësit e naftës, sistemet e frenave për motorët me djegie mobile, frenat mekanike 

dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, kontroll mekanik, nyje lidhëse fikse 

elastike hidraulike të pa ndashme, hidrodinamike, hidrostatike dhe elektrike, disqe të 

boshteve, elementet bashkues, të tilla si mbajtësi i motorit, disqe, kushineta, pllaka 

mbajtëse;pllaka mbajtëse shtrënguese;kutia e marsheve manuale, automatike, 

hidrodinamike dhe hidraulike, si dhe kombinime të kutive të tilla, zvogëluesit e shpejtësisë 

krahasuar me ata fiks ose të ndryshueshëm, marshi për ecje prapa, diferencialet, elemente të 

transmisionit , të tilla si kapak dhe mbajtës të kutisë së marsheve, ingranazhet, pjesët 

lëvizëse, boshtet operative, leva, tuba dhe pirunin e ingranazheve, sinkonizues, pjesë të 

automjeteve të tilla si shasi, mbajtëse, mbështetëse,proteza, mbajtëse, dysheme të ulëta, 

dysheme të automjeteve, kulme dhe mure, pllaka të drejta dhe automjete të mesme, me ose 
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pa kabinë për fjetje, shasi, trup, amortizatorë dhe mbajtëse të motorit, kontrollorin e levës 

dhe timon, boshte operative, leva, tuba dhe piruna për leva manovrues, kontrolluesit me 

kamerë, pajisjet me pedale akseleruese, friksion dhe frena, amortizatorë të automjeteve, 

mbajtëse të shastisë dhe fletë çeliku, amortizues gome dhe ajri, boshte rrotulluese, pajise 

për anti-ngrirje, parakolp, boshte, trupin e boshtit, trupin e boshtit për bulona, mbajtësin e 

gomave, rrjetin për media, leva dhe shufra stabilizuese, shufra dhe kënde të zhdrejtë të 

drejtuesit të timonit, rrota të automjeteve, disqe, balancuesit e peshës, mbështjellësit dhe 

mbuluesit timonit, PTO boshte dhe bosht kushineta kardan, frena për automjete, motorë dhe 

frenat për rimorkio, të presionit të vajit dhe të presionit të ajrit, amplifikuesit e frenave, 

pompa ndihmëse, frenat e këmbës dhe të dorës, disqet e frenave, bateri, shtrënguese, blloqe, 

kutitë mbështetëse të frenave, pllaka mbështetëse, linjat e frenave, manikotat e frenave, 

pajisjet anti-kyçje, kryesisht të përbërë nga sensorë rrotullues të shpejtë dhe / ose 

përshpejtues, si dhe aparate mekanike dhe / ose pneumatike dhe / ose hidraulike dhe / ose 

elektrike dhe / ose me ç’kyçje elektronike dhe kontrolluesit e presionit të frenave të 

lëngshëm ose me gaz, timonin e automjetit, kuti të timonit dhe mbuluesin e kutisë së 

timonit, bulona të timonit, kolona të timonit, leva të timonit, menaxhuesin e gjilpërave, 

menaxhuesin e transmisionit, kunjat dhe boshtin e timonit, balestrat lidhëse të timonit, 

pompa të naftës me presion, timon hidraulik, pompa të timonit hidraulik, timon, marmita, 

unaza sinjalizuese të amortizatorëve dhe birila (pjesë të gomës), radiatorė të brinjëzuar, 

grila mbrojtëse, kapele të radiatorëve, kapakët e radiatorëve, ulëset e automjeteve, kornizat 

e ulëseve dhe mbështetëset, jastëkët, jastëkët për pushim të ulëseve, ulëse, pajisjet e zërimit, 

pjesët për pushimin e krahëve, të kokës dhe këmbëve, rripa të sigurisë, dritare të 

automjeteve, dritaret mekanike dhe automatike të makinave, ndarëse qelqi, dritare me akull, 

absorbuese qelqi të nxehtësisë, xhami mbrojtës që hapet me levë , dritare kryesore, dritare 

rrëshqitëse, dorezat për hapjen e dritareve, trup të dorezës, doreza hapëse për dritare,pajisje 

për dritare, veshje, muret me izolim për zërin, kulme, dyer dhe dysheme të automjeteve, 

dyert e automjeteve dhe kontrollin e tyre mekanik dhe automatik, dyert me krahë, dyer me 

valvula, cilindra të portave të ajrit të kompresuar, pajisjeve të sigurisë për fëmijët, sistemet 

qendrore për mbyllje, vakum brushat për dyert me krahë, mbajtëse, presa, mbajtësit e 

çelësave, dyer, tuba dhe tubacione me ajër të ngjeshur, shkallë, aksesore të mbajtësve dhe 

mbajtjes, rrethoja, kuti dhe vendosësin e rrotave, panele kontrolli, alarme, dritat 

paralajmëruese, brirët, boritë, kuti të dorezave, mbuluesit e motorit, hapësin dhe kapakun e 

shasisë, parafango, mburoja të pluhurit, mburoja për spërkatje nga rrotat, mburoja në formë 

brushe kundër insekteve, gurët që rrëshqasin, dhe mburojat e dritave të përparme, pasqyret 

e brendshme dhe të jashtme, kuti të timonit, numrat e shtëpive, tablla, tenda , grila, 

mbajtëse të valixheve, mbajtëse e kulmit të makinave për valixhe, kofera, mbajtëse të 

valixheve, mbajtëse të skive, zinxhirët e dëborës, pajisjet larëse të xhamit, të lëngshme, 

spreje, pastrues dritaresh, motorin e pastruesit të dritareve, lidhjet e tyre, krahët, pastrues 

dritaresh, larëse me pompa dhe mekanike, parakolp dhe mbërthyes, balestrat, anësoret e 

parakolpit, kulmet e automjeteve, kapakun e automjeteve, me kulm të prerë, kulme 

mekanike dhe elektrike , trupin e makinës, pajisjet e gomave, pajisjet për rimorkim, 

kontrolluesit hidraulik të makinave ngarkuese, binarët e shtratit, vinça, vinç ngarkues, 

ngarkues anësorë dhe për mbushje dhe zbrazje të cisternave të automjeteve, silo dhe 

kontejnerë;makina portative për miksera të betonit, çikrika dhe të tilla që operojnë me forcë 

ndihmëse, pajisjet për të shmangur dhe parandaluar ngecjen dhe bllokimin e automjeteve, 

mbështjellësit e disqeve, disqet e friksionit, hard drajv, kabllot Bowden, frenat, 
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amortizuesit, mbështjellësit metalik mbrojtës, startuesi i transmisionit, nxehëset e dritares 

së pasme për automjete, maniketat e gomave inflative dhe deflative, pedalat e gomes, 

veshjen e frenave, veshjen me azbest të frenave, mbulesa të pëlhurës të ulëseve të 

automjeteve, pasqyra, dritare, dispensionin e dritareve dhe mbrojtëse të diellit, dhe qelqit të 

sigurisë për automobila;të bëra me tel (përfshirë në klasën e 12)  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi, Instalim dhe riparim i aparateve 

elektrike, Mirëmbajtje automjetesh, Mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve me motor, 

Instalim, mirëmbajtje dhe riparim makinerish, Rindërtim motori që janë konsumuar ose që 

janë shkatërruar pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë konsumuar ose që janë 

shkatërruar pjesërisht, Riparim automjeti  
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(511) 7  Motorë me djegie të brendshme (të ndryshme nga automjetet tokësore), motorët 

me piston, rrotullues, dhe turbinë (të ndryshme nga automjetet e tokës), motorë për 

automjete për ajër dhe ujë, makina, makina dhe makineri pune për makina stacionare dhe të 

lëvizshme (përveç për automjetet tokësore), makina që operohen nga motorët ndihmës, 

pajisje ndihmëse dhe vegla (pjesë makine) për ngritje, ulje, rrotullim, rotacion, dhe 

mbështetjen e makinave, pajisjeve dhe mjeteve, në veçanti pompa hidraulike dhe bartësit 

hidraulik dhe gjeneratorëve pneumatik-elektrike, gjeneratorë me gaz, aparatet për saldim, 

kompresorë, kompresor për gomat inflantuese, shtresimit centrifugal, ashensorëve të 

kthyeshëm dhe komponenteve të tyre , pjesë kamionësh, shkallët rrotulluese,makineri dhe 

paisje (makine) për ta gërmuar tokën dhe për punime tokësore, për gërmim dhe lëvizje të 

tokës së fortë dhe natyrore, për të gërmuar dhe bërë hendeqe me nivele, për të gërmuar 

hendeqe dhe për ti ruajtur ato, për mbushje, ngjeshje dhe nivelizim të hendeqeve, e për të 

hequr dhe ta derdhë materialin e grumbulluar sidomos për dysheme, veçanërisht 

ekskavatorë, lopatëzat, mbështjellëset e forta, të tilla si kova metalike me dy ose më shumë 

pjesë, kova për gërmime, pastrimi i kanaleve dhe shpime të thella, gërmim të kanaleve, 

hapje të kanaleve dhe kanalizimeve, hapëset për të pastruar transhe, makina të kullimit, 

makina për mbushje të kanaleve, brisqe për prerje, makina planifikimi, pajisje për largimin 

e dheut dhe ngarkues, makineritë e ndërtimit, makina për ndërtimin e hekurudhave, 

makineri, pajisje dhe mjete (pjesë të makinës) për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve, të 

rrugëve dhe shesheve, veçanërisht makineri dhe paisje (të makinerive) për ti bërë materialet 

lidhëse më kompakte me zhavor apo jo, për shpërndarjen e tyre të çdo lloji që janë, për 

depozitim dhe shpërndarje të materialeve për ndërtimin e rrugëve, për përzierjen e 

materialeve mbushëse dhe shtresave punuese, të paraqesë dhe shpërndajë materiale të të 
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gjitha llojeve për stabilizimin e tokës, për formën e rrugëve, si dhe vende për përcaktimin e 

trotuarit dhe pastrimin e anës së rrugëve, të tilla si shtypësi i sheshtë, rrotulluesit vibrues, 

pajisjet për përafrim, pajisjet për të stabilizuar llaçin e tokës, nivelizimin e pajisjeve në 

terren, për të shkëputur, makina bujqësore dhe makinave lidhëse, pajisjet dhe mjetet (e 

makinës) për të shtrirë katranin,, makineri dhe aparate paisje (të makinave) për të pastruar 

borë, baltë, shkëmbinj të rënë, dhe për të hequr copa të dëborës dhe akullit në rrugë, mënyra 

dhe vendet, sidomos pjesë të borës, pjesë bore rrjedhëse, me valvulat pastruese, për të 

harkuar, ngritur dhe mënyra më e mirë është për ti prerë kunjat, hapëse bore, makinat e 

prerjes së shpatit të dëborës dhe makinat borëheqëse centrifugale, makineri dhe paisje 

(makinë) për të mbuluar rrugët, autostradat dhe vendet e materialeve rezistente dhe 

shkrirëse, në veçanti në makina automatike shpërndarë, si makineri dhe Paisje (pjesë 

makine) për pastrimin e rrugëve, rrugëve dhe shesheve, sidomos për makina fshirëse, 

makineri dhe paisje (makineri) për të hequr, ulur, rrotulluar dhe tërhequr ngarkesa, për të 

ngarkuar materiale dhe mallra në sasi të mëdha dhe prerje të të gjitha llojeve, të kulturave 

bujqësore, mbetjeve, të makinave vetëmbushëse dhe pajisjeve të instaluara, në veçanti 

makina ngritëse hidraulike dhe jo-hidraulike pajisje dhe vinça ngarkimi, lopatëzat për borë 

dhe baltë (pjesë makine), piruni për pleh, për sanë (makinë), piruni "Agrifork", piruj dhe 

makina shpërndarëse për kashtë të copëtuar; pajisje ndihmëse për heqjen e logove, kuti, 

tuba , bateri, paleta dhe gurë; makineri, pajisje dhe mjete (makinë) për të bërë dhe drejtuar 

skajet, për ti shtrirë kabllot elektrike të tensionit të ulët, për vetë-shërim dhe riparimin e 

automjeteve dhe makinerive të dëmtuara, për tërheqje të automjeteve, ngarkesa, shkarkim 

dhe ngarkim të drurëve të lartë, sidomos për vinça kabllor, të tilla si vinça kabllor 

hidrostatik, vinça të konstruktuar, vinça me motor të çiftëzuar, vinça, vinç kapstan, vinça, 

çikrik për ngritje vinça për pyje dhe vreshta, për tërheqje të aeroplanëve dhe rimorkim; 

fasheta, makineri dhe pajisje (pjesë makine ) për pastrimin e kanaleve dhe tubave, shenjave, 

binarëve mbrojtës, të shtyllave dhe drejtuesit e radiatorëve, makineri si dhe kontenierë për 

pastrimin e sipërfaqeve të llakuara, muret e tuneleve, ndërtesa, mbulon rrugët dhe për të 

punuar me një avion të ujit që përmban rërë, sidomos vinça kabllor për kanale, aparate për 

shpëlarje të kanaleve, aparate për shpëlarje dhe thithje si dhe makina larëse rrëshqitëse 

mbrojtëse dhe shtyllat drejtuese, makineri dhe vegla (makinë) për të trajtuar lëngjet dhe 

substancat viskoze, për të thithur vajin dhe mbeturinat e shtresuara në ujë, për të mënjanuar 

lëngjet e pastërta nga ato të kontaminuara për qëllime të ujitjes dhe kullimit, për mbushjen e 

bombolave, për të hequr plehun organik dhe të lëngshëm, për heqjen e fekaleve dhe 

zbrazjen gropave septike, kanale dhe hendeqe, në veçanti pompave hidraulike dhe pompave 

për llum si dhe pompa betoni, thithjen dhe shtypjen, makineri, aparatet dhe pajisjet për 

përgatitjen e makinave të ujit të pijshëm, pajisjet dhe mjetet e (pjesëve të makinave) për 

shpimin e vrimave në mobilje, të ngurta dhe të forta, sidomos pajisjet shpuese me goditje 

dhe pajisjet shpuese rrotulluese dhe pajisje shpuese pneumatike për vrima të thella; makina 

të përpunimit të shesheve të patinazhit; njësitë kompresuese pjesë të një motori me djegie të 

brendshme dhe kompresor i ajrit ose i gazit; grupe të përbëra nga gjeneratorë aktuale me 

motor me djegie të brendshme dhe gjenerator, pjesë të pompave pjesë përbërëse të 

motorëve me djegie të brendshme dhe pompa të likideve; pajisje të makinave, mjete, vegla 

makine, sharra të fuqishme, çekiç për shkulje, për të shkatërruar, të minierave, Dialer, 

çekan maç; motorët (përveç mjeteve tokësore) motorë elektrike (përveç për automjetet e 

tokës), supermbushësit, turbo-supermbushësit e marmitës (të tjera nga automjetet e tokës), 

drita gjeneruese; pjesët e motorit (të tjera nga mjetet tokësore), të tilla si mbajtësi i motorit, 
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rezervuari, koka e cilindrave, mbuluesi i cilindrave, manivelet, boshtet elektronike, 

kushineta lidhëse, bosht elektronik dhe bosht rrotullues, boshteve, lubrifikuesi, gjëndër, 

boshti lidhës i mbajtësit të shasisë, cilindri i shasisë mbajtësi dhe manivela, rrota dhe boshte 

të fiksuara, boshte elektronike, Volante, volante të shasisë, Pistonëve, valvula, fluturave 

vibruese, shufra të lidhura, të krahëve lëkundës, pjesë të shasisë dhe materiale për motorët 

me djegie të brendshme, inicuesit elektrike dhe ajrit të kompresionuar, gëlltitësit automatik, 

pompa injektuese, pompa e karburantit, vajit, ujit, zbutës të zhurmës gryka thithëse e 

injektuesit, aparatet injektuese (kombinime pompë-grykë), rregullatorët e injeksionit, filtrat 

e karburantit, ajrore dhe filtrat e vajit, karburatorët, gypi marrës, ventilatorë anësorë , rripa, 

kompresorë të ajrit, shpërndarësit e ajrit të ngjeshur në cilindra të motorinos, kandelat 

elektrike, pa zhurmë, pajisjet lubrifikuese për motorë me djegie të brendshme, dhe pajisje 

për transmision, rezervuare të karburantit, vaj dhe ajër, pajisjet nën presion, gypi i lëndës 

djegëse, ajrit, presionit, shkarkimit të gazrave, mbingarkimit me gaz dhe tubat e naftës, 

pastruesit e gazit, tubat e shkarkimit, struktura dekontaminimi për motorët me djegie të 

brendshme, instalimin e tubave të shkarkimit, zhurmëmbytës, tuba për shkarkimin e 

gazrave, buferë të zërit, lubrikatorë, ndarësit e naftës, instalimin e frenave për motorët me 

djegie frenat e brendshme mekanike dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, 

kontrolluesi mekanik, kontrolluesi hidraulik, hidrodinamik, hidraulik dhe elektrike i lidhur 

fiks dhe elastik i ndashëm, kontrollues hidrostatik dhe elektrik, lidhëse të përbashkëta, 

boshte të lidhura, pjesë të kontrolluesit, të tilla si mburojat, disqet, jastëk, kushineta , pllaka 

presioni, transmisionet mekanike, automatike, hidrodinamike, hidrostatike, dhe kombinime 

të transmisioneve të tilla, transmisionet me raport të transmetimit të caktuar apo të 

ndryshuar, Transmision me marsh prapa, diferencialet, pjesët e transmisionit të tilla si shasi, 

rezerva, rrota, kushineta, operative, shufra operative, leva , tuba dhe pirun zhvendosës, 

sinkronizues, kushineta dhe kushineta cilindrike, ingranazhet, hallka, rripa, makineri të 

mëdha bujqësore, makineri dhe vegla (pjesë e makinës) për përgatitjen e shtratit për lule 

dhe për heqjen e tyre, për luftën kundër barërave të këqija, për prashitje dhe pengim të 

rradhëve të të lashtave, sidomos plugim, lesim, lesim si maç, dhëmbëzim i anuar, lesim dhe 

prashitje e fidaneve, kultivator,si ruter i kombinuar ose kultivator për kopshtin, makina për 

plugim, kultivator me ose pa spërkatje nën gjatë plugimit, makina dhe pajisje (pjesë 

makine) për hudhje të farës dhe mbjelljen e drithrave, patate, perime, sallata, duhan, rrepa, 

luleshtrydhe, domate, shkurre, zhardhok dhe fidane, veçanërisht mbjellje e farërave në 

mënyrë precize, mbjellje farërash, mbjellje me apo shpërndarës fertilizues dhe me ose pa 

kufizues ujitjeje, mjete për mbjellje dhe mjetet për mbjelljen e pemëve (makina) pajisjet për 

të bërë brazda, pastruar, për të pastruar gjurmët e gomave, pajisjet shënuese, makineri dhe 

vegla (pjesë të makinave) për vaditje, spërkatje, fshirje të pluhurit, shpërndarje dhe 

distribuim i produkteve,të lëngëta, solide ose të gazta në veçanti ato për mbrojtjen e 

bimëve, produkteve kundër parazitëve, dhe plehra për plehërim të sipërfaqeve, dhe për 

plehërim të mirë në pyje, fusha, pemishte, vreshta dhe kultura, fidanishte dhe hortikulturë, 

në fushat sportive, parqe dhe hapësirat e gjelbra, veçanërisht spërkatësit dhe pajisjet 

spërkatëse, të tilla si spërkatëse dhe spërkatëse të veqanta dhe të veshura, spërkatëse, sprejë 

dhe freskuese, freskuese aksiale dhe centrifugale, hidrante, spreje, pompa thithëse, pompa 

për likide dhe pajisjet për shpërndarjen e plehut, shpërndarës të plehut të tilla si aparati me 

disk centrifugal binjak, makineri dhe Pajisje (pjesë makine) për mbledhje të frutave të 

kopshtit dhe të fushës, pajisje për këputje, aparate për mbledhjen, ngarkimin dhe 

transportimin e produkteve të kopshtit dhe fushës për ruajtje të tyre, sidomos kombajnat, 
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mbledhësit e misrit, qërueset e misrit, kultivator misri, fadroma, fadroma gërmimi, fadroma 

gërmimi e ngarkimi, lidhësit, shtypës kashte, ngritës, transportues, kamionë të lartë 

vetëshkarkues, zgjidhëse, avionë për të transportuar lakër jeshile, makina kashte për tu 

hedhur në fusha, makineri, aparatet dhe mjetet (pjesë të makinës) për korrje, shëndoshje, 

përhapje, duke i larguar barërat e këqija nga aerodromet, fushat sportive, hapësirat e 

hapura, parqe dhe rezervat e tjera për mirëmbajtje në terren në shkurtimet e rrugëve, rrugë, 

prita, bankinat, rampat dhe kanaleve, për të larguar barërat e këqija në nga anësoret e 

rrugëve, rrugët, digat, pritat, kanalet dhe shkurtimin e shkurreve dhe gardheve, të hiqen, të 

kthehen, të kositen, korrje, sidomos korrësi i misrit për ushqim për kafshët, hanxharë, të 

tilla si ramasseuseshacheuses, korrësve korrëse foragjere, makina, të tilla si makina për 

shpërndarje të kashtës me cikrik, pajisjet dhe mjetet (pjesë të makinës) për prerjen e druve; 

ventilator për transportin e materialeve; ventilatorët dhe disqet e tyre, disqe për 

portbagazhe, disqe të friksionit, hard drajve, kushineta, kabllot Bowden, frenat, starteri i 

transmisionit, sitat metalike, mbulesat mbrojtëse metalike, valvula, maniketat e inflacionit 

dhe deflacionit të gomave, kandelat elektrike, veshja e frenave, shtresa azbesti të 

mbështjella me tela (përfshirë në klasën e 7)  

12  Automjete tokësore, automjetet motorike, makinat e pasagjerëve, autobusë, autobusët e 

aeroportit, makinat "combi", kamionë, kamionë të ultë, furgonë banimi, pirun bartës, bartës 

të profilit të vogël, cisterna, kamionë, kamionë me kontejnerë, kamionë me gjysmë-

rimorkio, kamionë frigorifer dhe për produkte të ngrira, automjete bartëse të kontejnerëve, 

automjetet shkarkuese, automjetet për transportin e luleve, ushqimit, pijeve, kafshëve, 

materialeve të gjata, qymyrit, koksit dhe makinave, rimorkio, automjetet matëse për 

transportimin dhe shtrimin e kabllove, kabllot matëse të automjeteve, automjetet me shasi 

specifike, të tilla si automjetet e kursimeve, automjete që përdoren për të transportuar 

paratë, automjete për ekspozim, ritransmetuesi i automjeteve për radio dhe televizion, RV, 

automjetet për mbledhjen e qumështit, rimorkiatorë,traktorë, makina për tërheqje, makina 

për korrje, automjete komunale, policore, të urgjencës, ambulanca për transport të 

pacientëve, ndihma e parë, për shpëtim ujorë, automjetet për pastrimin e rrugëve dhe 

kanaleve, automjetet për transportin e llumrave dhe të mbeturinave, fecesit, mbeturina, 

automjetet e ndërtimit, haleve, kovave mbledhëse, kovave të mbushura, rrëshqitëse dhe 

kamionë, transportues të mikserëve të betonit, automjete, pompa betoni me shtize 

shpërndarëse elektrike, automjete rrugore, piruna bartës peshash dhe kamionë, automjetet 

me ngarkim anësor, me vinça ngarkues me platformë ngarkimi dhe gjithashtu i paisur me 

ngarkues anësor për kontejnerë, mjetet motorike për transportimin e makinerive, pajisje dhe 

sisteme operative, automjetet motorike me pajisjet për trajnimin e makinave operative, 

pajisje dhe mjete, automjete motorike të përshtatura për hekurudha, rimorkio me një ose më 

shumë linja, rimorkio me dysheme të ulët, rimorkio shkarkuese, rimorkio për mjete dhe 

makineri, rimorkio autodirigjuese, gjysmë rimorkiator, cisterna, në kapanone, shirita të 

mikserave, për portbagazhe, për materiale të gjata për ushqim të ngrirë dhe për makinat për 

transport të pasagjerëve;kazanë të këmbyeshëm, kapanoneve, tanke dhe miksera për 

transporte të materialeve të ndryshme, rimorkio, rimorkio për kampim;motorët me djegie 

(për automjete tokësore), motorët me piston, rrotullues dhe me turbinë (për automjetet e 

tokës), makina me nënkuptim të lëvizjes (për automjetet tokësore), motorë (për automjetet 

tokësore);motorë elektrik (për automjete tokësore);supermbushësit si element 

motorike;turbo-kompresorë për shkarkimin e gazit (për automjete tokësore);komponentet e 

motorit (për automjetet tokësore), të tilla si bazamenti i motorit, panoja e vajit, kokat e 
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cilindrave dhe mbuluesit e cilindrave, boshte mekanike, boshte elektronike, boshte lidhëse, 

kushineta për lidhjen e boshteve, bosht manivel dhe bosht elektronik, lubrifikues Stauffer, 

koka, koka kushinetash që lidhin boshtet, kushineta dhe kushineta të mbështjellura që 

mbështjellin boshtet mekanike, ingranazhet, boshte mekanike dhe boshte elektronike, 

mbajtësit, mbajtësit e kartonit, pistonëve, valvulave, damper, shufra lidhëse, krahët 

lëkundës, korniza dhe pjesët mbështetëse, për motorët me djegie mobile, starterët elektrik 

dhe kompresorët e ajrit, valvulat e ajrit automatike, pompa injektuese, energjisë, naftës dhe 

ujit, damper aspirues me zhurmë, pipëzat e injektimit, pajisjet për injektim (kombinim i 

pompës dhe pipëzave injektuese), daljet e injeksionit, filtrat e karburantit, ajrit dhe filtrat e 

vajit, karburator, tubacione të marrjes, ventilatorë, mbështjellës të ventilatorëve, rripa, 

kompresorë të ajrit, cilindra të ajrit, shpërndarësit e ndezjes, pajisjet lubrifikuese për motorë 

me djegie mobile për ta fuqizuar transmisionin dhe setet, pajisjet për karburant, karburant, 

vaj , ajrin e kompresionuar, tubat e karburantit, ajrin e kompresionuar, tubin e shkarkimit të 

gazrave, mbingopësi me karburant dhe tubat, tubat e karburantit, aparatin e pastrimit të 

gazit, pajisje për dekontaminimin e gazit të shkarkuar nga motorët me djegie mobile, pajisje 

dhe tuba shkarkues, silenciatorë, tuba shkarkues, dorashka, sistemet e ftohjes motorike, 

yndyrat, ndarësit e naftës, sistemet e frenave për motorët me djegie mobile, frenat mekanike 

dhe hidrodinamike, linjat e frenave dhe maniketat, kontroll mekanik, nyje lidhëse fikse 

elastike hidraulike të pa ndashme, hidrodinamike, hidrostatike dhe elektrike, disqe të 

boshteve, elementet bashkues, të tilla si mbajtësi i motorit, disqe, kushineta, pllaka 

mbajtëse;pllaka mbajtëse shtrënguese;kutia e marsheve manuale, automatike, 

hidrodinamike dhe hidraulike, si dhe kombinime të kutive të tilla, zvogëluesit e shpejtësisë 

krahasuar me ata fiks ose të ndryshueshëm, marshi për ecje prapa, diferencialet, elemente të 

transmisionit , të tilla si kapak dhe mbajtës të kutisë së marsheve, ingranazhet, pjesët 

lëvizëse, boshtet operative, leva, tuba dhe pirunin e ingranazheve, sinkonizues, pjesë të 

automjeteve të tilla si shasi, mbajtëse, mbështetëse,proteza, mbajtëse, dysheme të ulëta, 

dysheme të automjeteve, kulme dhe mure, pllaka të drejta dhe automjete të mesme, me ose 

pa kabinë për fjetje, shasi, trup, amortizatorë dhe mbajtëse të motorit, kontrollorin e levës 

dhe timon, boshte operative, leva, tuba dhe piruna për leva manovrues, kontrolluesit me 

kamerë, pajisjet me pedale akseleruese, friksion dhe frena, amortizatorë të automjeteve, 

mbajtëse të shastisë dhe fletë çeliku, amortizues gome dhe ajri, boshte rrotulluese, pajise 

për anti-ngrirje, parakolp, boshte, trupin e boshtit, trupin e boshtit për bulona, mbajtësin e 

gomave, rrjetin për media, leva dhe shufra stabilizuese, shufra dhe kënde të zhdrejtë të 

drejtuesit të timonit, rrota të automjeteve, disqe, balancuesit e peshës, mbështjellësit dhe 

mbuluesit timonit, PTO boshte dhe bosht kushineta kardan, frena për automjete, motorë dhe 

frenat për rimorkio, të presionit të vajit dhe të presionit të ajrit, amplifikuesit e frenave, 

pompa ndihmëse, frenat e këmbës dhe të dorës, disqet e frenave, bateri, shtrënguese, blloqe, 

kutitë mbështetëse të frenave, pllaka mbështetëse, linjat e frenave, manikotat e frenave, 

pajisjet anti-kyçje, kryesisht të përbërë nga sensorë rrotullues të shpejtë dhe / ose 

përshpejtues, si dhe aparate mekanike dhe / ose pneumatike dhe / ose hidraulike dhe / ose 

elektrike dhe / ose me ç’kyçje elektronike dhe kontrolluesit e presionit të frenave të 

lëngshëm ose me gaz, timonin e automjetit, kuti të timonit dhe mbuluesin e kutisë së 

timonit, bulona të timonit, kolona të timonit, leva të timonit, menaxhuesin e gjilpërave, 

menaxhuesin e transmisionit, kunjat dhe boshtin e timonit, balestrat lidhëse të timonit, 

pompa të naftës me presion, timon hidraulik, pompa të timonit hidraulik, timon, marmita, 

unaza sinjalizuese të amortizatorëve dhe birila (pjesë të gomës), radiatorė të brinjëzuar, 
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grila mbrojtëse, kapele të radiatorëve, kapakët e radiatorëve, ulëset e automjeteve, kornizat 

e ulëseve dhe mbështetëset, jastëkët, jastëkët për pushim të ulëseve, ulëse, pajisjet e zërimit, 

pjesët për pushimin e krahëve, të kokës dhe këmbëve, rripa të sigurisë, dritare të 

automjeteve, dritaret mekanike dhe automatike të makinave, ndarëse qelqi, dritare me akull, 

absorbuese qelqi të nxehtësisë, xhami mbrojtës që hapet me levë , dritare kryesore, dritare 

rrëshqitëse, dorezat për hapjen e dritareve, trup të dorezës, doreza hapëse për dritare,pajisje 

për dritare, veshje, muret me izolim për zërin, kulme, dyer dhe dysheme të automjeteve, 

dyert e automjeteve dhe kontrollin e tyre mekanik dhe automatik, dyert me krahë, dyer me 

valvula, cilindra të portave të ajrit të kompresuar, pajisjeve të sigurisë për fëmijët, sistemet 

qendrore për mbyllje, vakum brushat për dyert me krahë, mbajtëse, presa, mbajtësit e 

çelësave, dyer, tuba dhe tubacione me ajër të ngjeshur, shkallë, aksesore të mbajtësve dhe 

mbajtjes, rrethoja, kuti dhe vendosësin e rrotave, panele kontrolli, alarme, dritat 

paralajmëruese, brirët, boritë, kuti të dorezave, mbuluesit e motorit, hapësin dhe kapakun e 

shasisë, parafango, mburoja të pluhurit, mburoja për spërkatje nga rrotat, mburoja në formë 

brushe kundër insekteve, gurët që rrëshqasin, dhe mburojat e dritave të përparme, pasqyret 

e brendshme dhe të jashtme, kuti të timonit, numrat e shtëpive, tablla, tenda , grila, 

mbajtëse të valixheve, mbajtëse e kulmit të makinave për valixhe, kofera, mbajtëse të 

valixheve, mbajtëse të skive, zinxhirët e dëborës, pajisjet larëse të xhamit, të lëngshme, 

spreje, pastrues dritaresh, motorin e pastruesit të dritareve, lidhjet e tyre, krahët, pastrues 

dritaresh, larëse me pompa dhe mekanike, parakolp dhe mbërthyes, balestrat, anësoret e 

parakolpit, kulmet e automjeteve, kapakun e automjeteve, me kulm të prerë, kulme 

mekanike dhe elektrike , trupin e makinës, pajisjet e gomave, pajisjet për rimorkim, 

kontrolluesit hidraulik të makinave ngarkuese, binarët e shtratit, vinça, vinç ngarkues, 

ngarkues anësorë dhe për mbushje dhe zbrazje të cisternave të automjeteve, silo dhe 

kontejnerë;makina portative për miksera të betonit, çikrika dhe të tilla që operojnë me forcë 

ndihmëse, pajisjet për të shmangur dhe parandaluar ngecjen dhe bllokimin e automjeteve, 

mbështjellësit e disqeve, disqet e friksionit, hard drajv, kabllot Bowden, frenat, 

amortizuesit, mbështjellësit metalik mbrojtës, startuesi i transmisionit, nxehëset e dritares 

së pasme për automjete, maniketat e gomave inflative dhe deflative, pedalat e gomes, 

veshjen e frenave, veshjen me azbest të frenave, mbulesa të pëlhurës të ulëseve të 

automjeteve, pasqyra, dritare, dispensionin e dritareve dhe mbrojtëse të diellit, dhe qelqit të 

sigurisë për automobila;të bëra me tel (përfshirë në klasën e 12)  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi, Instalim dhe riparim i aparateve 

elektrike, Mirëmbajtje automjetesh, Mirëmbajtje dhe riparim i automjeteve me motor, 

Instalim, mirëmbajtje dhe riparim makinerish, Rindërtim motori që janë konsumuar ose që 

janë shkatërruar pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë konsumuar ose që janë 

shkatërruar pjesërisht, Riparim automjeti  

 
 

(210) KS/M/ 2018/1494 

(220) 12/11/2018 

(731) Halim Haxhijaha N.P.T. “Haxhijaha” 

Sh.p.k. Xhelal Hajda, Rahovec, KS 

(591) Gjelbër, e kaltër e hapur dhe e kaltër e 

mbyllur 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, 

(540)   
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nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

     

 

(511) 11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, aparatura per filtrimin e ujit; instalime per filtrim; 

filtera per ujin e pijshem; filtera (pjese te instalimeve shtepiake apo industriale); pajisje 

shtese per rregullimin apo sigurim per aparaturat e ujit dhe per tubot e ujit; instalime per 

shpernadrje te ujit; aparatura dhe makineri per pastrimin e ujit; instalime ngrtohese per uje; 

sterilizator uji; ngrohesa uji (aparatura); aparatura dhe instalime per lehtesimin e ujit; ene 

per uje nen presion; valvola qe kontrollojne nivelin ne ene, aksesorë për funksionimin e 

aparateve dhe tubacioneve të ujit ose gazit, aksesorë për mirëfunksionimin dhe sigurinë e 

aparateve të ujit, aksesorë sigurie për aparatet dhe tubacionet e ujit ose gazit, aparate dhe 

instalime për zbutjen e ujit, aparate dhe instalime sanitare, aparate dhe makineri për 

purifikimin e ujit, aparate për filtrimin e ujit, aparate për futjen e ujit, aparate për lëshimin e 

ujit, filtra për ujin e pijshëm, instalime ftohëse për ujin, instalime për furnizimin me ujë, 

instalime për purifikimin e ujit, instalime për shkarkimin e ujit, instalime për shpërndarjen e 

ujit, instalime për tubat e ujit, instalime për vaska saunash, ngrohës uji [aparate], 

sterilizuesë uji, tuba uji për instalime sanitare  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi, Instalim dhe riparim i aparateve 

elektrike, Instalim dhe riparim i aparateve ujitëse, Instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

makinerish, Shpimi i puseve, Rindërtim motori që janë konsumuar ose që janë shkatërruar 

pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë konsumuar ose që janë shkatërruar pjesërisht, 

Riparim pompash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1495 

(220) 12/11/2018 

(731) Halim Haxhijaha N.P.T. “Haxhijaha” 

Sh.p.k. Xhelal Hajda, Rahovec, KS 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  AQUAMAX 

 

 
     

 

(511) 11  Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare, aparatura per filtrimin e ujit; instalime per filtrim; 

filtera per ujin e pijshem; filtera (pjese te instalimeve shtepiake apo industriale); pajisje 

shtese per rregullimin apo sigurim per aparaturat e ujit dhe per tubot e ujit; instalime per 

shpernadrje te ujit; aparatura dhe makineri per pastrimin e ujit; instalime ngrtohese per uje; 

sterilizator uji; ngrohesa uji (aparatura); aparatura dhe instalime per lehtesimin e ujit; ene 

per uje nen presion; valvola qe kontrollojne nivelin ne ene, aksesorë për funksionimin e 
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aparateve dhe tubacioneve të ujit ose gazit, aksesorë për mirëfunksionimin dhe sigurinë e 

aparateve të ujit, aksesorë sigurie për aparatet dhe tubacionet e ujit ose gazit, aparate dhe 

instalime për zbutjen e ujit, aparate dhe instalime sanitare, aparate dhe makineri për 

purifikimin e ujit, aparate për filtrimin e ujit, aparate për futjen e ujit, aparate për lëshimin e 

ujit, filtra për ujin e pijshëm, instalime ftohëse për ujin, instalime për furnizimin me ujë, 

instalime për purifikimin e ujit, instalime për shkarkimin e ujit, instalime për shpërndarjen e 

ujit, instalime për tubat e ujit, instalime për vaska saunash, ngrohës uji [aparate], 

sterilizuesë uji, tuba uji për instalime sanitare  

37  Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi, Instalim dhe riparim i aparateve 

elektrike, Instalim dhe riparim i aparateve ujitëse, Instalim, mirëmbajtje dhe riparim 

makinerish, Shpimi i puseve, Rindërtim motori që janë konsumuar ose që janë shkatërruar 

pjesërisht, Rindërtimi i makinerive që janë konsumuar ose që janë shkatërruar pjesërisht, 

Riparim pompash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1496 

(220) 12/11/2018 

(731) Halim Haxhijaha N.P.T. “Haxhijaha” 

Sh.p.k. Xhelal Hajda, Rahovec, KS 

(526) VATRA 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  VATRA 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari, akumulatorë ringarkues (Ujë i aciduar për —), Akumulatorë (Ujë i 

acidizuar për ringarkim —), Bateri (Ujë i aciduar për ringarkim —), Bateri (Solucione 

kundër shkumës për —), Bateri (Lëngje për heqjen e sulfateve nga —)  

9  Aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollimin e energjisë elektrike, duke përfshirë por jo kufizuar në qeliza dhe bateri të 

te gjitha llojeve, karikuesit e baterisë, pako të baterisë, karikuesit dhe portet për karikim, 

testuesit, pajisjet e monitorimit dhe kontrollit të energjisë, pajisjet e furnizimit me energji 

elektrike, përfshirë edhe bateri, bateri elektrike, Bateri, elektrike për automjete, bateri për 

llampa xhepi, bateri për ndriçim, bateri të tensionit të lartë, gjenerator elektrokimik, bateri 

të mbushura, mbushës për bateri, bateri anode, bateri diellore, çelija dhe pllakëza të 

baterive solare; çelija elektrike, bateria dhe akumulatorë; aksesorë për telefona mobil, 

veçanërisht mbushës, porta hyrëse të USB; invertar / konvertor për automobila dhe bllok 

adaptera; paketa të baterisë dhe çelija; mbushës për bateri dhe çelija; pajisje për mbushje 

dhe plotësim i aparateve dhe instrumenteve elektrike dhe elektronike; njësi për mbushje të 

energjisë; kabllo elektrik, posaçërisht kabllo për lidhje dhe mbushje; pajisje elektrike për; 

paisje elektrike për lidhje dhe kyçje; invertor energjetik dhe elektrik; lidhëse elektrike, tela, 

kabllo dhe shëndrrues elektrik; paisje për tela elektrik, prize elektrike, prize të vogla 

elektrike, konektor dhe kabllo vazhduese, alarm për tym, alarm karbon dioksid; alarm 

kudër zjarrit/ngrohtësisë; kohëmatës elektrik; siguresa, transformator elektrik  

11  Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; aparate transmetuese për ndriqim, llampa gjepi, 
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llampa elektrike, poça elektrik, llampa të vogla dhe kuti për llampa elektrike, filament për 

llampa elektrike, gypa fluorescent për ndriqim; llampa me bateri, aparate për ndriqim dhe 

paisje për mobileri (LED); llampa dhe baza për mbushje për ndriqimin më të ri LED, shirita 

ndriçimi, mbajtëse për llampa; prize-shëndrrues për LED paisje ndriqimi, pjesë dhe paisje 

për produkte të kyçura në këtë klasë  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1497 

(220) 12/11/2018 

(731) Halim Haxhijaha N.P.T. “Haxhijaha” 

Sh.p.k. Xhelal Hajda, Rahovec, KS 

(526) MEGA POWER 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  MEGA POWER 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate që përdoren në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari, dhe pylltari, akumulatorë ringarkues (Ujë i aciduar për —), Akumulatorë (Ujë i 

acidizuar për ringarkim —), Bateri (Ujë i aciduar për ringarkim —), Bateri (Solucione 

kundër shkumës për —), Bateri (Lëngje për heqjen e sulfateve nga —)  

9  Aparatet dhe instrumentet për kryerjen, kalimin, transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollimin e energjisë elektrike, duke përfshirë por jo kufizuar në qeliza dhe bateri të 

te gjitha llojeve, karikuesit e baterisë, pako tëbaterisë, karikuesit dhe portet për karikim, 

testuesit, pajisjet e monitorimit dhe kontrollit të energjisë, pajisjet e furnizimit me energji 

elektrike, përfshirë edhe bateri, bateri elektrike, Bateri, elektrike për automjete, bateri për 

llampa xhepi, bateri për ndriçim, bateri të tensionit të lartë, gjenerator elektrokimik, bateri 

të mbushura, mbushës për bateri, bateri anode, bateri diellore, çelija dhe pllakëza të 

baterive solare; çelija elektrike, bacteria dhe akumulatorë; aksesorë për telefona mobil, 

veçanërisht mbushës, porta hyrëse të USB; invertar / konvertor për automobila dhe bllok 

adaptera; paketa të baterisë dhe çelija; mbushës për bateri dhe çelija; pajisje për mbushje 

dhe plotësim i aparateve dhe instrumenteve elektrike dhe elektronike; njësi për mbushje të 

energjisë; kabllo elektrik, posaçërisht kabllo për lidhje dhe mbushje; pajisje elektrike për; 

paisje elektrike për lidhje dhe kyçje; invertor energjetik dhe elektrik; lidhëse elektrike, tela, 

kabllo dhe shëndrrues elektrik; paisje për tela elektrik, prize elektrike, prize të vogla 

elektrike, konektor dhe kabllo vazhduese, alarm për tym, alarm karbon dioksid; alarm 

kudër zjarrit/ngrohtësisë; kohëmatës elektrik; siguresa, treansformator elektrik  

11  Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhimin e avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; aparate transmetuese për ndriqim, llampa gjepi, 

llampa elektrike, poça elektrik, llampa të vogla dhe kuti për llampa elektrike, filament për 

llampa elektrike, gypa fluorescent për ndriqim; llampa me bateri, aparate për ndriqim dhe 

paisje për mobileri (LED); llampa dhe baza për mbushje për ndriqimin më të ri LED, shirita 

ndriqimi, mbajtëse për llampa; prize-shëndrrues për LED paisje ndriqimi, pjesë dhe paisje 

për produkte të kyqura në këtë klasë  
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(210) KS/M/ 2018/1498 

(220) 12/11/2018 

(731) Halim Haxhijaha N.P.T. “Haxhijaha” 

Sh.p.k. Xhelal Hajda, Rahovec, KS 

(591) E portokalltë dhe e bardhë  

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 7  Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç për mjetet 

tokësore të transportit); komponentët për bashkim dhe transmision (përveç për mjetet 

tokësore të transportit); pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e 

vezëve; kandela të skermuara; filtra të ajrit (pjesë makinash ose motorësh); rregullatorë uji; 

rregullatorë vaji; rakorduesë; presa; starterë; pompa; makina për gërmim; ekskavatorë; 

buldozerë; buldozerë ngarkues; druprerës; makina bujqësore; pajisje dhe instrumente 

bujqësore; makina të pylltarisë; makina kultivuese dhe korrëse, makina shirëse, makina për 

krasitje, makina për vjelje, makina për lidhje, makina për kositje, dhe lesa; parmenda dhe 

grabuja; makina kulluese; makinerinë bujqësore  

8  Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë), takëm thikash/pirunjësh, 

Aplikime bujqësore, që vihen në lëvizje me dorë, Brisqe, elektrike ose joelektrike, Gërshërë 

krasitjeje, Gërshërë për krasitje pemësh, Gërmues, Instrumenta për qethje bagëtish, 

Instrumenta për rrjepje bagëtish, Kosa, Kosa për prerje ne bujqësi, Sharra, Sharra 

përkulëse, Shiringa për spërkatje insekticidesh, Vegla kopshti, që vihen në veprim me dorë  

12  Mjete transporti; aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit, makina; aparate për 

lëvizje mbi tokë, ujë ose në ajër; traktorë dhe motorë për traktorë; makina bujqësore dhe 

makina për bartjen e dheut  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1499 

(220) 12/11/2018 

(731) Halim Haxhijaha N.P.T. “Haxhijaha” 

Sh.p.k. Xhelal Hajda, Rahovec, KS 

(740)  Florin Lata “Judex” Firmë e 

Avokatisë Sh.p.k. Rruga B, hyrja C15/10, 

nr.3, Mati 1, Prishtinë 
 

(540)  Farmers 

 

 

 
     

 

(511) 7  Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç për mjetet 

tokësore të transportit); komponentët për bashkim dhe transmision (përveç për mjetet 

tokësore të transportit); pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e 

vezëve; kandela të skermuara; filtra të ajrit (pjesë makinash ose motorësh); rregullatorë uji; 

rregullatorë vaji; rakorduesë; presa; starterë; pompa; makina për gërmim; ekskavatorë; 

buldozerë; buldozerë ngarkues; druprerës; makina bujqësore; pajisje dhe instrumente 

bujqësore; makina të pylltarisë; makina kultivuese dhe korrëse, makina shirëse, makina për 
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krasitje, makina për vjelje, makina për lidhje, makina për kositje, dhe lesa; parmenda dhe 

grabuja; makina kulluese; makinerinë bujqësore  

8  Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në punë me dorë), takëm thikash/pirunjësh, 

Aplikime bujqësore, që vihen në lëvizje me dorë, Brisqe, elektrike ose joelektrike, Gërshërë 

krasitjeje, Gërshërë për krasitje pemësh, Gërmues, Instrumenta për qethje bagëtish, 

Instrumenta për rrjepje bagëtish, Kosa, Kosa për prerje ne bujqësi, Sharra, Sharra 

përkulëse, Shiringa për spërkatje insekticidesh, Vegla kopshti, që vihen në veprim me dorë  

12  Mjete transporti; aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit, makina; aparate për 

lëvizje mbi tokë, ujë ose në ajër; traktorë dhe motorë për traktorë; makina bujqësore dhe 

makina për bartjen e dheut  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1500 

(220) 13/11/2018 

(300) 76353/2018  24/07/2018  CH 

(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH 

Chollerstrasse 4 Zug 6301, CH 

(591) Vjollce, e bardhë, e kaft, ari dhe bezh 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira jo-mjekësore, çokollatë, ëmbëlsira çokollatë, ëmbëlsira me sheqer, 

ëmbëlsira të ngrira, akullore, tortë, ëmbëlsira dhe biskota 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1501 

(220) 13/11/2018 

(731) Bank of America Corporation 

(a corporation organized under the laws of 

Delaware, United States of America) 100 

North Tryon Street, Charlotte, North 

Carolina 28255, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  MERRILL 

 

 
     

 

(511) 9  Softuer kompjuterik për hulutime financiare, informata financiare, analiza 

financiare, planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim të investimeve, shërbime 

bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të 

transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike, 

transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike; softuer kompjuterik të 
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shkarkueshëm për hulumtime financiare, informata financiare, analiza financiare, 

planifikime financiare, menaxhime financiare, menaxhime të investimeve, shërbime 

bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të 

transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike, 

transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike; softuer i shkarkueshëm në 

formë të aplikacionit mobil për hulumtime financiare, informata financiare, analiza 

financiare, planifikime financiare, menaxhime financiare, menaxhime të investimeve, 

shërbime bankimi, tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve 

elektronike të transfereve të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave 

elektronike, transaksioneve financiare, transfere të fondeve elektronike  

42  Programim kompjuterik; shërbime konsultimi lidhur me softuerin kompjuterik; analiza 

të sistemeve kompjuterike; ofrime të softuerit kompjuterik online; ofrim online të softuerit 

të pa-shkarkueshëm për hulutime financiare, informata financiare, analiza financiare, 

planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim të investimeve, shërbime bankimi, 

tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të transfereve 

të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike, transaksioneve 

financiare, transfere të fondeve elektronike; dizajnim, mirëmbajtje, zhvillim dhe përditësim 

i softuerit kompjuterik për hulutime financiare, informata financiare, analiza financiare, 

planifikim financiar, menaxhim financiar, menaxhim të investimeve, shërbime bankimi, 

tregtinë me bursa të huaja të këmbimeve, ofrime të procesimeve elektronike të transfereve 

të fondeve elektronike, ACH, çeqeve elektronike dhe pagesave elektronike, transaksioneve 

financiare, transfere të fondeve elektronike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1502 

(220) 13/11/2018 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli  SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  PROACE CITY 

 

 

 
     

 

(511) 12  Automobilë dhe pjesë strukturore për to  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1503 

(220) 14/11/2018 

(300) 87823 (kl.29); 87824 (kl.30)  

31/05/2018  CY 

(731) Alka Global Ltd. Sotiriou Tofini, 4, 

AUDEH QUARTERS 1st Floor, Flat/Office 

101 4102, Limassol, CY 

(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, peshk, shpendë dhe shtazë; ekstrakte të mishit; të prezervuara, të ngrira, të 

thata dhe të gatuara; xhelatinë, kompot; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe 

yndyrna ushqimore; patate te skuqura, shkopinjte të patateve; lajthi, kikirikë, kikirika nga 

pema tropikale dhe bajame, të thara, të pjekura, të kripura dhe/ose me erëza; ushqime me 

bazë në patate; farat e lulediellit  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet e bëra 

nga drithërat; bukë, bukë e ëmbël dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripe; mustard; uthull, sos (erëza); aroma; akull; pjekurina; biskota të 

kripura, shkopinj të kripura, shkopinje të kripura; patate të skuqura me bazë drithera; patate 

të skuqura si gjevrek; përzierjet pjekurinash që përbëhen nga grimcina ose gjevrek; 

ushqime me bazë gruri; drithëra të gatshëm për të ngrënë; patate të skuqura të pjekura dhe 

të skuqura të përgatitura nga brumëra; ëmbëlsira të ngrira; uafera; ëmbëlsira; biskota 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1504 

(220) 14/11/2018 

(300) 87825 (kl.29); 87826 (kl.30)  

31/05/2018  CY 

(731) Alka Global Ltd. Sotiriou Tofini, 4, 

AUDEH QUARTERS 1st Floor, Flat/Office 

101 4102, Limassol, CY 

(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, shpendë dhe shtazë; ekstrakte të mishit; të prezervuara, të ngrira, të 

thata dhe të gatuara; xhelatinë, kompot; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe 

yndyrna ushqimore; patate te skuqura, shkopinjte të patateve; lajthi, kikirikë, kikirika nga 

pema tropikale dhe bajame, të thara, të pjekura, të kripura dhe/ose me erëza; ushqime me 

bazë në patate; farat e lulediellit  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet e bëra 

nga drithërat; bukë, bukë e ëmbël dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripe; mustard; uthull, sos (erëza); aroma; akull; pjekurina; biskota të 

kripura, shkopinj të kripura, shkopinje të kripura; patate të skuqura me bazë drithera; patate 

të skuqura si gjevrek; përzierjet pjekurinash që përbëhen nga grimcina ose gjevrek; 
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ushqime me bazë gruri; drithëra të gatshëm për të ngrënë; patate të skuqura të pjekura dhe 

të skuqura të përgatitura nga brumëra; ëmbëlsira të ngrira; uafera; ëmbëlsira; biskota  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1505 

(220) 14/11/2018 

(300) 87827 (kl.29); 87828 (kl.30)  

31/05/2018  CY 

(731) Alka Global Ltd. Sotiriou Tofini, 4, 

AUDEH QUARTERS 1st Floor, Flat/Office 

101 4102, Limassol, CY 

(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, shpendë dhe shtazë; ekstrakte të mishit; të prezervuara, të ngrira, të 

thata dhe të gatuara; xhelatinë, kompot; vezë; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe 

yndyrna ushqimore; patate te skuqura, shkopinjte të patateve; lajthi, kikirikë, kikirika nga 

pema tropikale dhe bajame, të thara, të pjekura, të kripura dhe/ose me erëza; ushqime me 

bazë në patate; farat e lulediellit  

30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet e bëra 

nga drithërat; bukë, bukë e ëmbël dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripe; mustard; uthull, sos (erëza); aroma; akull; pjekurina; biskota të 

kripura, shkopinj të kripura, shkopinje të kripura; patate të skuqura me bazë drithera; patate 

të skuqura si gjevrek; përzierjet pjekurinash që përbëhen nga grimcina ose gjevrek; 

ushqime me bazë gruri; drithëra të gatshëm për të ngrënë; patate të skuqura të pjekura dhe 

të skuqura të përgatitura nga brumëra; ëmbëlsira të ngrira; uafera; ëmbëlsira; biskota  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1506 

(220) 14/11/2018 

(300) Ž-2018/726  16/05/2018  RS 

(731) VALDOM d.o.o. Branka Erića 5, 

22240 Šid, RS 

(591) E kaltër dhe e bardhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  aparatëtët për ndriçim, ngrohje, prodhimin e avullit, gatim, ftohje, tharje, 

ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; instalimet për ujë; instalimet e ujit për 
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banjot; kazanët I ujit; instalimet për shpërndarjen e ujit; instalimet e furnizimit me ujë, 

automatike; instalimet për kondicionimin e ujit; instalimet për trajtimit e ujërave të zeza; 

instalimet e pastrimit të ujit; instalimi për filtrimin e ujërave të zeza; instalimet e filtrimit të 

ujit; tubat e banjës; tuba kullimi për instalimet sanitare; pajisjet e banjës; dush pajisje; 

rezervuarët për trajtimin e ujërave të zeza për qëllime industriale; rezervuarët për trajtimin e 

ujërave të zeza për nevojat shtëpiake; rezervuarë për ujë të nxehtë; rezervuarë për pastrimin 

e ujit; instalimet sanitare; tuba fleksibël si pjesë e instalimeve të kanalizimit për vaska; tuba 

fleksibël si pjesë e instalimeve kanalit për larjen enëve: tuba fleksibël si pjesë e instalimeve 

kanalizimit për dushe; tuba fleksibël si pjesë e instalimeve hidraulike për lavatriçe; 

tubacionet [pjesët e instalimeve sanitare]; tuba për kaldaja për ngrohje; tubat e bojlerëve për 

instalimet e ngrohjes; dush hoses; tuba uji për instalimet sanitare  

17  gomat e papërpunuara dhe gjysmë të gatshme, gutaperka, gome, asbesti, myshk dhe 

zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastika dhe rrëshirat në formë të nxjerrur për 

përdorim në prodhim; materialet për moslëshim dhe mbyllje, vulosjen dhe izolimin e 

materialeve; tuba fleksibël jo-metalikë dhe hoses; armaturë, jo-metalike, për tubat fleksibël; 

armaturë, jo-metalike, për tuba të ngurta; hoses kopshti; unaza të papërshkueshëm nga uji 

për tubacionet e ujit; vulat për nyjet e tubave; vula jo metalike; hoses plastike për pishinat; 

hoses plastike për hidraulik; hoses plastike për kondicionerët; hoses plastike për përdorim 

në bujqësi; pajisje për tubacione, jo-metalike; lidhjet e tubave, jo metalike; hoses plastike 

fleksibël për sistemet e ventilimit; hoses fleksibël të transferimit të fluides; hoses fleksibël, 

jo-metalike; tuba fleksibël jo-metalikë; tuba fleksibël jo-metalikë dhe hoses; tuba plastike 

fleksibël për hidraulik; tuba plastike fleksibël për transmetimin e gazit natyror; pajisje 

tubash; hoses hidraulike prej plastike; hoses për ujitje; hoses, jo-metalike, për përdorim në 

bujqësi; tuba prej plastike; tuba të ujitjes; sleves tub, jo-metalike; vula për tuba; pajisje 

tubash jo metalike për ajrin e kompresuar; lidhëset  

19  materialet e ndërtimit [jo-metalike]; tuba të ngurta të ndërtimit jo-metalike; asfalt, 

katran dhe bitum; struktura përciellse jo metalike; monumente, jo metalike; mbylljet, jo 

metalike; tankat e ujit të muratuar; rezervuarët e ujit të muratuar për qëllime shtëpiake; tuba 

kanalizuese, jo-metalike; tuba kanalizuese, jo-metalike; tuba të ngurtë, jo metalike, për 

qëllime ndërtimi; tuba jo metalikë për instalimet e ventilimit dhe ajrit të kondicionuar; tuba 

shter, jo- metalike; tuba plastike për hidraulik; tuba plastike për transmetimin e gazit 

natyror; frena plastike për lëndinat; kanalizime plastike për çati dhe ballkone; kanalet e 

ujitjes plastike; kanalet plastike të kullimit; kanalet e kullimit dhe ujitjes plastike; tuba 

polietileni të përdorur për ngrohje gjeotermale dhe sisteme ftohëse; sifone [valvola], jo 

metalike dhe jo-plastike; tuba uji, jo-metalik; tubat për klima jo metalike; gypat e ngrohjes, 

jo-metalike; tuba të ngurtë, jo- metalikë, për qëllime ndërtimi: tuba jo-metalikë të ngurtë 

ndërtimi; tuba polietileni të përdorur për ngrohje gjeotermale sisteme ftohëse dhe nxemje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1507 

(220) 15/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(526)  

(591) E kuqe e ndritshme  

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

(540)   
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R" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 
 

     

 

(511) 30   Ëmbëlsira 

 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1508 

(220) 15/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(591)  E verdhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1509 

(220) 15/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(591) E kuqe e errët 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1510 

(220) 15/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1511 

(220) 15/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(591) Portokalli 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1512 

(220) 15/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

(591) E gjelbër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30   Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1513 

(220) 15/11/2018 

(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG 

Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 

53501 Grafschaft, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  HARIBO 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  
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(210) KS/M/ 2018/1514 

(220) 15/11/2018 

(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG 

Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 

53501 Grafschaft, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  MAOAM 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1515 

(220) 15/11/2018 

(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG 

Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 

53501 Grafschaft, DE 

(591)  E kuqe  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1516 

(220) 15/11/2018 

(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG 

Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 

53501 Grafschaft, DE 

(591) E kuqe  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  
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(210) KS/M/ 2018/1517 

(220) 15/11/2018 

(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG 

Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 

53501 Grafschaft, DE 

(591) E  kaltër, e bardhë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1518 

(220) 15/11/2018 

(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG 

Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 53501 

Grafschaft, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)      KIDS AND GROWN-UPS 

LOVE IT SO, HE HAPPY 

WORLDOFHARIBO 

 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1519 

(220) 15/11/2018 

(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG 

Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 

53501 Grafschaft, DE 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  Haribo macht Kinder froh und        

   Erwachsene ebenso 

 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  
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(210) KS/M/ 2018/1520 

(220) 15/11/2018 

(731) HARIBO Holding GmbH & Co. KG 

Dr.-Hans-und-Paul-Riegel-Str. 1 

53501 Grafschaft, DE 

(591) E  bardhë, e zezë 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Ëmbëlsira  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1521 

(220) 15/11/2018 

(731) Richter Gedeon Nyrt 

1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., HU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  RICHTER GEDEON 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1522 

(220) 15/11/2018 

(731) JADRAN-GALENSKI  

LABORATORIJ d.d. Svilno 20 

51 000 Rijeka Hrvatska, HR 

(591)   E kaltër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Produkte tualeti; Produkte kozmetike; Produkte  parfumerie  

5  Preparate mjeksore tualeti; Preparate mjeksore; Produkte  framaceotike – kimike; shtesa 

dietike ushqimor; Produkte dietike për perdorim në mjekësi; shtesa ushqimore dhe 

preparate dietike; Barna; Barna për perdorim nga njerzit  

35  Reklamime; Reklamime dhe publikime     
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(210) KS/M/ 2018/1523 

(220) 16/11/2018 

(731) Europcar International  

2 rue René Caudron Bâtiment OP  

78960 Voisins le Bretonneux, FR 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  EUROPCAR MOBILITY GROUP 

 

 
     

 

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

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

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

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

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

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

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

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

(kamionë); karroca transporti; autobusë  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gjitha këto shërbime  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gjitha këto shërbime  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1525 

(220) 16/11/2018 

(731) EGLO LEUCHTEN GMBH 

Heiligkreuz 22, Pill, AT 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Ndriçuesit; instalimet e ndriçimit; llambat; poqat elektrik 

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1526 

(220) 16/11/2018 

(300) 18/4 469 777  18/07/2018  FR 

(731) TELEPERFORMANCE SE 

21/25 RUE BALZAC 75008 PARIS, FR 

(591) vjollcë - Pantone Code 2602C, pembe 

– Pantone Code 213C 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 9  Pajisjet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit ose 



Buletini Zyrtar Nr. 77  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

199 

 

imazheve; media për regjistrime audiovizuele dhe magnetike; media dixhitale regjistrimi; 

kompakt disqe; disqe optike, CD ROM; videokaseta ose video disqe të para-regjistruar ose 

bosh; kaseta lazer të para-regjistruar ose bosh ose disqe lazer; pajisjet dhe pajisjet e 

fotografisë; pajisje filmike; pajisjet dhe pajisjet e mësimdhënies; filma kinematografikë; 

pajisje për përpunimin e informacionit; kompjutera; telefon, telekomunikime, pajisjet e 

përpunimit të të dhënave dhe pajisjet; pajisje telefonike; pajisje kompjuterike; pajisjet për 

përpunimin, transmetimin dhe ruajtjen e informacionit të bazës së të dhënave; pajisjet dhe 

makinat e matjes; publikime elektronike të shkarkueshme; libra dixhitale; pajisje digjitale 

për të paraqitur dhe marrë telefonata, faks, mesazhe me email, përmbajtje video, mesazhe të 

çastit, muzikë, audiovizual përmbajtje dhe përmbajtje të tjera multimediale dhe të dhëna të 

tjera digjitale; programet e sinkronizimit të të dhënave; aplikacione të shkarkueshme për 

telefona celularë, kompjutera dhe tablet; softuarete  shkarkues nga Interneti; programet 

kompjuterike; kartat për lojëra elektronike të dizajnuara për t'u përdorur me telefona ose 

tableta; mekanizmat për aparatet me funksion të monedhës; makinat llogaritëse; stilolapsa 

magnetike dhe elektronike; kalendar elektronik; video lojra (softuare); pajisjet dhe pajisjet e 

projektuara për të përhapë, shpërndarë, transformuar, grumbulluar, rregulluar ose 

kontrolluar energjinë elektrike (softuare); pajisje shkencore (përveç përdorimit mjekësor); 

matje, vezhgimi, sinjalizimi, kontrolli (inspektimi), siguria (shpëtimi) dhe pajisjet dhe 

pajisjet e mësimdhënies; karta elektronike; të dhëna nga media elektronike; bazat e të 

dhënave; bazat e të dhënave zanore, depo e bazave te të dhënave me tekst dhe zë; depo e 

bazave te imazhit të depozituara në mënyrë elektronike; pajisje për përpunimin e 

informacionit; elektronike, digjitale, kutitë kompjuterike që lejojnë lidhjen me një rrjet 

botëror të komunikimit të llojit të internetit, kanaleve televizive, kanaleve të radios, 

telekomunikimit, rrjeteve të telekomunikacionit; rrjetet kompjuterike; aplikacionet 

kompjuterike të shkarkueshme për rrjetet sociale; pajisje diagnostikuese që nuk janë të 

destinuara për përdorim mjekësor; aplikacione softuerike me pajisje të lëvizshme; 

aplikacionet e shkarkueshme që do të përdoren me pajisjet mobile; sistemet e ndjekjes dhe 

vendosjes së OPS; pajisjet e kujtesës që synojnë të përdoren me pajisjet e përpunimit të të 

dhënave; regjistruesit e të dhënave; orët e zgjuar; telefon dhe pajisjet dhe pajisjet e 

telekomunikimit; stacionet elektronike të telekomandës; softuerë dhe pajisje të 

telekomunikimit, duke përfshirë edhe modema, duke lejuar lidhjen me bazat e të dhënave, 

rrjetet kompjuterike dhe në internet  

16  Letër dhe karton (bruto, gjysmë të punuar ose të destinuara për shkrim ose për printera); 

punimet e kartonit; materialet e shtypura; gazeta; libra; librat e trajnimit; broshura 

promovuese; broshura; të gjitha llojet dhe format e botimeve; periodik; paketim letre; letra 

ose çanta plastike, çantat dhe fletët e paketimit; shënjat (vulat e letrës); shenja letre ose 

kartoni, etiketat që nuk janë bërë në material; (letër) flamuj; postera; kartolina; leter 

transformuese - dekal; imazhe; pjese te letrave ose kartat e letrës për regjistrimi i 

programeve kompjuterike; gjera të shtypura; printime; fotografi; punë referuese; udhëzues 

studimi; indeks; raporte  

35  Reklamim; menaxhim te biznesit komercial; shpërndarja e materialeve reklamuese 

(fletëpalosje, fletushka dhe mostra); dhënia me qira e materialit reklamues; azhurnimi i 

mediave reklamuese; shpërndarja e reklamave; shpërndarjen e reklamave; agjencitë 

komerciale të informacionit; botimi në internet i reklamave dhe informatave tregtare mbi 

blogjet, rrjetet sociale dhe rrjetet e komunitetit; ndihmese kompanivë industriale dhe 

tregtare në zhvillimin e biznesit të tyre; këshillim, informim ose këshillim biznesi; 
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administrim komercial; këshillim për biznesin; punë zyre; informacione komerciale dhe 

shërbime këshillimi; shërbimi i informacionit elektronik komercial; hulumtimi dhe 

sondazhet e tregut; vlerësimi statistikor i të dhënave nga vrojtimet e tregut; studimet dhe 

këshillimet në fushën e synimeve të gjeomarketingut; negociatat dhe konkluzionet e 

transaksioneve tregtare për llogari të palëve të treta; riprodhimi i dokumenteve;  

ndihmë dhe këshilla për organizimin dhe menaxhimin e biznesit; marrëdhëniet me 

publikun; përpunimi i dosjeve të adresave (ristrukturimi, deduplikimi, zgjerimi, 

gjeokodimi); dhënia me qira e adresave të synuara në pikat e shitjes; grumbullimin dhe 

sistematizimin e të dhënave në një dosje qendrore; pajtime në një bazë të dhënash; abonim 

në programet audiovizuele; futjen e të dhënave, formatimin, hartimin dhe përpunimin e 

shërbimeve dhe më në përgjithësi, 

regjistrimi, transkriptimi (puna në zyrë), transmetimi dhe sistematizimi i komunikimeve me 

shkrim dhe regjistrimi i zërit dhe I ose vizual; përditësimin e të dhënave shërbime; 

shërbimet e menaxhimit të skedarëve kompjuterikë; shërbimet e telemarketingut; shërbimi i 

marketingut telefonik; çdo shërbim të telemarketingut të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, të 

telekomunikimit me ofertën e shitjes dhe reklamimin telematik me ofertën e shitjes; 

menaxhimin e projekteve për adresimin e drejtpërdrejtë dhe jo adresuar të postimeve të 

drejtpërdrejta, telemarketing dhe e-komercial; shërbimet e qendrave të thirrjeve telefonike; 

shërbimi i telefonit përgjigjës (për abonentët që mungojnë); shërbimet e qendrave të 

ndihmës telefonike për të palet e treta; administrimin e rrjeteve të telekomunikacionit dhe të 

rrjeteve multimediale; operimi administrativ i bankave të të dhënave; funksionimin e një 

banke të të dhënave administrative; anketimet e opinionit; anketime, kërkime dhe analiza të 

të dhënave statistikore; ndërtimi i statistikave; shërbimet e abonimit në shërbimet e 

telekomunikacionit për palët e treta; shërbimet e promovimit komercial për palët e treta, në 

asnjë formë; zhvillimin dhe zbatimin e veprimeve promovuese; oferta komerciale dhe 

informacione lidhur me mundësitë e blerjes së dobishme; shërbimet e promovimit të 

shitjeve që lidhen me programin e besnikërisë së klientit; shërbime mbështetëse për 

kompanitë industriale dhe komerciale në lidhje me analizën e kënaqëshmeriseë së klientit; 

shërbimet e këshillimit lidhur me analizën e kënaqëshmeriseë së klientit; analiza 

komerciale e mesazheve të vendosura në faqet e internetit dhe në rrjetet sociale në mënyrë 

që të vlerësohet dhe të përmirësohet kënaqëshmeria e klientit; kërkimi, eksplorimi dhe 

rikthimi i informacionit dhe burimeve të tjera në dispozicion në rrjetet kompjuterike globale 

dhe të tjera rjetet elektronike dhe të komunikimit për palët e treta; informacione komerciale 

dhe afariste të vëna në dispozicion në rrjetet kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit global; 

këshillim profesional dhe shërbime konsulence në fushën e përpilimit të bazave të të 

dhënave kompjuterike; shërbimet komerciale të këshillimit, domethënë arritja e punimeve 

statistikore, përpunimi i të dhënave, shtypja e stilizuar dhe performanca së bashku me 

analizën e sondazheve dhe sondazheve; telefonik shërbimet e abonimit; shërbimet e 

abonimit në një rrjet global të telekomunikacionit (Internet) ose me qasje private (Intranet); 

shërbimi i abonimit në një shërbim të telekomunikimit; shërbim informacioni komercial 

përmes rrjeteve global te komunikimit (Internet) ose me qasje private (Intranet); shërbimi i 

abonimit për revistat për palët e treta; organizimi i ekspozitave me qëllime komerciale ose 

reklamuese; shërbimet e nënkontraktimit (mbështetje komerciale); shërbime te jashtme 

(mbështetje komerciale); shërbimet e analizës së përvojës së klientit për të vlerësuar 

vlerësimin e audiencës dhe sjelljen e konsumatorëve në lidhje me mjetet e ndryshme të 

komunikimit digjital (faqet e internetit të disponueshme përmes kompjuterave ose 
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celularëve telefonat, aplikacionet celulare, televizionet); shërbimet matëse të kanaleve të 

kryqëzuara (multikanale); shërbimet e analizës së të dhënave; këshillim në fushën e 

sistematizimit të të dhënave dhe dhënien e informacionit; shërbimet e ndërmjetësimit 

komercial (shërbim portierie); shërbimet e konsulencës në fushën e sherbimeve te jashtme 

dhe menaxhimin e burimeve njerëzore  

38  Shërbimet e telekomunikimit; komunikimet përmes terminaleve kompjuterike; 

komunikimet telefonike; komunikimet nëpërmjet çdo mjeti telekompjuterash; komunikim 

përmes rrjeteve të fibrave optike; komunikim përmes kabllit dhe përmes satelitit; shërbimet 

e komunikimit në rrjetet kompjuterike; shërbimet e postimeve elektronike; shërbimet e 

komunikimit, gjegjësisht agjencitë e shtypit dhe të informacionit (lajmet); shërbimet e 

komunikimit në fushat audiovizuale, video dhe multimediale; shërbimet e postës 

elektronike dhe transmetimi i informacionit nëpërmjet kanaleve elektronike, transmetimit 

dhe transmetimit të programeve multimediale (formësimi i kompjuterizuar i tekstit dhe i 

imazheve fikse dhe / ose animuar dhe unë ose tingujt muzikorë ose jo, për përdorim 

interaktiv ose jo); transmetimi i programeve audiovizuale dhe multimediale për përdorim 

interaktiv ose jo; shërbimet e transmetimit të informacionit nëpërmjet radiostacionit, 

telefonit, telegrafit dhe kanaleve telematike dhe përmes çfarëdo telekompjuterash, përmes 

videografisë interaktive dhe në veçanti në terminalet dhe pajisjet e kompjuterit ose pajisjet 

elektronike dhe i ose digjitale, duke përfshirë videofonin, viziofonin dhe videokonferencën; 

shërbimet e transmetimit të informacionit të përfshirë në stacoinet e të dhënave; 

transmetimi, transmetimi i raporteve të lajmeve dhe i mesazheve; teleks dhe telegram; 

shërbimet e transmetimit të informacionit nëpërmjet teleprinterave; shërbimet e 

transmetimit të informacionit nëpërmjet çdo mjeti komunikimi dhe telekomunikimi të 

destinuara për informim publik; shërbimet e transmetimeve telernatike me qëllim të marrjes 

së informatave që gjenden në bankat e të dhënave; transmetimi i informacionit në fushat 

audiovizuale, video dhe multimediale; bartja e informacionit që gjendet në bankat e të 

dhënave; transmetimi i imazhe dhe mesazhe të kompjuterizuara; shërbime me qira të 

kompjuterit, telekompjuter dhe pajisjet telematike dhe pajisjet për transmetimin e 

mesazheve; informacion shërbimet e transmetimit të kryera në kuadër të ofertave të 

privilegjuara për konsumatorët që përfitojnë nga një program i veçantë shërbimi; shërbimi i 

konsultimit të mesazheve përmes transmetimit të të dhënave në rrjetet dhe terminalet 

specifike dhe i ose të lëvizshme; qasje per nje kohe me qira nga një qendër e serverit të 

bazës së të dhënave; rrjetet e telekomunikimit dhe shërbimet e mbikëqyrjes së rrjeteve 

multimedia; transmetimin dhe pranimin e të dhënave, sinjaleve dhe informacionit të 

përpunuar përmes kompjuterave ose përmes pajisjeve dhe pajisjeve të telekomunikacionit; 

shkarkimin e të dhënave; ofrimin e qasjes në bazën e të dhënave shërbimet e ofruesve të 

shërbimeve të aplikimit, përkatësisht shkarkimi i aplikacioneve kompjuterike, shkarkimi i 

aplikacioneve për telefona celularë dhe tablet, shkarkimi i softuerit; sigurimi i qasjes në të 

dhëna ose dokumente të ruajtura në dosjet elektronike të qendrës për konsultim të largët 

përmes çdo telekornatori do të thotë; koha e qasjes me qira në skedarët e shënjestruar të 

shënimeve (baza kompjuterike) në pikat e shitjes; programe radio dhe televizioni dhe në 

përgjithësi, transmetimi i programeve audiovizuele dhe multimediale; shërbimet e 

transmetimit të të dhënave, në mënyrë specifike transmetimi i pakove, përcjellja, 

transmetimi i dokumenteve kompjuterike; shërbimet e transferimit të thirrjeve telefonike; 

shërbimet e qasjes në shkarkimin drejtperdrejt (on-line) të programeve audio dhe 

audiovizuele  
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41  Argetim; aktivitete kulturore; shërbimet e argëtimit publik; mësimdhënie; trajnimi tekst, 

ilustrime, libra, revista, gazeta, rperiodike, revista, botime të çfarëdo lloji dhe në çdo formë 

redaktimi, duke përfshirë botimet elektronike dhe digjitale; prodhimi i filmit; redaktimi i 

videokaseve; seminareve dhe trajnimeve; organizimi i leksioneve, forumeve, kongreseve, 

simpoziumeve; organizimi i ekspozitave me qëllime kulturore ose arsimore; redaktimi i 

librave; organizimi i konkurseve, garave, lojrave, fushatave informuese dhe ngjarje 

profesionale ose amatore; redaktimi dhe publikimi i shërbimeve për çdo media të 

shëndoshë dhe i ose vizuale regjistrimi; transmetimi ose riprodhimi i tingujve dhe i ose 

imazhe, media multimediale (disqe interaktive, CD-ROM audio-dixhitale, kompakt disqe 

audio-digjitale me një memorie të leximit vetëm); redaktimi i programeve multimediale për 

përdorim interaktiv ose të tjera; huazim i librave dhe botimeve të tjera; shërbime franshizes, 

domethënë, trajnimi bazë për stafin; prenotim të vendeve për argëtim; shërbimet e lojrave 

online nga një rrjet kompjuterik; mikropublishing; qiraja e filmit dhe më në përgjithësi 

qiraja e çdo tingulli dhe mediave dhe mediave multimediale (disqe interaktive, disqe 

kompaktë audiodigitalë me një memorie të lexuar); shërbimet e transmetimit të lajmeve 

nëpërmjet rrjeteve telematike globale ose në internet  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike së bashku me kërkimet dhe shërbimet e lidhura 

me projektimin; analiza dhe shërbime kërkimore industriale, domethënë hulumtimi dhe 

zhvillimi i produkteve të reja; projektimin, zhvillimin dhe përditësimin e kompjuterave, 

softuerëve dhe produkteve të reja kompjuterike; shërbimet e programimit kompjuterik; 

konsultimi profesional që nuk lidhet me kompaninë, gjegjësisht sa i përket kompjuterëve; 

konsultime profesionale lidhur me kompjuterat që lejojnë përmirësimin e shërbimeve të 

konsumatorit nëpërmjet menaxhimit të mjeteve të internetit; mbështetje teknike në fushën e 

kompjuterave; ekspertizë në fushën e telekomunikimit dhe kompjutera; këshilla dhe 

këshilla teknike në fushën e kompjuterëve që lejojnë një shërbim më të mirë për 

konsumatorët; kompjuter dhe zgjidhja e problemeve të shërbimeve kërkimore; shërbime 

mbështetëse në rast të ndarjes së kompjuterave; informacione në fushën e kompjuterave; 

krijimin (dizajnimin) dhe azhurnimin e programeve kompjuterike dhe programeve 

kompjuterike që lejojnë përmirësimin e marrëdhënieve të konsumatorëve; këshillim dhe 

këshillim teknik në fushën e kompjuterave; mbështetja teknike e kompjuterëve përmes 

telefonit, rrjeteve dhe çdo media transmetimi; mbajtja e uebfaqe; projektim 

dhe mbajtjen e vendeve kompjuterike (faqet e internetit) në rrjetin e internetit; kompjuter 

me qera; hulumtimi teknik; shërbimet e mirëmbajtjes së softuerit mbështetje teknike 

(këshilla) dhe konsultime në fushat e kompjuterave dhe telekomunikimeve; shërbime të 

dizajnuesve të arteve grafike, domethënë, caktimi (dizajnimi) i imazheve virtuale dhe 

interaktive; programimi për pajisjet elektronike, pajisjet elektronike dhe pajisjet, 

kompjuterët, të dhënat e largëta, sistemet telekorni dhe telematike, pajisje multimediale; 

programimi i pajisjeve multimediale; zhvillimi i sistemeve kompjuterike në fushën e 

vrojtimeve të tregut, të telemarketingut të drejtpërdrejtë dhe të geomarketingut që synojnë 

vrojtimet; adresat gjeokoduese dhe e-komerc; këshillme sa i përket kontrollit të cilësisë dhe 

kënaqëshmerise së konsumatorit; dizajnimin dhe zhvillimin e mjeteve kompjuterike dhe të 

programeve kompjuterike; krijimin (dizajnimin) dhe përdorimin e bazave të të dhënave; 

krijimin (dizajnimin) e vendeve në rrjetet kompjuterike globale; programe me qera; 

sistemet operative të qerasë për produktet multimediale; shërbimet e analizës së sistemeve 

kompjuterike; shërbimet e analizës së rrjeteve sociale për të vlerësuar dhe për të 

përmirësuar kënaqësinë e klientit; mbajtja e softuerëve të aplikacioneve kompjuterike në 
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fushën e menaxhimit të njohurive për krijimin e bazave të të dhënave të kërkueshme të 

informacionit dhe të dhënave; analizën dhe vlerësimin e produkteve dhe shërbimeve në 

lidhje me përdorimin e tyre të mundshëm të mëvonshëm; projektimi i pajisjeve 

kompjuterike dhe pajisjeve të buta për analiza dhe qëllime të letrës tregtare; vlerësimi i 

rezultateve të testeve të kontrollit të cilësisë të kryera mbi produktet dhe shërbimet; 

vlerësimet e cilësisë; implementimin (dizajnimin), instalimin, mirëmbajtjen dhe 

përditësimin e aplikacioneve për telefona mobil dhe tableta; shërbime të ofruesve të 

shërbimeve të aplikimit, dmth. shërbimet e këshillimit teknik lidhur me telekomunikimin 

(përfshirë shërbimet e tilla të ofruara nëpërmjet një shërbimi të mbështetjes telefonike); 

sinkronizimi i të dhënave në rrjetet e telekomunikacionit, komunikimit dhe rrjetit te 

kompjuterëve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1527 

(220) 16/11/2018 

(300) 18/4 469 784  18/07/2018  FR 

(731) TELEPERFORMANCE SE 

21/25 RUE BALZAC 75008 PARIS, FR 

(591)  vjollcë - Pantone Code 2602C, pembe 

– Pantone Code 213C 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Pajisjet dhe instrumentet për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit ose 

imazheve; media për regjistrime audiovizuele dhe magnetike; media dixhitale regjistrimi; 

kompakt disqe; disqe optike, CD ROM; videokaseta ose video disqe të para-regjistruar ose 

bosh; kaseta lazer të para-regjistruar ose bosh ose disqe lazer; pajisjet dhe pajisjet e 

fotografisë; pajisje filmike; pajisjet dhe pajisjet e mësimdhënies; filma kinematografikë; 

pajisje për përpunimin e informacionit; kompjutera; telefon, telekomunikime, pajisjet e 

përpunimit të të dhënave dhe pajisjet; pajisje telefonike; pajisje kompjuterike; pajisjet për 

përpunimin, transmetimin dhe ruajtjen e informacionit të bazës së të dhënave; pajisjet dhe 

makinat e matjes; publikime elektronike të shkarkueshme; libra dixhitale; pajisje digjitale 

për të paraqitur dhe marrë telefonata, faks, mesazhe me email, përmbajtje video, mesazhe të 

çastit, muzikë, audiovizual përmbajtje dhe përmbajtje të tjera multimediale dhe të dhëna të 

tjera digjitale; programet e sinkronizimit të të dhënave; aplikacione të shkarkueshme për 

telefona celularë, kompjutera dhe tablet; softuarete  shkarkues nga Interneti; programet 

kompjuterike; kartat për lojëra elektronike të dizajnuara për t'u përdorur me telefona ose 

tableta; mekanizmat për aparatet me funksion të monedhës; makinat llogaritëse; stilolapsa 

magnetike dhe elektronike; kalendar elektronik; video lojra (softuare); pajisjet dhe pajisjet e 

projektuara për të përhapë, shpërndarë, transformuar, grumbulluar, rregulluar ose 

kontrolluar energjinë elektrike (softuare); pajisje shkencore (përveç përdorimit mjekësor); 

matje, vezhgimi, sinjalizimi, kontrolli (inspektimi), siguria (shpëtimi) dhe pajisjet dhe 
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pajisjet e mësimdhënies; karta elektronike; të dhëna nga media elektronike; bazat e të 

dhënave; bazat e të dhënave zanore, depo e bazave te të dhënave me tekst dhe zë; depo e 

bazave te imazhit të depozituara në mënyrë elektronike; pajisje për përpunimin e 

informacionit; elektronike, digjitale, kutitë kompjuterike që lejojnë lidhjen me një rrjet 

botëror të komunikimit të llojit të internetit, kanaleve televizive, kanaleve të radios, 

telekomunikimit, rrjeteve të telekomunikacionit; rrjetet kompjuterike; aplikacionet 

kompjuterike të shkarkueshme për rrjetet sociale; pajisje diagnostikuese që nuk janë të 

destinuara për përdorim mjekësor; aplikacione softuerike me pajisje të lëvizshme; 

aplikacionet e shkarkueshme që do të përdoren me pajisjet mobile; sistemet e ndjekjes dhe 

vendosjes së OPS; pajisjet e kujtesës që synojnë të përdoren me pajisjet e përpunimit të të 

dhënave; regjistruesit e të dhënave; orët e zgjuar; telefon dhe pajisjet dhe pajisjet e 

telekomunikimit; stacionet elektronike të telekomandës; softuerë dhe pajisje të 

telekomunikimit, duke përfshirë edhe modema, duke lejuar lidhjen me bazat e të dhënave, 

rrjetet kompjuterike dhe në internet  

16  Letër dhe karton (bruto, gjysmë të punuar ose të destinuara për shkrim ose për printera); 

punimet e kartonit; materialet e shtypura; gazeta; libra; librat e trajnimit; broshura 

promovuese; broshura; të gjitha llojet dhe format e botimeve; periodik; paketim letre; letra 

ose çanta plastike, çantat dhe fletët e paketimit; shënjat (vulat e letrës); shenja letre ose 

kartoni, etiketat që nuk janë bërë në material; (letër) flamuj; postera; kartolina; leter 

transformuese - dekal; imazhe; pjese te letrave ose kartat e letrës për regjistrimi i 

programeve kompjuterike; gjera të shtypura; printime; fotografi; punë referuese; udhëzues 

studimi; indeks; raporte  

35   Reklamim; menaxhim te biznesit komercial; shpërndarja e materialeve reklamuese 

(fletëpalosje, fletushka dhe mostra); dhënia me qira e materialit reklamues; azhurnimi i 

mediave reklamuese; shpërndarja e reklamave; shpërndarjen e reklamave; agjencitë 

komerciale të informacionit; botimi në internet i reklamave dhe informatave tregtare mbi 

blogjet, rrjetet sociale dhe rrjetet e komunitetit; ndihmese kompanivë industriale dhe 

tregtare në zhvillimin e biznesit të tyre; këshillim, informim ose këshillim biznesi; 

administrim komercial; këshillim për biznesin; punë zyre; informacione komerciale dhe 

shërbime këshillimi; shërbimi i informacionit elektronik komercial; hulumtimi dhe 

sondazhet e tregut; vlerësimi statistikor i të dhënave nga vrojtimet e tregut; studimet dhe 

këshillimet në fushën e synimeve të gjeomarketingut; negociatat dhe konkluzionet e 

transaksioneve tregtare për llogari të palëve të treta; riprodhimi i dokumenteve;  

ndihmë dhe këshilla për organizimin dhe menaxhimin e biznesit; marrëdhëniet me 

publikun; përpunimi i dosjeve të adresave (ristrukturimi, deduplikimi, zgjerimi, 

gjeokodimi); dhënia me qira e adresave të synuara në pikat e shitjes; grumbullimin dhe 

sistematizimin e të dhënave në një dosje qendrore; pajtime në një bazë të dhënash; abonim 

në programet audiovizuele; futjen e të dhënave, formatimin, hartimin dhe përpunimin e 

shërbimeve dhe më në përgjithësi, 

regjistrimi, transkriptimi (puna në zyrë), transmetimi dhe sistematizimi i komunikimeve me 

shkrim dhe regjistrimi i zërit dhe I ose vizual; përditësimin e të dhënave shërbime; 

shërbimet e menaxhimit të skedarëve kompjuterikë; shërbimet e telemarketingut; shërbimi i 

marketingut telefonik; çdo shërbim të telemarketingut të drejtpërdrejtë dhe të tërthortë, të 

telekomunikimit me ofertën e shitjes dhe reklamimin telematik me ofertën e shitjes; 

menaxhimin e projekteve për adresimin e drejtpërdrejtë dhe jo adresuar të postimeve të 

drejtpërdrejta, telemarketing dhe e-komercial; shërbimet e qendrave të thirrjeve telefonike; 
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shërbimi i telefonit përgjigjës (për abonentët që mungojnë); shërbimet e qendrave të 

ndihmës telefonike për të palet e treta; administrimin e rrjeteve të telekomunikacionit dhe të 

rrjeteve multimediale; operimi administrativ i bankave të të dhënave; funksionimin e një 

banke të të dhënave administrative; anketimet e opinionit; anketime, kërkime dhe analiza të 

të dhënave statistikore; ndërtimi i statistikave; shërbimet e abonimit në shërbimet e 

telekomunikacionit për palët e treta; shërbimet e promovimit komercial për palët e treta, në 

asnjë formë; zhvillimin dhe zbatimin e veprimeve promovuese; oferta komerciale dhe 

informacione lidhur me mundësitë e blerjes së dobishme; shërbimet e promovimit të 

shitjeve që lidhen me programin e besnikërisë së klientit; shërbime mbështetëse për 

kompanitë industriale dhe komerciale në lidhje me analizën e kënaqëshmeriseë së klientit; 

shërbimet e këshillimit lidhur me analizën e kënaqëshmeriseë së klientit; analiza 

komerciale e mesazheve të vendosura në faqet e internetit dhe në rrjetet sociale në mënyrë 

që të vlerësohet dhe të përmirësohet kënaqëshmeria e klientit; kërkimi, eksplorimi dhe 

rikthimi i informacionit dhe burimeve të tjera në dispozicion në rrjetet kompjuterike globale 

dhe të tjera rjetet elektronike dhe të komunikimit për palët e treta; informacione komerciale 

dhe afariste të vëna në dispozicion në rrjetet kompjuterike dhe rrjetet e komunikimit global; 

këshillim profesional dhe shërbime konsulence në fushën e përpilimit të bazave të të 

dhënave kompjuterike; shërbimet komerciale të këshillimit, domethënë arritja e punimeve 

statistikore, përpunimi i të dhënave, shtypja e stilizuar dhe performanca së bashku me 

analizën e sondazheve dhe sondazheve; telefonik shërbimet e abonimit; shërbimet e 

abonimit në një rrjet global të telekomunikacionit (Internet) ose me qasje private (Intranet); 

shërbimi i abonimit në një shërbim të telekomunikimit; shërbim informacioni komercial 

përmes rrjeteve global te komunikimit (Internet) ose me qasje private (Intranet); shërbimi i 

abonimit për revistat për palët e treta; organizimi i ekspozitave me qëllime komerciale ose 

reklamuese; shërbimet e nënkontraktimit (mbështetje komerciale); shërbime te jashtme 

(mbështetje komerciale); shërbimet e analizës së përvojës së klientit për të vlerësuar 

vlerësimin e audiencës dhe sjelljen e konsumatorëve në lidhje me mjetet e ndryshme të 

komunikimit digjital (faqet e internetit të disponueshme përmes kompjuterave ose 

celularëve telefonat, aplikacionet celulare, televizionet); shërbimet matëse të kanaleve të 

kryqëzuara (multikanale); shërbimet e analizës së të dhënave; këshillim në fushën e 

sistematizimit të të dhënave dhe dhënien e informacionit; shërbimet e ndërmjetësimit 

komercial (shërbim portierie); shërbimet e konsulencës në fushën e sherbimeve te jashtme 

dhe menaxhimin e burimeve njerëzore  

38  Shërbimet e telekomunikimit; komunikimet përmes terminaleve kompjuterike; 

komunikimet telefonike; komunikimet nëpërmjet çdo mjeti telekompjuterash; komunikim 

përmes rrjeteve të fibrave optike; komunikim përmes kabllit dhe përmes satelitit; shërbimet 

e komunikimit në rrjetet kompjuterike; shërbimet e postimeve elektronike; shërbimet e 

komunikimit, gjegjësisht agjencitë e shtypit dhe të informacionit (lajmet); shërbimet e 

komunikimit në fushat audiovizuale, video dhe multimediale; shërbimet e postës 

elektronike dhe transmetimi i informacionit nëpërmjet kanaleve elektronike, transmetimit 

dhe transmetimit të programeve multimediale (formësimi i kompjuterizuar i tekstit dhe i 

imazheve fikse dhe / ose animuar dhe unë ose tingujt muzikorë ose jo, për përdorim 

interaktiv ose jo); transmetimi i programeve audiovizuale dhe multimediale për përdorim 

interaktiv ose jo; shërbimet e transmetimit të informacionit nëpërmjet radiostacionit, 

telefonit, telegrafit dhe kanaleve telematike dhe përmes çfarëdo telekompjuterash, përmes 

videografisë interaktive dhe në veçanti në terminalet dhe pajisjet e kompjuterit ose pajisjet 



Buletini Zyrtar Nr. 77  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

206 

 

elektronike dhe i ose digjitale, duke përfshirë videofonin, viziofonin dhe videokonferencën; 

shërbimet e transmetimit të informacionit të përfshirë në stacoinet e të dhënave; 

transmetimi, transmetimi i raporteve të lajmeve dhe i mesazheve; teleks dhe telegram; 

shërbimet e transmetimit të informacionit nëpërmjet teleprinterave; shërbimet e 

transmetimit të informacionit nëpërmjet çdo mjeti komunikimi dhe telekomunikimi të 

destinuara për informim publik; shërbimet e transmetimeve telernatike me qëllim të marrjes 

së informatave që gjenden në bankat e të dhënave; transmetimi i informacionit në fushat 

audiovizuale, video dhe multimediale; bartja e informacionit që gjendet në bankat e të 

dhënave; transmetimi i imazhe dhe mesazhe të kompjuterizuara; shërbime me qira të 

kompjuterit, telekompjuter dhe pajisjet telematike dhe pajisjet për transmetimin e 

mesazheve; informacion shërbimet e transmetimit të kryera në kuadër të ofertave të 

privilegjuara për konsumatorët që përfitojnë nga një program i veçantë shërbimi; shërbimi i 

konsultimit të mesazheve përmes transmetimit të të dhënave në rrjetet dhe terminalet 

specifike dhe i ose të lëvizshme; qasje per nje kohe me qira nga një qendër e serverit të 

bazës së të dhënave; rrjetet e telekomunikimit dhe shërbimet e mbikëqyrjes së rrjeteve 

multimedia; transmetimin dhe pranimin e të dhënave, sinjaleve dhe informacionit të 

përpunuar përmes kompjuterave ose përmes pajisjeve dhe pajisjeve të telekomunikacionit; 

shkarkimin e të dhënave; ofrimin e qasjes në bazën e të dhënave shërbimet e ofruesve të 

shërbimeve të aplikimit, përkatësisht shkarkimi i aplikacioneve kompjuterike, shkarkimi i 

aplikacioneve për telefona celularë dhe tablet, shkarkimi i softuerit; sigurimi i qasjes në të 

dhëna ose dokumente të ruajtura në dosjet elektronike të qendrës për konsultim të largët 

përmes çdo telekornatori do të thotë; koha e qasjes me qira në skedarët e shënjestruar të 

shënimeve (baza kompjuterike) në pikat e shitjes; programe radio dhe televizioni dhe në 

përgjithësi, transmetimi i programeve audiovizuele dhe multimediale; shërbimet e 

transmetimit të të dhënave, në mënyrë specifike transmetimi i pakove, përcjellja, 

transmetimi i dokumenteve kompjuterike; shërbimet e transferimit të thirrjeve telefonike; 

shërbimet e qasjes në shkarkimin drejtperdrejt (on-line) të programeve audio dhe 

audiovizuele  

41  Argetim; aktivitete kulturore; shërbimet e argëtimit publik; mësimdhënie; trajnimi tekst, 

ilustrime, libra, revista, gazeta, rperiodike, revista, botime të çfarëdo lloji dhe në çdo formë 

redaktimi, duke përfshirë botimet elektronike dhe digjitale; prodhimi i filmit; redaktimi i 

videokaseve; seminareve dhe trajnimeve; organizimi i leksioneve, forumeve, kongreseve, 

simpoziumeve; organizimi i ekspozitave me qëllime kulturore ose arsimore; redaktimi i 

librave; organizimi i konkurseve, garave, lojrave, fushatave informuese dhe ngjarje 

profesionale ose amatore; redaktimi dhe publikimi i shërbimeve për çdo media të 

shëndoshë dhe i ose vizuale regjistrimi; transmetimi ose riprodhimi i tingujve dhe i ose 

imazhe, media multimediale (disqe interaktive, CD-ROM audio-dixhitale, kompakt disqe 

audio-digjitale me një memorie të leximit vetëm); redaktimi i programeve multimediale për 

përdorim interaktiv ose të tjera; huazim i librave dhe botimeve të tjera; shërbime franshizes, 

domethënë, trajnimi bazë për stafin; prenotim të vendeve për argëtim; shërbimet e lojrave 

online nga një rrjet kompjuterik; mikropublishing; qiraja e filmit dhe më në përgjithësi 

qiraja e çdo tingulli dhe mediave dhe mediave multimediale (disqe interaktive, disqe 

kompaktë audiodigitalë me një memorie të lexuar); shërbimet e transmetimit të lajmeve 

nëpërmjet rrjeteve telematike globale ose në internet  

42  Shërbimet shkencore dhe teknologjike së bashku me kërkimet dhe shërbimet e lidhura 

me projektimin; analiza dhe shërbime kërkimore industriale, domethënë hulumtimi dhe 
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zhvillimi i produkteve të reja; projektimin, zhvillimin dhe përditësimin e kompjuterave, 

softuerëve dhe produkteve të reja kompjuterike; shërbimet e programimit kompjuterik; 

konsultimi profesional që nuk lidhet me kompaninë, gjegjësisht sa i përket kompjuterëve; 

konsultime profesionale lidhur me kompjuterat që lejojnë përmirësimin e shërbimeve të 

konsumatorit nëpërmjet menaxhimit të mjeteve të internetit; mbështetje teknike në fushën e 

kompjuterave; ekspertizë në fushën e telekomunikimit dhe kompjutera; këshilla dhe 

këshilla teknike në fushën e kompjuterëve që lejojnë një shërbim më të mirë për 

konsumatorët; kompjuter dhe zgjidhja e problemeve të shërbimeve kërkimore; shërbime 

mbështetëse në rast të ndarjes së kompjuterave; informacione në fushën e kompjuterave; 

krijimin (dizajnimin) dhe azhurnimin e programeve kompjuterike dhe programeve 

kompjuterike që lejojnë përmirësimin e marrëdhënieve të konsumatorëve; këshillim dhe 

këshillim teknik në fushën e kompjuterave; mbështetja teknike e kompjuterëve përmes 

telefonit, rrjeteve dhe çdo media transmetimi; mbajtja e uebfaqe; projektim 

dhe mbajtjen e vendeve kompjuterike (faqet e internetit) në rrjetin e internetit; kompjuter 

me qera; hulumtimi teknik; shërbimet e mirëmbajtjes së softuerit mbështetje teknike 

(këshilla) dhe konsultime në fushat e kompjuterave dhe telekomunikimeve; shërbime të 

dizajnuesve të arteve grafike, domethënë, caktimi (dizajnimi) i imazheve virtuale dhe 

interaktive; programimi për pajisjet elektronike, pajisjet elektronike dhe pajisjet, 

kompjuterët, të dhënat e largëta, sistemet telekorni dhe telematike, pajisje multimediale; 

programimi i pajisjeve multimediale; zhvillimi i sistemeve kompjuterike në fushën e 

vrojtimeve të tregut, të telemarketingut të drejtpërdrejtë dhe të geomarketingut që synojnë 

vrojtimet; adresat gjeokoduese dhe e-komerc; këshillme sa i përket kontrollit të cilësisë dhe 

kënaqëshmerise së konsumatorit; dizajnimin dhe zhvillimin e mjeteve kompjuterike dhe të 

programeve kompjuterike; krijimin (dizajnimin) dhe përdorimin e bazave të të dhënave; 

krijimin (dizajnimin) e vendeve në rrjetet kompjuterike globale; programe me qera; 

sistemet operative të qerasë për produktet multimediale; shërbimet e analizës së sistemeve 

kompjuterike; shërbimet e analizës së rrjeteve sociale për të vlerësuar dhe për të 

përmirësuar kënaqësinë e klientit; mbajtja e softuerëve të aplikacioneve kompjuterike në 

fushën e menaxhimit të njohurive për krijimin e bazave të të dhënave të kërkueshme të 

informacionit dhe të dhënave; analizën dhe vlerësimin e produkteve dhe shërbimeve në 

lidhje me përdorimin e tyre të mundshëm të mëvonshëm; projektimi i pajisjeve 

kompjuterike dhe pajisjeve të buta për analiza dhe qëllime të letrës tregtare; vlerësimi i 

rezultateve të testeve të kontrollit të cilësisë të kryera mbi produktet dhe shërbimet; 

vlerësimet e cilësisë; implementimin (dizajnimin), instalimin, mirëmbajtjen dhe 

përditësimin e aplikacioneve për telefona mobil dhe tableta; shërbime të ofruesve të 

shërbimeve të aplikimit, dmth. shërbimet e këshillimit teknik lidhur me telekomunikimin 

(përfshirë shërbimet e tilla të ofruara nëpërmjet një shërbimi të mbështetjes telefonike); 

sinkronizimi i të dhënave në rrjetet e telekomunikacionit, komunikimit dhe rrjetit te 

kompjuterëve 

  
 
 
 
 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 77  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

208 

 

(210) KS/M/ 2018/1528 

(220) 19/11/2018 

(731) AMIGOS CAFFÈ S.n.c. di Mingardi 

Severino e Arianna & C. Via delle Saline, 3 

I-34015 MUGGIA, IT 

(591) Bardh dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  kafe; aromatizuesa kafeje [aromatizuesa]; vafera; kafe (e papjekur); kekra; 

sheqer; pije të bërë prej kafeje me qumësht; biskota petit-beurre; pije me bazë kafen  

43  furnizim me ushqimi dhe pije; kafeteri; shërbime kafeterie; restorante; restorante me 

vetshërbim; lokale me ushqim të shpejtë; shërbime lokali  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1529 

(220) 19/11/2018 

(731) N.P.T. “Servis Shped” 

Rr. Hekurudhës p.nr. Mitrovicë, KS 

(591) E kuqe, e bardhë 

(740)  Kushtrim Bytyqi  Rr. Isa Boletini nr. 

59 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Reklamat; menaxhimi i biznesit, administrimi i biznesit, funksionet e zyrës, 

këshillime biznesi për transportimin e mallrave dhe shërbimet mbështetëse për shpeditimin 

e tyre  

39  Transportimi; shërbimet mbështetëse të transportit; shpeditimi i mallrave, paketimi dhe 

ruajtja e mallrave; aranzhimet e udhëtimeve  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1530 

(220) 19/11/2018 

(731) “AutoPjesë Partner” SH.P.K 

Korishë – Prizren, KS 

(591) Kuqe, Bardhë 

(740)  Kushtrim Bytyqi Rr. Isa Boletini nr. 

59, 10000 Prishtinë  
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Pompa uji, rripë transmisioni, rripë dhëmbëzor, radiator ftohës, ventilator, aparate 
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ndezëse, mekanizëm rrotullues, njësit kushinetë për rrota, boshtin, pompën e benzinës, 

injektues benzine, prizma, thithës ajri, susta, filtër vaji, filtër ajri, filtër i derivateve, 

alternator, gjenerator, aparat transmisioni, kontroll, ndezës motori, frena, kabllo kontrolli, 

karburatorë, mekanizëm për bartjen e shpejtësisë konstante, transmision, tub i shkarkimit; 

pjesët, pasjet dhe aksesoret për automjetet tokësore, automjetet motorike dhe për motorët 

me djegie të brendshme, dhe pjesët dhe pajiset për të gjitha mallrat e sipërpërmendura  

11  Filtra; sisteme filtrash; element filtri; filtra ajri; sisteme filtrash ajri; elementë filtër ajri; 

filtra pluhuri; filtra për grimca të imta; filtra gazi; filtra ajri kabine; filtra karboni të 

aktivizuar; filtra për filtrim të lëngjeve dhe gazeve, pastrues ajri; fishekë tharës ajri për 

tharjen dhe devijimin e rrjedhjeve të gazit; filtra uji; njësi trajtimi uji; njësi përgatitje uji;  

membrana; aparatura pastruese membrane për pastrimin e ujit; aparatura, njësi dhe pajisje 

për trajtimin, përgatitjen, pastrimin dhe filtrimin e ujit  

12  Automjete dhe mjete transporti; pjesë dhe pajisje për automjete, pjesë dhe pajisje për 

automjetet tokësore; filtra; filtra për automjete tokësorë; sisteme filtrash për automjete 

tokësorë; elementë  filtri për automjete tokësorë; filtra lëngu; filtra vaji; filtra për lëndë 

djegëse; filtra për lëngje hidraulikë; filtra për ftohës; filtra për ujin ftohës; filtra ajri; filtra 

për thithje ajri; filtra ajrimi; filtra ventilimi; rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-

vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe pajisje për automjete; rripë dhëmbëzor, 

timon, aparatura për pluhura, bashkues transmisioni, dorëz, frena, kushinetë për rrota, 

absorbues ajri, susta, lopatë për fshirjen e xhamave, motor për nisje, pompa e derivateve, 

motor me djegie të brendshme, ventil, aparate transmisioni, transmision, pjesët, pajisjet dhe 

aksesoret për automjetet tokësor  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1531 

(220) 19/11/2018 

(731) BEMEX GmbH Oberneuhofstraße 5 

6340 Baar, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Mish, suxhuk, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu, butakë dhe butakë deti (jo të 

gjallë); ekstrakte mishi solide dhe të lëngshme, ekstrakte më supë lëngë mishi dhe produkte 

të supës së mishit, pelte mishi dhe suxhuku dhe produkte të mishit dhe suxhukut të bëra 

prej tyre; mish, pesh, ushqim deti, shpezë dhe kafshë gjahu, pemë dhe perime të thara, të 

ziera, të ngrira, të konzervuara dhe të përgatitura; xhelatinë; xhem; vezë, qumësht dhe 

produkte qumështi; produkte kremrash; supa; vajra dhe yndyra të ngrënshme; tofu; mish, 

suxhuk, kafshë gjahu dhe shpezë, peshk dhe sallata perimesh të freskëta dhe në formë të 

konzervuar; shutja gjysëm të përgatitura dhe të gatshme për servim si dhe shujta të gatshme 

që kryesisht përbëhen nga mishi, peshku, ushqimi i detit, shpezët, kafshët e gjahut dhe/ose 

suxhuku dhe garniturat me perime, patate, oriz, pasta dhe/apo frutat e përgatitura; përgatitje 

dietetike mishi dhe produkte të ushqimit të shëndetshëm të përgatitur për qëllime jo-

mjekësore dhe atë nga mishi, shpezët, kafshët e gjahut dhe/apo peshku; shujta të 
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përgatitura, shujta gjysëm të përgatitura dhe shujta pjesërisht të përgatitura me bazë 

perimesh, që kryesisht përbëhen nga perimet dhe/apo proteinat e sojës; ushqime 

vegjetarianësh, që kryesisht përbëhen nga zëvëndësuesit e mishit; shtresa të kremave 

vegjetarianësh për lyerje (të përfshirë në klasën 29); ajvar; kotëletë soje; soja  e përpunuar; 

dezerte me bazë produktesh qumështi dhe vezëve (tiramisu); dezerte me bazë të produkteve 

të qumështit; të gjitha mallrat e përmendura, ose ndaras ose në kombinim me mallrat e 

përmendura; të gjitha mallrat e përmendura të freskëta, të ftohura, të ngrira dhe të 

konzervuara  

30  Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; tapiokë; salcë soje; zëvëndësues të kafesë; përgatitje nga 

mielli dhe drithërat; buka; torte delikatesë dhe ëmbëlsira delikatesë; mjaltë; ushqime të 

shpejta të përgatitura nga drithërat; peksimadhe; melasë; tharmë; pluhur për gatim; kripë; 

mustardë; uthull, slaca (erëza); mëlmesa; miell gruri; brumë, brumë i rrahur; brumë dhe 

brumë i rrahur i përgatitur dhe i gatshëm për tu pjekur për qëllime të përgatitjes së picave, 

produkteve të pastas, pasta, bukë, torte dhe artikuj tjerë të pjekur; çokolatë; ushqim i bërë 

nga brumi; bukë e sheshtë, gjegjësisht dyrym, lavas; tako; tortilla; dyrym (mbështjellëse e 

mbushur); byrek (bukë e sheshtë e mbushur); akullore; salca frutash; dezerte që kryesisht 

përbëhen nga pasta; puding si dezert; dezerte me bazë çokolate dhe të gatshme për tu 

ngrënë  

35  Reklamime; drejtorë menaxhimi; administrim të biznesit; punë të zyrës; shërbime të 

shitjes me shumicë dhe pakicë në lidhje me pijet dhe ushqimet, shtesat ushqimore, 

ushqimet për foshnje dhe fëmijë, enë kuzhine, kozmetikë, produkte të kujdesit për trup dhe 

artikuj higjienik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1532 

(220) 19/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  GOAL FOR GOLD 

 

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira 

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1533 

(220) 19/11/2018 

(300) 40201823936X  16/11/2018  SG 

(731) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd 

151 Lorong Chuan 02-01 New Tech Park 

556741 Singapore, SG 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  THINKBOOK 
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(511) 9  Kompjuter, laptop, kompjuter për shenime, kompjuter portative, kompjuter tablet, 

periferike-pjesë bashkangjitese të kmpjutetreve dhe pjese shtese të kompjutereve, harduer 

dhe softuer të kompjutereve të shitura në njësi 

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1534 

(220) 20/11/2018 

(731) Juasuf Nikiçi Link Grpup Sh.p.k  

Bulevardi Bill Clinton, 38/2, Nr.10 , KS 

(591) E gjelbër e hapur dhe e gjelbër e 

mbyllur  

 
 

(540)   

 

 

     

 

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

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1535 

(220) 20/11/2018 

(731) Wortmann KG Internationale 

Schuhproduktionen Klingenbergstr. 1-3 

D-32758 Detmold, DE 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  Tamaris 

 

 
     

 

(511) 18  Valixhe, canta, kuleta dhe mbajtës të tjerë si dhe pjesë dhe pajisje për të gjitha 

mallërat e lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë  

25  Mbathje, rroba, mbulesa për kokë si dhe pjesë dhe pajisje për të gjitha mallërat e 

lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë 
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(210) KS/M/ 2018/1536 

(220) 20/11/2018 

(731) BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38  

Ludwigshafen am Rhein, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  ORVEGO 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate të përdorura në agrokulturë, hortikulturë dhe pylltari, veçanërisht 

përgatitjet fortifikuese të bimëve, preparatet kimike dhe / ose biologjike për menaxhimin e 

stresit në bimë, përgatitjet për rregullimin e rritjes së bimëve, preparatet kimike për 

trajtimin e farave; surfaktant  

5  Preparate për shkatërrimin dhe luftimin e parazitëve; insekticide, fungicide,    

herbicide, pesticide 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1537 

(220) 21/11/2018 

(731) LION DOO ul. Leninova br.1, 2200 

Sv. Nikole, MK 

(591) E bardhë, violete e lehte dhe e 

mbylltë, pink magenta, e verdhë, e kuqe, 

kafe, e zezë , e kaltër  

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Brumë ëmbëlsirash dhe ëmbëlsirat, biskota, bonbone, wafles, wafers,  

kroisant,  kakao, krem kakao, biskota, çokollata, bonbone me çokollata, flips, preparate nga 

drithërat, kornfleiks  

32  Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1538 

(220) 21/11/2018 

(731) Facebook, Inc. 1601 Willow Road 

Menlo Park, California 94025, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 9  Hardueri kompjuterik; Softuer për rrjetëzimin social; Veglat për zhvillim të 

softuerit; Softueri për përdorim si ndërfaqe e programimit të aplikacionit (API); Ndërfaqja e 

programimit të aplikacioneve (API) për përdorim në ndërtimin e aplikacioneve softuerike; 

Softuerë për krijimin, menaxhimin dhe ndërveprimin me një komunitet online; Softuerë për 

krijimin, redaktimin, ngarkimin, shkarkimin, qasjen, shikimin, postimin, shfaqjen, 

etiketimin, blogimin, transmetimin, lidhjen, shënimin, tregimin e ndjenjave, komentimin, 

përfshirjen, transmetimin, dhe ndarjen ose përndryshe ofrimi i medias elektronike ose 

informacionit nëpërmjet kompjuterit ne rrjetat e internet dhe të komunikimit; Softuerë për 

modifikimin dhe mundësimin e transmetimit të imazheve, audio, audio-vizuale dhe video 

përmbajtjeve dhe të dhënave; Softuerë për modifikimin e fotografive, imazheve dhe audio, 

video dhe përmbajtje audio-vizuale me filtra fotografik  dhe efektet te realitetit te shtuar 

(AR), gjegjësisht, grafika, animacione, tekste, vizatime, gjeoteka, etiketat e meta të 

dhënave, hyperlinqet; Softuerë për mbledhjen, redaktimin, organizimin, modifikimin, 

transmetimin, ndarjen dhe ruajtjen e të dhënave dhe informacioneve; Softuerë kompjuterik i 

shkarkueshëm i e-tregtisë për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione elektronike të 

biznesit nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuerë për dërgimin dhe 

pranimin e mesazheve elektronike, lajmërimeve, njoftimeve dhe rikujtueseve; Softueri i 

motorëve të kërkimit; Softuer për lojërat e realitet  virtual; Softueri i lojërave te realitetit te 

shtuar; Softuer i lojës se realitetit te përzier; Softuerë  për lojëra elektronike; Softuer për 

video lojëra; Softuerë për konvertimin e gjuhës natyrale në komandat e ekzekutueshme të 

makinës; Softuerë, ne veçanti, një ndërfaqe interpretuese për lehtësimin e ndërveprimit 

midis njerëzve dhe makinave; Softueri asistent personal; Softueri i asistentë sociale; 

Softueri për shërbimet e hartës; Softuerë për planifikimin e aktiviteteve me përdoruesit e 

tjerë dhe bërjen e rekomandimeve; Softuerë për hartografinë sociale dhe të destinacionit; 

Softuerë për të bërë rezervime dhe rezervime e vendeve; Softuerë për porositjen dhe/ose 

blerjen e mallrave dhe shërbimeve; Softuer i vetëdijshëm për vendndodhjen për kërkimin, 

përcaktimin dhe ndarjen e vendeve; Softuerë për shpërndarjen e përmbajtjes, të dhënave 

dhe informacionit pa tela; Softuerë, përkatësisht, një aplikacion që ofron funksionalitete të 

rrjeteve sociale; Softuerë për krijimin, menaxhimin dhe qasjen e grupeve brenda 

komuniteteve virtuale; Softuerë për lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit ndërmjet 

njerëzve dhe platformave të inteligjencës artificiale (AI); Softuerë për shikimin dhe 

ndërveprimin me një furnizim me imazhe, përmbajtje audio, audio-vizuale dhe video, dhe 

tekstit dhe të dhënave shoqëruese; Ndërfaqja e programimit të aplikacioneve (API) për 

përdorim në zhvillimin e platformave të inteligjencës artificiale (AI); Softuerë për 

organizimin e  ngjarjeve; Softuerë kompjuterik; Softuerë kompjuterik për dërgimin dhe 
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marrjen e mesazheve elektronike, grafikëve, imazheve, përmbajtje audio dhe audio vizuale 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuerë për përpunimin e imazheve, 

grafikut, audios, videos dhe tekstit;  Softuerë për menaxhimin e përmbajtjes së rrjeteve 

sociale, duke ndërvepruar me një komunitet virtual, dhe transmetimin e imazheve, 

përmbajtjes audio, audio-vizuale dhe video, fotografi, video, të dhëna, tekst, mesazhe, 

komente, reklama, komunikime dhe informacion i reklamimit te medias; Softuerë për 

përdorim në menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Softueri i mesazheve  

35  Shërbime marketingu, reklamimi dhe promovimi; Ofrimi i shërbimeve te hulumtimit të 

tregut dhe informacionit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbimet e biznesit dhe reklamimit, në veçanti, 

planifikimi i medias dhe blerja e mediave për të tjerët; Shërbimet e këshillimit në fushat e 

reklamimit dhe marketingut; Lehtësimi i këmbimit dhe shitjes së shërbimeve dhe 

produkteve të palëve të treta përmes internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i 

tregjeve në internet për shitësit e mallrave dhe/ose shërbimeve; Ofrimi i lehtësive online për 

lidhjen e shitësve me blerësit; Rrjetëzimi i biznesit; Shërbimet e punësimit dhe  rekrutimit; 

Shërbimet e reklamimit dhe shpërndarjes së informacionit, ne veçanti, ofrimi i hapësirës 

reklamuese të klasifikuar përmes rrjeteve globale të internetit dhe komunikimit; Ofrimi i 

bazave të të dhënave kompjuterike online dhe bazave të të dhënave online të kërkueshme 

në fushën e klasifikuar; Shërbimet e kartelave për dhurata të parapaguara, ne veçanti, 

lëshimin e certifikatave të kartës së dhuratave që mund të shpengohen (lirohen) për mallra 

ose shërbime; Shërbime bamirësie, ne veçanti, promovimi i ndërgjegjësimit publik për 

shërbimet bamirëse, filantropike, vullnetare, publike dhe te komunitetit dhe aktivitetet 

humanitare; Reklamim përmes mediave elektronike; Menaxhim i marrëdhënieve me 

konsumatorë; Shërbimet e reklamimit; Shpërndarja e reklamave për të tjerët nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve të komunkimit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve 

nëpërmjet shpërndarjes së reklamave me video në internet dhe rrjetet e komunikimit; 

Shërbimet e reklamimit, domethënë, shënjestrimi dhe optimizimi i reklamimit online; 

Menaxhimi i biznesit; Administrimi i biznesit, funksionet e zyrës; Konsultimet e biznesit 

lidhur me aktivitetet e marketingut dhe reklamimit; Planifikimi i mediave dhe shërbimet e 

blerjes së medias; Konsultimi për brende; Dizajnimi i materialeve reklamuese për të tjerët  

36  Shërbimet e përpunimit të transaksioneve financiare; Përpunimi elektronik dhe 

transmetimi i të dhënave të pagesave të faturave për përdoruesit e internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Shërbimet elektronike të transferimit të fondeve; Shërbimet e përpunimit të 

transaksioneve te karta e kreditit, karta e debitit dhe karta e dhuratës; Shërbimet tregtare, 

përkatësisht, shërbimet e përpunimit të transaksioneve të pagesave; Ofrimi i shërbimeve 

elektronike të pagesave mobile për të tjerët; Shërbimet financiare; Shërbimet e përpunimit 

të pagesave; Shërbimet e transaksionit financiar; Lehtësimi dhe aranzhimi i financimit dhe 

shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve; Shërbimet bamirëse online për mbledhjen e 

fondeve dhe shërbimet e donacioneve financiare  

38  Shërbimet e ndarjes së fotografive dhe videove, përkatësisht, transmetimin elektronik të 

skedarëve dixhital të fotografive, videove dhe përmbajtjeve audio vizuale në mesin e 

përdoruesve të internetit;  Telekomunikimet; Ofrimi i qasjes në kompjuter, në bazat e të 

dhënave elektronike dhe online; Shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht transmetimi 

elektronik i medias elektronike, të dhëna, mesazhe, grafikë, imazhe, audio, video dhe 

informacione; Ofrimi i forumeve në internet për komunikim në tema me interes të 

përgjithshëm; Ofrimi i lidhjeve të komunikimeve online të cilat transferojnë pajisjet mobile 
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dhe përdoruesit e internetit në vende të tjera lokale dhe globale online; Lehtësimi i qasjes 

në faqet e internetit të palëve të treta ose në përmbajtje të tjera elektronike të palës së tretë 

nëpërmjet një hyrjeje universale; Ofrimi i dhomave për biseda online, shërbimet e 

mesazheve të menjëhershme dhe tabelat elektronike të buletinit; Shërbimet e transmetimit 

audio, tekst dhe video nëpërmjet internetit ose rrjeteve të tjera të komunikimit; Shërbimet e 

Protokollit te zërit neper internet (Voice over Internet Protocol (VOIP)); Shërbimet e 

komunikimit të telefonisë; Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në fushat e 

rrjeteve sociale; Shërbimet e shkëmbimit të fotove dhe të dhënave nga pajisja-te-pajisja 

(peer-to-peer), përkatësisht, transmetimi elektronik i skedarëve dixhitalë të fotografive, 

grafikave dhe përmbajtja audio midis përdoruesve të internetit; Shërbimet e rrjetës 

kompjuterike te telekomunikimit pajisja-te-pajisja, përkatësisht, transmetimi elektronik i 

imazheve, grafikave dhe përmbajtja audio-vizuale dhe video, fotografive, videove, te 

dhënave, tekstit, mesazheve, reklamimit, komunikimet dhe informacionet e reklamimit ne 

media; Transmetimi dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i përmbajtjeve video, audiovizuele dhe 

audiovizuele interaktive nëpërmjet internetit; Telekonferencë; Shërbimet e 

telekomunikacionit, përkatësisht, shërbimet e transmetimit dhe te marrjes së të dhënave 

nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit; Shërbimet e komunikimit të telefonisë mobile; 

Dërgimi i ueb mesazheve; Shërbimet e mesazheve të çastit; Shkëmbimi elektronik i zërit, i 

të dhënave, i audios, i videove, i tekstit dhe i grafikut me qasje nëpërmjet rrjeteve 

kompjuterike dhe të telekomunikacionit  

41  Shërbimet e argëtimit; Shërbimet e ndarjes së fotografive dhe ndarjes së videove; 

Shërbimet elektronike botuese për të tjerët; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, lehtësimin e 

shërbimeve te shume lojtar dhe një lojtar, për lojëra të luajtura nëpërmjet internetit ose 

rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i resurseve online për zhvilluesit e softuerëve; Organizimi 

dhe sponsorizimi i programeve të konkursit dhe nxitjes për zhvilluesit e softuerëve; Botimi 

i materialeve edukative, përkatësisht, botimi i librave, revistave, gazetave dhe botimeve 

elektronike; Revistat online, përkatësisht, ueb logjet (blogjet) që përmbajnë përmbajtje të 

definuara nga përdoruesi; Shërbimet argëtuese, në veçanti, ofrimi i lojërave të realitetit 

virtual, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes së realitetit virtual; Shërbimet argëtuese, 

përkatësisht, ofrimi i lojërave të realitetit të shtuara, argëtimit interaktiv dhe përmbajtjes së 

realitetit të shtuar; Ofrimi i lojërave të realitetit virtual online; Ofrimi i lojërave të realitetit 

të shtuara në internet; Ofrimi i lojërave të përziera në internet; Shërbimet arsimore, 

përkatësisht, organizimi dhe mbajtja e konferencave dhe seminareve në fushën e 

inteligjencës artificiale dhe internetit të gjërave; Ofrimi i lojërave online; Ofrimi i softuerit 

për lojëra online; Shërbimet argëtuese, përkatësisht, ofrimi i lojërave interaktive; Edukimi; 

Ofrimi i trajnimit; Aktivitete sportive dhe kulturore  

42  Shërbimet kompjuterike, përkatësisht, krijimi i komuniteteve virtuale për përdoruesit e 

regjistruar për të organizuar grupe, takime, dhe ngjarje, pjesëmarrje në diskutime dhe 

angazhimi në rrjetet sociale, biznesore dhe te komunitetit; Shërbimet kompjuterike, 

përkatësisht, ofrimi i motorëve të kërkimit për marrjen e të dhënave nëpërmjet rrjeteve të 

internetit dhe të komunikimit; Ofrimi i softuerit për krijimin e rrjeteve sociale, krijimi i një 

komuniteti virtual dhe transmetimi i audio, video, imazheve, tekstit, përmbajtjes dhe të 

dhënave; Shërbimet e ofruesve te shërbimit te aplikacionit (ASP), përkatësisht, aplikacionet 

e softuerëve për hostimin e te tjerëve; Ofrimi i softuerit  për të lejuar përdoruesit të kryejnë 

transaksione të biznesit elektronik nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; 

Shërbimet e softuerëve si shërbim (SAAS) që përfshijnë softuer për dërgimin dhe pranimin 
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e mesazheve elektronike, njoftimeve dhe alarmeve dhe për lehtësimin e transaksioneve të 

biznesit elektronik ne internet dhe rrjetet e komunikimit; Ofrimi i softuerëve që mundësojnë 

zhvillimin, vlerësimin, testimin dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve të softuerit celular për 

pajisjet portative të kompjuterëve; Ofrimi i shërbimeve të autentifikimit të përdoruesit duke 

përdorur teknologjinë e një nënshkrimi (single sign-on)  dhe teknologjisë softuerike për 

transaksionet e e-tregtisë; Ofrimi i shërbimeve te autentifikimit të përdoruesit për 

transferimin elektronik të fondeve, kartelat e kreditit dhe debitit dhe transaksionet 

elektronik te çeqeve duke përdorur teknologjinë e një nënshkrim dhe softuerike; Ofrimi i 

një ndërfaqeje programimi të aplikacionit (API) për të lejuar përdoruesit të kryejnë 

transaksione monetare të biznesit elektronik nëpërmjet internetit; Ofrimi i softuerëve për 

përpunimin e pagesave elektronike; Shërbimet e platformës si shërbim (PAAS) që përmban 

softuer për të lejuar përdoruesit të kryejnë transaksione biznesi dhe e-tregti; Ofrimi i 

softuerit të ndërfaqes së programimit të aplikimit (API) për përdorim në realizimin e 

mesazheve elektronike dhe transmetimin e audios, videove, imazheve, tekstit, përmbajtjes 

dhe të dhënave; Ofrimi i softuerit për realizimin e mesazheve elektronike; Shërbimet e 

hartave; Ofrimi i softuerit për shërbimet e hartave; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) 

që përmban softuer për shërbimet e hartës; Ofrimi i softuerit për ndarjen dhe shfaqjen e 

vendndodhjes së një përdoruesi, planifikimi i aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe dhënia 

e rekomandimeve; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të 

mundësuar ose lehtësuar ndarjen dhe shfaqjen e vendndodhjes së një përdoruesi, 

planifikimin e aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe bërjen e rekomandimeve; Ofrimi i 

softuerit për planifikimin ne hartën sociale dhe të destinacionit; Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar hartën sociale dhe 

destinacionin; Ofrimi i softuerëve për rezervime dhe rezervime te vendeve; Ofruesi i 

shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar 

kryerjen e rezervimeve dhe rezervimeve te vendeve; Ofrimi i një softueri të vetëdijshëm për 

gjetjen, përcaktimin dhe ndarjen e vendndodhjes së mallrave, shërbimeve dhe ngjarjeve me 

interes; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuerë të vetëdijshëm për 

vendndodhjen për të kërkuar, përcaktuar dhe ndarë vendndodhjen e mallrave, shërbimeve 

dhe ngjarjeve me interes; Ofrimi i softuerit për lehtësimin e ndërveprimit dhe komunikimit 

midis njerëzve dhe platformave të inteligjencës artificiale (AI); Ofruesi i shërbimit të 

aplikacionit (ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar ndërveprimin dhe 

komunikimin midis njerëzve dhe platformave të inteligjencës artificiale (AI); Dizajnimi i 

realitetit të shtuar dhe efekteve të realitetit virtual për përdorim në modifikimin e 

fotografive, imazheve, videove dhe përmbajtjes audio-vizuale; Platforma si një shërbim 

(PAAS) që paraqet platforma softuerike për përdorim në blerjen dhe shpërndarjen e 

reklamave; Ofrimi i softuerit për modifikimin e fotografive, imazheve dhe përmbajtjes 

audio, video dhe audiovideo me filtra dhe efektet e shtuara të realitetit (AR), gjegjësisht 

grafikë, animacione, tekst, vizatime, gjeoteka, etiketat e meta të dhënave, hyperlinqet; 

Platforma si një shërbim (PAAS) që paraqet platforma softuerike për rrjetëzimin social, 

menaxhimin e përmbajtjeve të rrjeteve sociale, krijimin e një komuniteti virtual dhe 

transmetimin e imazheve, përmbajtjeve audiovizive dhe video, fotografi, video, fotografive, 

të dhënave, tekstit, mesazheve, reklamave,  informacionet dhe komunikimet e reklamimin 

ne media; Ofrimi i softuerit asistent personal; Ofrimi i softuerit i asistencës sociale; Ofrimi i 

lehtësirave në internet që permbajne përdorim të përkohshëm të softuerit qe nuk mund te 

shkarkohet për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronike, mesazheve të 
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menjëhershme, alarme elektronike dhe lajmërime, fotografi, imazhe, grafikë, të dhëna, 

audio, video dhe përmbajtje audio-vizuale nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; 

Ofrimi ne përdorim të përkohshëm të softuerit kompjuterik që nuk mund të shkarkohen për 

t'u përdorur në lehtësimin thirrjet  e protokollit e zërit neper internet (VOIP), thirrjet 

telefonike, thirrjet me video, mesazhet me tekst, mesazhet elektronike, mesazhet e çastit  

dhe shërbimet e rrjeteve sociale online; Shërbimet e ofruesve të shërbimeve të 

aplikacioneve (ASP) që përfshijnë softuer për të mundësuar ose lehtësuar telefonatat, 

thirrjet telefonike, mesazhet me tekst, mesazhet elektronike, mesazhet e menjëhershme dhe 

shërbimet e rrjeteve sociale në internet; Shërbimet kompjuterike, perkatësisht, dhënia e 

informacionit në fushën e teknologjisë dhe zhvillimit të softuerit nëpërmjet internetit dhe 

rrjeteve të komunikimit; Ofrimi i softuerit për përdorim në marrjen dhe redaktimin e 

fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Ofruesi i shërbimit të aplikacionit 

(ASP) që përmban softuer për të mundësuar ose lehtësuar marrjen dhe redaktimin e 

fotografive dhe regjistrimin dhe redaktimin e videove; Zhvillimi i softuerit; Ofrimi i 

softuerit online; Ofruesi i shërbimit të aplikacioneve, përkatësisht, ofrimi mbajtja, 

menaxhimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve, faqeve të internetit dhe 

bazave të të dhënave në fushat e komunikimit me valë, qasjes së informacionit në celular 

dhe menaxhimit të largët të të dhënave për dërgimin pa tel të përmbajtjes në kompjuterë, 

laptopë dhe pajisjet mobile elektronike; Ofruesi i shërbimit të aplikimit (ASP); Ofrimi i 

lehtësirave online që u japin përdoruesve mundësinë për të ngarkuar, modifikuar dhe ndarë 

audio, video, imazhe fotografike, tekst, grafikë dhe të dhëna; Ofrimi i softuerit dhe 

aplikacioneve për menaxhimin e marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM); Ofruesi i 

shërbimit të aplikacioneve (ASP) që përmban softuer për menaxhimin e marrëdhënieve me 

klientët (CRM); Shërbimet kompjuterike, në veçanti, ofruesit e shërbimeve të aplikacioneve 

që përfshijnë softuerin e programimit të aplikacioneve (API) për menaxhimin e 

marrëdhënieve të konsumatorëve (CRM)  

45  Shërbimet e rrjetëzimit social; Ofrimi i shërbimeve të portierëve për të tjerët, 

përkatësisht, kryerjen e rezervimeve, lehtësimi i blerjeve, aranzhimi i dërgesave, kryerja e 

aranzhimeve personale të kërkuara, dhënia e rekomandimeve për produktet dhe shërbimet, 

ofrimi i informacionit specifik të konsumatorëve për plotësimin e nevojave individuale dhe 

dhënia e lajmërimeve dhe njoftimeve elektronike; Shërbimet online te rrjeteve sociale; 

Shërbimet e verifikimit të përdoruesve; Shërbimet e verifikimit të identifikimit; Shërbimet 

e verifikimit të identifikimit të biznesit  
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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 
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të tregtisë komerciale dhe informatave të konsumatorëve; ndihmesë biznesi; kontabilitet, 

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

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

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

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

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

dhe sistematizim të të dhënave të biznesit   

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1540 

(220) 21/11/2018 

(731) ,,EUJOBS,, SHPK Prishtinë/Kalabri 

,Aldex Lok.1, KS 

(591) ZEZË 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)  ,,EUJOB’’SH.P.K 

 

 
     

 

(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   
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(210) KS/M/ 2018/1545 

(220) 21/11/2018 

(731) Caffitaly System S.p.A.  

Via Panigali 38 40041 Gaggio Montano 

(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) 11  Aparat për përgatitjen e kafesë  

30  Kafe, qaj, kakao, sheqer, kafe artificiale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1546 

(220) 21/11/2018 

(731) Caffitaly System S.p.A. Via Panigali 

38 40041 Gaggio Montano (BO), IT 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  CAFFITALY 

 

 
     

 

(511) 11  Aparat për përgatitjen e kafesë  

30  Kafe, qaj, kakao, sheqer, kafe artificiale  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1547 

(220) 21/11/2018 

(731) " ERZENI" SH.P.K  Berat Kutalli  

Fshati Samatice, lagjja " Qender ", rruga 

kryesore, godine dy kateshe nr.15, zona 

kadastrale nr.3256, AL 

(591) E kuqe,  e gjelbër, kafe,  

kaltër e ndritëshme,  kaltër e errët 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 29  Qumësht dhe produkte qumështi; Kos, djathe dhe produkte të tjera të prëfshira në 

këte klasë 
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(210) KS/M/ 2018/1548 

(220) 21/11/2018 

(731) Rigo Trading S.A. 6, Route de Trèves  

EBBC Building E 2633 Senningerberg, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  PACK YOUR BAG  

 

 
     

 

(511) 30  Ëmbëlsira.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1549 

(220) 21/11/2018 

(731) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

(526) CEYLON TEA PREMIUM 

QUALITY 

(591) E kuqja, e zeza, e verdha, e bardha, 

portokalli 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;                                                         

Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    

Erëzat,akulli  

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

klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore 

;ushqimet për kafshë;malta  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të 

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

për pastrim,prodhimeve të dedikuara për pastrim ,mjeteve për 

dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave 

ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe paiisjeve elektrike,aparateve 

elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike ,kompkat 

disqeve ,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për 

kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, pajisjeve për automobila, 

orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe ekuizitave për zya, librave 

dhe gjërave tjera të shtypura ,mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të interiereve 

,mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, 

prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të 
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shtratit , tekstilit për përdorim ne amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, 

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

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

me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltrarisë, 

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

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

recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, 

aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, 

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

aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato, pajisjeve për 

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

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

enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për 

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

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

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

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

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

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

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

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

pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve  

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

veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato, 

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

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

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

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

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

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

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

shitjes me pakicë, sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për 

palë të treta, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht 

informatave për prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për konsumatorë dhe 

informatave shërbyese për konsumator; Shërbime të organizimit të transaksioneve 

komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të menaxhimit të punës; 

Shërbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit, rekrutim  

kuadrit; Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit. Shërbime të asistencës 

në menaxhimin komercial dhe industrial. Ofrim të shërbimeve për palë të treta, blerje të 

mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera  
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(210) KS/M/ 2018/1550 

(220) 21/11/2018 

(731) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

(591) E kuqja, e bardha, e verdha, e zeza 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 30  Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;                                                         

Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    

Erëzat,akulli  

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

klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore 

;ushqimet për kafshë;malta  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të 

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

për pastrim,prodhimeve të dedikuara për pastrim ,mjeteve për 

dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave 

ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe paiisjeve elektrike,aparateve 

elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike ,kompkat 

disqeve ,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për 

kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, pajisjeve për automobila, 

orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe ekuizitave për zya, librave 

dhe gjërave tjera të shtypura ,mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të interiereve 

,mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, 

prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të 

shtratit , tekstilit për përdorim ne amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, 

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

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

me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltrarisë, 

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

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

recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, 

aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, 

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

aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato, pajisjeve për 

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

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

enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për 

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

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

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

të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime  të shites 
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me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të 

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

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

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

pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve  

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

veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato, 

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

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

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

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

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

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

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

shitjes me pakicë, sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për 

palë të treta, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht 

informatave për prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për konsumatorë dhe 

informatave shërbyese për konsumator; Shërbime të organizimit të transaksioneve 

komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të menaxhimit të punës; 

Shërbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit, rekrutim  

kuadrit; Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit. Shërbime të asistencës 

në menaxhimin komercial dhe industrial. Ofrim të shërbimeve për palë të treta, blerje të 

mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1551 

(220) 21/11/2018 

(731) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

(591) E kuqja, e bardha, e verdha, e zeza 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Kafja,çaji,kakaoja,sheqeri,orizi,tapioka,sagu,kafja artificiale; mielli dhe produktet 

e drithërave,buka,brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret;                                                         

Mjalta,melesa;tharmi,pluhuri për pjekje,kripa,mustarda;uthulla,salcat(mëlmesat).    

Erëzat,akulli  

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

klasat tjera;kafshët e gjalla ;pemët dhe perimet e freskëta ;farat,bimët dhe lulet natyrore 
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;ushqimet për kafshë;malta  

35  Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqësore,prodhimeve të 

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

për pastrim,prodhimeve të dedikuara për pastrim ,mjeteve për 

dezinfektim,kozmetikës,prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave 

ushqimore (suplementeve), fishekzjareve, aparateve dhe paiisjeve elektrike,aparateve 

elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike ,kompkat 

disqeve ,softuerit dhe harduerit kompjuterik,paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për 

kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, pajisjeve për automobila, 

orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe ekuizitave për zya, librave 

dhe gjërave tjera të shtypura ,mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të interiereve 

,mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për ato, 

prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të 

shtratit , tekstilit për përdorim ne amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, 

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

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

me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltrarisë, 

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

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

recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjareve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, 

aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, 

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

aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato, pajisjeve për 

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

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

enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për 

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

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

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

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

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

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

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

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

pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për ato, kompjuterëve dhe pajisjeve  

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

veglave, aparateve për kopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe pajisjeve për ato, 

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

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

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

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

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

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

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

shitjes me pakicë, sherbimeve të shpalljeve ,shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, për 

palë të treta, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, gjegjësisht 
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informatave për prodhimet për konsumatorë, informata këshilluese për konsumatorë dhe 

informatave shërbyese për konsumator; Shërbime të organizimit të transaksioneve 

komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të menaxhimit të punës; 

Shërbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit të biznesit, rekrutim  

kuadrit; Shërbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit. Shërbime të asistencës 

në menaxhimin komercial dhe industrial. Ofrim të shërbimeve për palë të treta, blerje të 

mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1552 

(220) 22/11/2018 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 12  Automobilë dhe pjesë strukturore për to  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1555 

(220) 22/11/2018 

(731) ABIOGEN PHARMA S.p.A. 

Via Meucci, 36-56121 Ospedaletto, Pisa 

(PI), IT 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietale të adaptuara për përdorim mjekësor dhe 

veterinar; ushqim për bebe; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leokoplaste; materiale për 

lidhje; materiale për rregullimin e dhëmbëve; dyll dentar; dezinfektues; shtesa ushqimore, 

shtesa me vitamina; paisje mjekësore (substanca); paisje mjekësore për klasën e I, II, III  
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(210) KS/M/ 2018/1556 

(220) 22/11/2018 

(731) ABIOGEN PHARMA S.p.A. 

Via Meucci, 36-56121 Ospedaletto, Pisa 

(PI), IT 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; ushqime dhe substanca dietale të adaptuara për përdorim mjekësor dhe 

veterinar; ushqim për bebe; shtesa dietale për njerëz dhe kafshë; leokoplaste; materiale për 

lidhje; materiale për rregullimin e dhëmbëve; dyll dentar; dezinfektues; shtesa ushqimore, 

shtesa me vitamina; paisje mjekësore (substanca); paisje mjekësore për klasën e I, II, III  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1557 

(220) 22/11/2018 

(731) “UNIQUE Esthetic Dentistry” L.L.C. 

Mati 1, Blloku A 16, Kati Përdhes, KS 

(526) ESTHETIC DENTISTRY 

(591) e arit 

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

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për 

njerëzit dhe kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore 

  
 

(210) KS/M/ 2018/1558 

(220) 22/11/2018 

(731) “UNIQUE Esthetic Dentistry” L.L.C. 

Mati 1, Blloku A 16, Kati Përdhes, KS 

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

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  UNIQUE Esthetic Dentsitry 
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(511) 44  Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes higjenik dhe bukurie për 

njerëzit dhe kafshët; shërbime bujqësore, kopshtarie dhe pyjore 

 

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1559 

(220) 23/11/2018 

(731) BASF Agro B.V. Arnhem (NL), 

Zweigniederlassung Freienbach 

Huobstrasse 3 Pfäffikon SZ, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  FABAN 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate të përdorura në agrokulturë, horticulture dhe pylltari, veçanarisht 

përgatitjet fortifikuese të bimëve, preparate kimike dhe / ose biologjike për menaxhimin e 

stresit në bimë, përgatitjet për rregullimin e rritjes së bimëve, preparatet kimike për 

trajtimin e farave; surfaktant.   

2  Preparate për shkatërrimin dhe luftimin e parazitëve; insekticide, fungicide, herbicide, 

pesticide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1560 

(220) 23/11/2018 

(300) UK00003347993  24/10/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place 

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  NEO CREAMY TOBACCO 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur; 

artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së 

duhanit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1561 

(220) 23/11/2018 

(731) The Nikka Whisky Distilling Co., Ltd 

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

Tokyo, JP 

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

(540)   
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

     

 

(511) 33  Uiski  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1563 

(220) 26/11/2018 

(731) Avdi Ramushi, Princesha Palace 

SH.P.K Babush I Muhagjerve Lipjan, KS 

(591) Ari Kafe Verdh 

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 41  Argetim dhe Aktivitete Kulurore  

43  Sherbimet per sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim perkoheshem, Sherbime 

Hoteliere, Sherbime ushqimore dhe pije, Vetsherbim, Restaurant, mini bar, Sherbime 

Moteli  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1564 

(220) 26/11/2018 

(731) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR, TR 

(591) E VERDHË, E BARDHË, E 

(540)  
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GJELBËR 

(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 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 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), 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 lajthitë; 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), pogaçe 

(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 të përpunuar për konsum nga njerzit, 

orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto 
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mallra, këto shërbime janë të mundshme nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe 

nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet porosisë me katalog 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1565 

(220) 26/11/2018 

(731) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   PEYMAN NUTZZ 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket 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 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), 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  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, 
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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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1566 

(220) 26/11/2018 

(731) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  PEYMAN DORLEO 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket 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 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), 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 lajthitë; 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 
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mielli dhe çokollate; bukës, simiteve (rathë brumi të mbuluara me susam – gjevrek), pogaçe 

(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 të përpunuar për konsum nga njerzit, 

orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto 

mallra, këto shërbime janë të mundshme nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe 

nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet porosisë me katalog 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1567 

(220) 26/11/2018 

(731) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  PEYMAN ÇITLIYO 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket 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 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), 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 
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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 lajthitë; 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), pogaçe 

(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 të përpunuar për konsum nga njerzit, 

orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto 

mallra, këto shërbime janë të mundshme nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe 

nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet porosisë me katalog 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1568 

(220) 26/11/2018 

(731) PEYMAN KURUYEMİŞ, GIDA, 

AKTARİYE, KİMYEVİ MADDELER, 

TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Organize Sanayi Bölgesi 9, Cadde 

ESKİŞEHİR, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  PEYMAN BAHÇEDEN 

 

 
     

 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe gjah; produket të përpunuara mishi. Bishtajore të thara. 

Supa, bulone. Ulli të përpunuar, pastë ullijsh. Qumsht me prejardhje kafshësh; Qumsht me 

prejardhje bimësh; produkte qumshti; gjalpë. Vajra ushqimore. Pemë dhe perime të thara, 

konservuara, ngrira, gatuara, tymosura ose të kripura; pastë domatesh. Ara të përgatitura 
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dhe fruta të thara si meze. Derdhje (lyerje) lajthish dhe gjalpë 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), 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 lajthitë; 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), pogaçe 

(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 të përpunuar për konsum nga njerzit, 

orizit; melasës për ushqim duke ju mundësuar konsumatorëve ti shikojnë dhe ti blejnë këto 

mallra, këto shërbime janë të mundshme nëpërmjet shitjes me pakicë, shumicë, si dhe 

nëpërmjet mediave elektronike ose nëpërmjet porosisë me katalog 
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(210) KS/M/ 2018/1569 

(220) 26/11/2018 

(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH  

Langgasse 1 , 6830 Rankweil, AT 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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; 
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Pijet joalkoolike që përmbajnë kafe ose ekstrakte kafeje; Pije jo alkoolike që përmbajnë 

aromatizues çaji ose kafeje 

  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1570 

(220) 26/11/2018 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   MAGGI  

 

 

 
     

 

(511) 29  Perimet të konservuara, të ngrira, të thata ose të gatuara; patate të konservuara, të 

ngrira, të thata ose të gatuara, kërpudha të konservuara, të thata ose të gatuara, kafshë 

gjahu, peshk dhe produkte ushqimore nga deti, të gjitha këto produkte në formë 

ekstrakteve, supave, pelte, shtresave, të konservuara, enëve të gatimit, të ngrira ose 

dehidratuara; enë  e gatimi me bazë për perime, patate, fruta, mishi, shpezëve, peshqve dhe 

produkteve ushqimore nga deti; vajra dhe yndyrna ushqimore; supa, koncentrat i  supave, 

preparate për përgatitjen e supave, supa, kube bouillon , bouillon, gjithashtu në formë  kubi, 

në formë tablete ose  në formë pluhuri, preparate për të bërë e bouillon , koncentrat 

broths(lëng mishi)  koncentruar; qumësht oriz për qëllime gatimi  

30  Miell, bukë, maja, pastë; oriz, pasta, nudles( pasta prej brumit); prodhimet ushqimore të 

bëra nga orizi, mielli, mielli i tërshërës ose mielli i drithërave, gjithashtu në formën të enëve 

të gatimit; salca; salce soje; keqap prej  domateve; produktet për aromatizim ose erëza të 

produkteve ushqimore, erëza ushqimore, kondiment(erëza), salcat e sallatës, majonezë; 

mustardë; uthull; fara të përpunuara për përdorim si erëza  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1571 

(220) 26/11/2018 

(731) Société des Produits Nestlé S.A. 

1800 Vevey, CH 

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

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

Prishtinë 
 

(540)     THOMY 

 

 
     

 

(511) 29  Perimet të konservuara, të ngrira, të thata ose të gatuara; patate të konservuara, të 

ngrira, të thata ose të gatuara, kërpudha të konservuara, të thata ose të gatuara, kafshë 

gjahu, peshk dhe produkte ushqimore nga deti, të gjitha këto produkte në formë 

ekstrakteve, supave, pelte, shtresave, të konservuara, enëve të gatimit, të ngrira ose 

dehidratuara; enë  e gatimi me bazë për perime, patate, fruta, mishi, shpezëve, peshqve dhe 

produkteve ushqimore nga deti; vajra dhe yndyrna ushqimore; supa, koncentrat i  supave, 

preparate për përgatitjen e supave, supa, kube bouillon , bouillon, gjithashtu në formë  kubi, 

në formë tablete ose  në formë pluhuri, preparate për të bërë e bouillon , koncentrat 
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broths(lëng mishi)  koncentruar; qumësht oriz për qëllime gatimi  

30  Miell, bukë, maja, pastë; oriz, pasta, nudles( pasta prej brumit); prodhimet ushqimore të 

bëra nga orizi, mielli, mielli i tërshërës ose mielli i drithërave, gjithashtu në formën të enëve 

të gatimit; salca; salce soje; keqap prej  domateve; produktet për aromatizim ose erëza të 

produkteve ushqimore, erëza ushqimore, kondiment(erëza), salcat e sallatës, majonezë; 

mustardë; uthull; fara të përpunuara për përdorim si erëza 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1572 

(220) 27/11/2018 

(731) “GURMANIA” J.S.C. 

Rr. Gustav Majer nr. 5, Prishtinë, KS 

(591) e kaltër e mbylltë (teget) dhe  e 

portokallt 

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

Anton Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1574 

(220) 27/11/2018 

(731) " evroenergie " L.L.C. Rexhep Mala 

nr.33, 10000 Prishtinë, KS 

(591)  E zeze 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkur dhe imitime të lëkurës; materiale të bëra prej lëkure dhe imitimeve të 

lëkurës (të përfshira në këtë klasë); çanta, në veçanti valixhe për udhëtim; valixhe të 

përfshira në këtë klasë, çanta të vogla, çantë udhëtimi, valixhe sportive, valixhe mbajtëse 

dhe valixhe shpine; torbë udhëtimi, torbë mbajtëse; çanta dore, çanta shkolle, kuleta xhepi  

24  Tekstil dhe mallra prej tekstili (të përfshira në këtë klasë); peshqirë prej tekstilit; 

batanije, gjegjësisht batanije për udhëtim, batanije prej leshi, batanije prej leshit të bagëtive; 

Thasë për fjetje për alpinizëm dhe kamping  

25  Veshje; këpucë; kapela; artikujt e veshjeve të sipërme; veshje të brendshme;veshje 

sportive; veshje për lindje; veshje të rastit pallto; këmisha, këmisha me mëngë; këmisha 
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polo; këmisha sportive, këmisha me mëngë të shkurta; xhaketa; xhemper; triko (xhaketë e 

thurur); maica për djersë; artikuj të trikotazhit; maica;veshje për djersë; maica; pantollona; 

pantallona sporti; xhinse; dollakë (veshje trupi);pantallona të shkurtra; funde; fustane; 

kostume dhe uniforma për mbeshtetje  të skuadrave; veshje sportive; kapele sportive; 

këpucë sportive; atlete sportive; veshje gjimnastike; rrobat e plazhit; këpucë plazhi; veshje 

noti; rroba noti; rroba për banjo dhe veshje për banjo; çizme, këpucë dhe pantofla; kapele; 

kapele; veshore; shall i gjatë për femra; doreza; shalle dhe shalle te gjëra; rripa (shirit) të 

kokës; çorape të gjata te trikotuar për femra; çorape të gjata; çorape mbërthyese; kravatat; 

kravata; rripa (veshje).  

33  Pije alkoolike përveç birrës; Verë; Alkoolike [pije]; Tretës; Likerë; Kokteje  

35  Shërbimet e shitjes me pakicë, shërbimet e shitjes me shumicë, shërbimet e shitjes  me 

pakicë në dyqan, shërbimet e shitjes me pakicë me porosi dhe shërbimet elektronike ose 

online me pakicë që kanë të bejnë me shitjen e materialeve të bëra prej lëkure dhe 

imitimeve të lëkurës , çantave, në veçanti valixhe për udhëtim; valixhe të përfshira në këtë 

klasë, çanta të vogla, çantë udhëtimi, valixhe sportive, dhe valixhe shpine; torbë udhëtimi, 

torbë mbajtëse, çanta dore, çanta shkolle, kuleta xhepi, tekstil dhe mallra prej tekstili (të 

përfshira në klasën 24), peshqirë prej tekstilit,  batanije, gjegjësisht batanije për udhëtim, 

batanije prej leshi, batanije prej leshit të bagëtive, thasë për fjetje për alpinizëm dhe 

kampin, veshjeve, këpucë, kapela, artikujt e veshjeve të sipërme, veshje të brendshme, 

veshje sportive, veshje për lindje, veshje të rastit pallto, këmisha, këmisha me mëngë, 

këmisha polo, këmisha sportive, këmisha me mëngë të shkurta, xhaketa, xhemper, triko, 

maica për djersë, artikuj të trikotazhit, maica, veshje për djersë, maica, pantollona, 

pantallona sporti, xhinse, pantallona të shkurtra, funde, fustane, veshje sportive, kapele 

sportive, këpucë sportive, atlete sportive, veshje gjimnastike, rrobat e plazhit, këpucë 

plazhi, veshje noti, rroba noti,  rroba për banjo dhe veshje për banjo, çizme, këpucë dhe 

pantofla, kapele, kapele, veshore, shall i gjatë për femra, doreza, shalle dhe shalle te gjëra, 

çorape të gjata te trikotuar për femra, çorape të gjata, kravatat,  pije alkoolike, verë, likerë 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1575 

(220) 27/11/2018 

(731) " evroenergie " L.L.C. Rexhep Mala 

nr.33, 10000 Prishtinë, KS 

(591) E kuqe, e zeze 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 18  Lëkur dhe imitime të lëkurës; materiale të bëra prej lëkure dhe imitimeve të 

lëkurës (të përfshira në këtë klasë); çanta, në veçanti valixhe për udhëtim; valixhe të 

përfshira në këtë klasë, çanta të vogla, çantë udhëtimi, valixhe sportive, valixhe mbajtëse 

dhe valixhe shpine; torbë udhëtimi, torbë mbajtëse; çanta dore, çanta shkolle, kuleta xhepi  

24  Tekstil dhe mallra prej tekstili (të përfshira në këtë klasë); peshqirë prej tekstilit; 

batanije, gjegjësisht batanije për udhëtim, batanije prej leshi, batanije prej leshit të bagëtive; 

Thasë për fjetje për alpinizëm dhe kamping  
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25  Veshje; këpucë; kapela; artikujt e veshjeve të sipërme; veshje të brendshme;veshje 

sportive; veshje për lindje; veshje të rastit pallto; këmisha, këmisha me mëngë; këmisha 

polo; këmisha sportive, këmisha me mëngë të shkurta; xhaketa; xhemper; triko (xhaketë e 

thurur); maica për djersë; artikuj të trikotazhit; maica;veshje për djersë; maica; pantollona; 

pantallona sporti; xhinse; dollakë (veshje trupi);pantallona të shkurtra; funde; fustane; 

kostume dhe uniforma për mbeshtetje  të skuadrave; veshje sportive; kapele sportive; 

këpucë sportive; atlete sportive; veshje gjimnastike; rrobat e plazhit; këpucë plazhi; veshje 

noti; rroba noti; rroba për banjo dhe veshje për banjo; çizme, këpucë dhe pantofla; kapele; 

kapele; veshore; shall i gjatë për femra; doreza; shalle dhe shalle te gjëra; rripa (shirit) të 

kokës; çorape të gjata te trikotuar për femra; çorape të gjata; çorape mbërthyese; kravatat; 

kravata; rripa (veshje)  

33  Pije alkoolike përveç birrës; Verë; Alkoolike [pije]; Tretës; Likerë; Kokteje  

35  Shërbimet e shitjes me pakicë, shërbimet e shitjes me shumicë, shërbimet e shitjes  me 

pakicë në dyqan, shërbimet e shitjes me pakicë me porosi dhe shërbimet elektronike ose 

online me pakicë që kanë të bejnë me shitjen e materialeve të bëra prej lëkure dhe 

imitimeve të lëkurës , çantave, në veçanti valixhe për udhëtim; valixhe të përfshira në këtë 

klasë, çanta të vogla, çantë udhëtimi, valixhe sportive, dhe valixhe shpine; torbë udhëtimi, 

torbë mbajtëse, çanta dore, çanta shkolle, kuleta xhepi, tekstil dhe mallra prej tekstili (të 

përfshira në klasën 24), peshqirë prej tekstilit,  batanije, gjegjësisht batanije për udhëtim, 

batanije prej leshi, batanije prej leshit të bagëtive, thasë për fjetje për alpinizëm dhe 

kampin, veshjeve, këpucë, kapela, artikujt e veshjeve të sipërme, veshje të brendshme, 

veshje sportive, veshje për lindje, veshje të rastit pallto, këmisha, këmisha me mëngë, 

këmisha polo, këmisha sportive, këmisha me mëngë të shkurta, xhaketa, xhemper, triko, 

maica për djersë, artikuj të trikotazhit, maica, veshje për djersë, maica, pantollona, 

pantallona sporti, xhinse, pantallona të shkurtra, funde, fustane, veshje sportive, kapele 

sportive, këpucë sportive, atlete sportive, veshje gjimnastike, rrobat e plazhit, këpucë 

plazhi, veshje noti, rroba noti,  rroba për banjo dhe veshje për banjo, çizme, këpucë dhe 

pantofla, kapele, kapele, veshore, shall i gjatë për femra, doreza, shalle dhe shalle te gjëra, 

çorape të gjata te trikotuar për femra, çorape të gjata, kravatat,  pije alkoolike, verë, likerë. 

Kokteje  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1576 

(220) 29/11/2018 

(300) 302018000018859  29/05/2018  IT 

(731) SOFFASS S.P.A. Via Fossanuova, 59 

55016 Porcari (LU), IT 

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

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

(540)   
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(511) 3  Leckat, pecetat, letra e mbeshtjellur (rolls), faculetat prej letre, mbulesat e tavolines 

dhe leckat e ngopura  me detergjent per pastrim shtepiak dhe personal, per kujdes dhe 

higjiene personale dhe shtepiake  

16  Leckat prej letre per pastrim shtepiak, leckat prej letre per pastrim personal, higjiene 

dhe kujdes, peceta prej letre per kuzhine dhe peceta prej letre per toalet, faculeta prej letre, 

faculeta faciale prej letre, mbulesa tavoline prej letre, peceta tavoline prej letre, letra 

kuzhine te mbeshtjellura, leter toaleti dhe leter pastrimi poashtu e perdorshme si leter 

toaleti, te dyja keto ne paketim per perdorim shtepiak, komunitar dhe industrial  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1577 

(220) 29/11/2018 

(731) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade K. Frankopana 99, 31000 Osijek, 

HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  KANDI GUMENKO 

 

 
     

 

(511) 30  Bonbone (ëmbëlsira); çokollatë; sheqerka çokollate; skopinj çokollate; ëmbëlsira 

çokollate; bombone gome; kakao; karamele (bonbone të buta); produkte ëmbëlsirash nga 

çokollata; prodhime me bazë çokollate; prodhime nga kakao; çokollate e mbushur; 

ëmbëlsira; zhele (bonbone)  

 
 

(210) KS/M/ 2018/1578 

(220) 29/11/2018 

(731) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona 

i čokolade K. Frankopana 99, 31000 Osijek, 

HR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  KANDI PUCKO 

 

 
     

 

(511) 30  Bonbone (ëmbëlsira); çokollatë; sheqerka çokollate; skopinj çokollate; ëmbëlsira 

çokollate; bombone gome; kakao; karamele (bonbone të buta); produkte ëmbëlsirash nga 

çokollata; prodhime me bazë çokollate; prodhime nga kakao; çokollate e mbushur; 

ëmbëlsira; zhele (bonbone)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1579 

(220) 29/11/2018 

(300) 017907339  29/05/2018  EU 

(731) PERNOD RICARD ITALIA S.P.A. 

Viale Monza 265 20126 MILANO, IT 

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

(540)   
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrave)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1580 

(220) 29/11/2018 

(300) 017930763  06/11/2018  EU 

(731) PERNOD RICARD ITALIA S.P.A. 

Viale Monza 265 20126 MILANO, IT 

(591) E kaltër, e kuqe, e verdhë, e zezë, e 

bardhë 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 33  Pije alkoolike (përveç birrave)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1581 

(220) 29/11/2018 

(731) SOREMARTEC S.A. 

FINDEL BUSINESS CENTER 

COMPLEXE B, RUE DE TRÈVES  

L-2632 FINDEL, LU 

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

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

Prishtinë 
 

(540)  KINDER A LITTLE A LOT 

 

 
     

 

(511) 30  Pastiqeri dhe ëmbëlsira, çokollat dhe ëmbëlsira me çokollatë , biskota, torte, 

bonbone, akull ushqimore, pije me bazë kakao  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1582 

(220) 29/11/2018 

(731) LE.MA S.R.L. Via Del Vetraio, 26 

Bologna, IT 

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

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

(540)   
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(511) 7  Rondela metalike për motorët e automjeteve; rondela, jo metalike, për motorët e 

automjeteve; kushineta për boshtet e transmisionit; filtrat e karburantit; filtra [pjesë të 

makinave ose motorëve]  

12  Shufra lidhëse për automjetet tokësore; bllok per heqje te zhurmave për automjetet 

tokësore; bazament motori për mjetet e tokës; kapakët për makinat e benzinës [gaz]; boshte 

për automjetet tokësore; tampon gome për automjetet tokësore; shkorret gome për 

automjetet e tokës; tubat e ujit të gomës për ftohjen e motorit për automjetet tokësore; tuba 

gome per ftohje te brendshme për motor për automjete tokësore; nyje universale për mjetet 

e tokësore  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1583 

(220) 29/11/2018 

(731) KAYNAK TEKNIGI SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

Tosb Taysad Organize Sanayi Bölgesi 2. 

Cad. No: 5 Çayırova, Kocaeli,, TR 

(591)  Jeshile dhe e bardhe 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 6  Metale të zakonshëm dhe aliazhet e tyre, xeherorë; materiale metalike për ndërtim 

dhe konstruksion; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllo dhe tela jo-elektrikë prej 

metali të zakonshëm; artikuj të vegjël të pajisjeve metalike; enë metalike për ruajtje apo 

transport; kasaforta; tela dhe shufra për saldim.  

7  Makineri dhe vegla makinerie; motorë dhe motorë me djegie të brendshme (përjashtuar 

ato për automjete tokësorë); bashkime për makina dhe elementë transmisioni (përjashtuar 

ato për automjete tokësorë); pajisje bujqësore të ndryshme nga ato që operohen me dorë; 

inkubatorë për vezë; makineri automatike për shitje; elektroda për saldim dhe makineri për 

saldim.  

40  Trajtim materialesh; shërbime saldimi.  
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(210) KS/M/ 2018/1584 

(220) 29/11/2018 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, JP 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  YARIS CROSS 

 

 
     

 

(511) 12  Automobilë dhe pjesë strukturore për to  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1585 

(220) 29/11/2018 

(300) 017913971  07/06/2018  EU 

(731) Nokian Tyres plc Pirkkalaistie 7,  

37100 Nokia, FI 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  Nokian WR Snowproof 

 

 
     

 

(511) 12  Goma për automjete; goma të dimrit për automjete  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1586 

(220) 29/11/2018 

(731) CERRAD Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Radomska 49B 

27-200 Starachowice, PL 

(591) E zezë, oker 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Pllaka argjile (pllaka qeramike); Pllaka qeramike të glazuara; Pllaka qeramike për 

dysheme dhe veshje; Pllaka qeramike për mur; Pllaka qeramike për dysheme të jashtme; 

Pllaka qeramike për mure të jashtëm; Pllaka argjile; Terra-cotta pllaka qeramike 
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(210) KS/M/ 2018/1587 

(220) 29/11/2018 

(731) CERRAD Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością ul. Radomska 49B 

27-200 Starachowice, PL 

(591) E zezë, ngjyrë hiri 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 19  Pllaka argjile (pllaka qeramike); Pllaka qeramike të glazuara; Pllaka qeramike për 

dysheme dhe veshje; Pllaka qeramike për mur; Pllaka qeramike për dysheme të jashtme; 

Pllaka qeramike për mure të jashtëm; Pllaka argjile; Terra-cotta pllaka qeramike 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1588 

(220) 29/11/2018 

(731) Balkan Natural Adventure sh.p.k. 

Edit Durham 7, 30000 Pejë, Kosova, KS 

 
 

(540)  Peaks of the Balkans 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.  

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

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

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.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1589 

(220) 29/11/2018 

(731) Balkan Natural Adventure sh.p.k. 

Edit Durham 7, 30000 Pejë, , KS 

 

 
 

(540)  The High Scardus Trail 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.  

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

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.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2018/1590 

(220) 29/11/2018 

(731) Balkan Natural Adventure sh.p.k. 

Edit Durham 7, 30000 Pejë, Kosova, KS 

 
 

(540)  Balkan Natural Adventure 

 

 
     

 

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.  

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

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.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1591 

(220) 30/11/2018 

(731) DON DON proizvodno in trgovsko 

podjetje d.o.o. Gasilska cesta 2 1290 

Grosuplje, SI 

(526) YOUR MINUTES 

(591) Kaltërt dhe e kuqe 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

AA & D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona e 

jugut L 9/5, KS 
 

(540)   

 

 

     

 

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

konzervuara, të terura dhe të ziera; gjele (zhelatina), xhemëra, komposte; vezë, qumësht 

dhe produkte nga qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrëra  

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

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

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

32  Birra, uji mineral, ujë soda dhe uji i gazuar dhe pije tjera joalkolike, pije frutash, pije 

freskuese  frutash dhe lengje frutash; shurupe dhe preparate tjera për pregatitjen e pijeve 

freskuese  

39  Sherbime transporti; paketim dhe deponim të produkteve  

43  Sherbime të sigurimit të ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm  
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(210) KS/M/ 2018/1592 

(220) 30/11/2018 

(731) Nabtesco Corporation 7-9, 

Hirakawacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JP 

(740)  Xhemajl Krasniqi 

N.T.SH. "AA & D" Kodra e Diellit, zona e 

jugut e 9/5, Prishtinë 
 

(540)  Nabtesco 

 

 
     

 

(511) 7  Makineri agrokulturore; makineri të lakimit; papuçe (mabjtëse) të frenave të 

ndryshme nga ato të automjeteve; kthetra të ndryshme nga ato të automjeteve  tokësore; 

motorrët me ajr të kompresuar; lidhëse (kangja) të ndryshme nga ato të automjeteve 

tokësore; hapësit e dyerve, elektrik; hapësit e dyerve dhe mbyllësit (hidraulik-) [pjesë të 

makinerive]; hapësit dhe mbyllësit e dyerve (Pneumatik -) [pjesë të makinerive]; motorët e 

drejtimit të ndryshëm nga ata të automjeteve tokësore; kutite e ndëruesit të shpejtësive të 

ndryshëm nga ata të automjeteve tokësore; ingranazhe (dhëmbëzorë), të ndryshëm nga ata 

të automjeteve tokësore; dhëmbëzorë reduktues, të ndryshëm nga ata të automjeteve 

tokësore; motorrët hidraulik dhe motorrët; makineri modelimi; makineri për përpunimin e 

metaleve; makineri paketimi; makineri për ngjitje për qellime industrial; seperatorë (avull/ 

vaj - ); transmission për makieri; valvula [pjesë të makinerive]; makina saldimi, elektrik  

12  Aparate aeronautike, makineri dhe paisje; frena për automjete; këthetra (mbajtëse) për 

automjete tokësore; lidhëse (kangja ) për automjete tokësore; kuti marshi për automjete 

tokësore; paisje ingranazhi për automjete tokësore; qarqe hidraulike për automjete; motora 

për automjete tokësore; dhëmbëzorë reduktues për automjete tokësore; ingranazhe drejtimi 

për anije; rrota për automjete; karroca me rrota  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1593 

(220) 30/11/2018 

(731) LEDVANCE GmbH Parkring 29 - 33 

85748 Garching bei München, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)    LUNETTA 

 

 
     

 

(511) 11  Aparat për ndriçim; Aparat ndriçimi, sidomos llampat dhe ndriçues; aparatet e 

ndriçimit dhe sistemet ndriçuese të përbëra prej tyre, veçanërisht në bazë të emetimit të 

dritës se diodes (LEDs), edhe LEDs organike; llambat LED dhe LED-llampat (të përfshira 

në këtë klasë); llambat e ndriçimit me bazë LED si dhe aparatet dhe sistemet ndriçuese të 

përbëra prej tyre; modulet e ndriçimit, domethënë modulet e bazuara në LED (gjithashtu 

bazuar në LED organik) me funksione të lehta dhe për aplikime ndriçimi; pjesë të të gjitha 

mallrave të përfshira të lartpërmendura  
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(210) KS/M/ 2018/1594 

(220) 30/11/2018 

(300) UK00003349746  31/10/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   NEO CLICK PURPLE 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur; 

artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së 

duhanit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1595 

(220) 30/11/2018 

(731) British Amerikcan 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)  NEO BOOST PURPLE 

 

 
     

 

(511) 34  Duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur; 

artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së 

duhanit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1597 

(220) 30/11/2018 

(731) R. Seelig & Hille oHG 

Kevelaerer Str. 21-23 40549 Düsseldorf, DE 

(591) e bardhë dhe e kuqe 

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

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

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 5  Çaj, çaj bimor, çaj frutash, infuzion për qëllime mjekësore; shtesa dietike.   

30   Çaj, çaj bimor, çaj frutash, infuzion, duke përfshirë edhe ato me përbërës të tjerë; çaj i 

ftohtë; ekstrakte çaji; përgatitjet dhe pije të gatshme (te përfshirë në klasën 30) të bazuar në 
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çaj, çaj bimor, çaj frutash, infuzione ose ekstrakte të tyre, duke përfshirë edhe ato me 

përbërës të tjerë; aromatizues, përveç vajrave esenciale, për pije; kakao; kafe; pije 

çokollatë; çokollatë; ëmbëlsirat e sheqerit.   

32  Pije jo alkoolike; pije joalkoolike me arome çaji, pije joalkoolike që kanë aromë çaji; 

pijet jo-alkoolike më përberje nga pemët, me shije çaji; pijet sode jo-alkolike me salcë me 

çaj; përgatitjet për të bërë pije; shurupe për të bërë pije.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1598 

(220) 30/11/2018 

(300) UK00003355250  21/11/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  COOL PURPLE 

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues 

të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro, cigarillo (cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; 

artikujt për duhanpirësit; letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh; aparat xhepi për 

rrotullimin e cigareve; makina dorë për injektimin e duhanit në tuba letre; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të nxehjes; 

pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit me 

qëllim të thithjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1599 

(220) 30/11/2018 

(731) ZOG & ZOG sh.p.k 

Rr. “Delvina” Nr.2, Prishtine, KS 

(591) E bardhe, e kalter, e verdhe dhe e 

kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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.  
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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.  

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).  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1600 

(220) 30/11/2018 

(731) ZOG & ZOG sh.p.k 

Rr. “Delvina” Nr.2, Prishtine, KS 

(591) E bardhe, e kalter,dhe kuqe 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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.  

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.  

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

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

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

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

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

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).  
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(210) KS/M/ 2018/1601 

(220) 30/11/2018 

(731) ZOG & ZOG sh.p.k 

Rr. “Delvina”  Nr.2,  Prishtine , KS 

(591) E bardhe, e kalter, e verdhe, e kuqe 

dhe vjollce 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 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.   

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.   

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).   

 
 

(210) KS/M/ 2018/1602 

(220) 30/11/2018 

(731) ''BELUX AA'' SH.P.K 

Rruga ''Vellezrit Fazliu'' Nr.300 Prishtine , 

KS 

 
 

(540)  Cricket 

 

 
     

 

(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; 
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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, preparatet për higjenën e gojës  

4  Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikantët; komponimet për thithjen, 

njomjen dhe lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse (përfshirë edhe gazolinën e 

motorëve) dhe ndriçuese; qirinjtë dhe fitilat për ndriçim  

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  

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  

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 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  

10  Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, 

gjymtyrët, sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për 

qepje  

11  Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare  

12  Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit  

13  Armët e zjarrit, municioni dhe predhat; eksplozivët; fishekzjarrët  

14  Metalet e çmueshme dhe aliazhet e tyre; mallrat në metale të çmueshme 

ose të veshura me to, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, 

gurët e çmueshëm; instrumentet horologjike dhe kronometrike (për matjen 

dhe regjistrimin e kohës) 
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15  Instrumentet muzikore  

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  

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  

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  

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, sepiolitit dhe 

prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve, ose prej plastike  

21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat 

(që nuk janë 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  

26  Dantellat dhe qëndisjet, fjongot dhe gajtanët; kopsat, mbërthyeset e 

rrobave, shtizat dhe gjilpërat; lulet artificiale  

27  Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera 

për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)  

28  Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve  

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  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi  

38  Telekomunikacione  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi  

40  Trajtimi i materialeve  

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

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  

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

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për 

njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë  

45  Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve; shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1603 

(220) 30/11/2018 

(300) 88006074  19/06/2018  US 

(731) Colgate-Palmolive Company, A 

Delaware Corporation 300 Park Avenue, 

New York, New York 10022, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  “Pastë dhëmbësh jo-mjekësore, larëse të gojës jo-mjekësore, zbardhues kozmetik 

të natyrës së preparateve kozmetike zbardhuese të dhëmbëve”.  

5  “Pastë dhëmbësh mjekësore; shpërlarëse mjekësore të gojës, produkte mjekësore të 
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kujdesit oral; si një çantë me produkte zbardhuese profesionale të përbëra kryesisht nga 

xhel mjekësor për zbardhimin e dhëmbëve; poashtu edhe shiringa si dhe proteza të gojës, 

për përdorim në shtëpi”.  

21  “Brusha dhëmbësh, pastrues ndërdhëmbor, pe për dhëmbë”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1604 

(220) 03/12/2018 

(731) 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 Prishtine, 

Kosove 
 

(540)  #clipsyshapes 

 

 
     

 

(511) 30  Ushqime të shpejta me bazë nga mielli, misri, drithi, orizi  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1605 

(220) 03/12/2018 

(300) UK00003319647  21/06/2018  UK 

(731) 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)  MAKE IT LUCKIES  

 

 
     

 

(511) 34  Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; rrokullisni duhanin tuaj; tub për 

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

cigare; çakmakë; çakmakë ciraresh; shkrepse; artikujt e duhanpirësve; letër për cigare; tubat 

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

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

produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1606 

(220) 04/12/2018 

(731) Lorik Vatovci Kodra e Diellit 1, 5/3 

Prishtinë 10000, KS 

(740)  Visar Kastrati Rr.Rexhep Mala nr.17, 

Prishtinë 
 

(540)  LANE 

 

 
     

 

(511) 30  Miell dhe produkte nga drithërat, produkte nga pasta dhe ëmbëlsira, biskota të 

bluara, biskota me qokolladë, ëmblëlsira të thata, bakllavë, tullumbë, ëmbëlsira të bëra nga 
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brum me sheqer,bukë xhenxhefili, hallvë, ëmbëlsira nga bajamet, biskota, biskota  petit-

beurre, sheqerka , miell për ushqim, vanilje [aromatizuese], Pelte (pelte frutash),ëmbëlsira, 

ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer, biskota të thata, sheqer i kristalizuar për oriz (torta 

oriz), petulla, karamele kokrra (ëmbëlsira), kek me arra dhe bajame, kakao, produkte nga 

pasta, peta brumi të rrumbullakta që mbushen me perime, ëmbëlsira, ëmbëlsira nga 

kikirikat, krem sheqeri (ëmbëlsira), biskota për çaj, çokollatë, Sherbete [akujsh], sheqer.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1608 

(220) 04/12/2018 

(300) Z-201870669  08/06/2018  SI 

(731) 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)  TADUSTA 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1609 

(220) 04/12/2018 

(300) Z-201870667  08/06/2018  SI 

(731) 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)  TWINPROS 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1610 

(220) 04/12/2018 

(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-Straße 1, 76185  Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  Sundance 

 

 
     

 

(511) 3  Përgatitje për zbardhim dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; përgatitje për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe dhe gërryerje; sapunë; artikuj parfumerie, vajra esenciale, 
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artikuj kozmetikë, locion për flokë; pasta dhëmbësh; përgatitje për përdorim higjenik dhe të 

bukurisë, të përfshira në këtë klasë; vajra masazhi për përdorim kozmetik; xhelra, kremra, 

sapunë dhe vajra për larje dhe dush; përgatitje për pastrim për përdorim higjenik dhe të 

kujdesit të bukurisë; kripëra banjoje, jo për përdorim mjeksor; deodorantë për përdorim 

personal (artikuj parfumerie), antidjersë (artikuj tualeti); agjentë për heqje rrudhash; 

përgatitje depilimi; shampo, përgatitje për kujdes të flokut, locionë për flokë, përgatitje për 

ngjyrosje floku, spraj për flokë, përgatitje për valëzim flokësh; përgatitje për mbrojtje nga 

dielli (përgatitje kozmetike për nxirrje nga dielli); përgatitje kozmetike për kujdes nga 

dielli, në veҫanti përgatitje kujdesi pas rrezitjes; përgatitje për  dhoma për banjo diellore; 

përgatitje kozmetike për vet-nxirrje; buzëkuqë, përgatitje kozmetike për kujdes të  lëkurës, 

syve dhe fytyrës, kremra kozmetikë për fytyrë, lëkurë dhe trup; maska për kujdes të fytyrës, 

maska bukurie; makjazhe; përgatitje kozmetike kujdesi me bashkëenzima Q10; peceta, të 

ngopura me locionë kozmetikë, me sapunë, me përgatitje për larje, me vajra ose me 

produkte kozmetike  

5  Përgatitje dhe lëndë farmaceutike;  përgatitje higjenike për qëllime mjeksore; lëndë 

dietike të përshtatura për përdorim mjeksor, ushqim për bebe; përgatitje për mbrojtje nga 

dielli për përdorim farmaceutik, balsamë për djegie nga dielli; produkte për zbrapsje 

insektesh, vajra mbrojtës kundër insekteve; përgatitje për kujdes të lëkurës me mbrojtje nga 

mushkonjat; përgatitje për mbrojtje nga dielli (përgatitje mjeksore për rrezitje), përgatije 

mjeksore për kujdes nga diellil përgatitje mjeksore për kujdes pas rrezitjes; përgatitje 

mjeksore për vet-nxirrje; përgatitje mjeksore kujdesi për lëkurë, sy dhe faqe, përgatitje 

mjeksore kujdesi me bashkëenzimë Q10; përgatitje kimike për përdorim higjenik dhe 

bukurie; përgatitje vitaminash dhe mineralesh si shtesa ushqimore për qëllimje mjeksore 

dhe qëllime jo-mjeksore  

9  Monokla, syze dielli; këllëf për monokla; skelete syzesh dielli; lente për monokla; gajtan, 

spango dhe fjongo për mbajtje të monoklave; pajisje elektrike për tërheqje dhe asgjesim 

insektesh  

14  Stoli të çmuara, gurë të ҫmuar; instrumenta horologjik dhe kronometrikë  

18  Lëkurë dhe imitime lëkurë, dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve dhe që nuk 

përfshihen në klasa të tjera; lëkurë, gëzofe kafshësh; baule dhe çanta udhëtimi; çadra, çadra 

për mbrojtje nga dielli dhe bastunë; kamzhikë, takëme dhe pajime kuajsh; çanta plazhi, kuti 

tualeti, jo të mbushur; çanta tualeti, çanta për veshje për udhëtim, kuti kartash (portofolë); 

kuleta xhepi; sete për udhëtim (të bërë prej lëkure)  

21  Enë dhe vazo shtëpiake dhe kuzhine, të përfshira në këtë klasë; krëhëra dhe sfungjerë; 

furça (përjashtuar furçat e piktorit); furça për tualet; materiale për bërje furçash; artikuj për 

qëllime pastrimi; lesh çeliku; qelq i papunuar ose gjysmë i punuar (përjashtuar qelqin për 

ndërtim); artikuj prej qelqi, porcelan dhe argjile, që nuk përfshihen në klasa të tjera; pagure; 

furça rroje; mbajtëse furçash rroje; furça dhëmbësh, elektrike dhe jo-elektrike; aparatura uji 

për pastrim dhëmbësh dhe mishrash dhëmbësh; fill për qëllime dentare; kruese dhëmbësh; 

enë tualeti, enë kozmetike, krëhëra elektrikë; kuti tualeti, doreza për qëllime shtëpiake, 

sfungjerë kruajtës për kruajtjen e lëkurës, kuti për krëhëra; shami letre për pastrimin e 

syzeve, të përshira në këtë klasë, kurthe për insekte  

25  Veshje, kapele  

32  Ujra mineral dhe të gazuar dhe pije të tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lëngje frutash; 

shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë pije  
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(210) KS/M/ 2018/1611 

(220) 04/12/2018 

(731) ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI Organize Sanayi 

Bölgesi 11. Cadde ESKISEHIR , TR 

(591) e bardhë, e zezë, e kaltër dhe e kuqe  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

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

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

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

ngrënshme 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1613 

(220) 05/12/2018 

(731) 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)  TALZENNA 

 

 
     

 

(511) 5  “Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqime dietetike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebet; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; leukoplaste, materiale për lidhje; 

materiale për dhëmbë, dylli dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; 

fungicide, herbicide”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1614 

(220) 05/12/2018 

(300) 1903396  08/06/2018  CA 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  GLO MINI 
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(511) 34  Cigare; duhan, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues 

të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; cigarillo (cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; 

artikujt për duhanpirësit, pra, tavëll (take-tuke) dhe kutite e cigareve; letra cigare, tuba 

cigaresh, filtra cigaresh; aparat xhepi për rrotullimin e cigareve; makina dore për injektimin 

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

duhanit për qëllime të ngrohjes; pajisjet dhe pjesët për pajisjet për ngrohjen e duhanit dhe 

zëvendësuesve të duhanit me qëllim të thithjes  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1615 

(220) 06/12/2018 

(731) Instagram, LLC 1601 Willow Road  

Menlo Park, California 94025, US 

(591) Hije të kaltër, hije të violetës, e 

bardhë, hije të kuqe, hije ngjyrë portokalli,  

hije të verdhë 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Pajisje kompjuteri; Softuer kompjuterik për rrjete sociale dhe ndërveprim me 

komunitete në linjë; Mjete për zhvillim softueri kompjuterik; Softuer kompjuterk për 

përdorim si një ndërfaqe programimi aplikacioni (API); Ndërfaqe programimi aplikacioni 

(API) për përdorim në krijimin e aplikacioneve të softuerit; Ndërfaqe programimi 

aplikacioni (API) për softuer kompjuterik i cili ndihmon shërbimet në linjë për rrjete 

sociale dhe për rigjetje, ngarkim, shkarkim, akses dhe menaxhim të dhënash; Softuer 

kompjuterik për krijim, menaxhim, dhe ndërveprim me një komunitet në linjë; Softuer 

kompjuterik për krijim, ndryshim, ngarkim, shkarkim, aksesim, shikim, postim, shfaqje, 

ndjekje, blogim, transferim të dhënash nga interneti në kohë reale pa e shkarkuar më parë 

në pajisje, lidhje, pajisje me shënim, tregim opinioni, komentim, futje, transmetim, dhe 

ndarje ose ndryshe ofrim të medias elektronike apo informacionit nëpërmjet kompjuterit 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik për modifikim dhe bërje të 

mundur transmetimin e imazheve, zërit, përmbajtjes audio vizuale dhe videos dhe të 

dhënave; Softuer kompjuterik për modifikim fotosh, figurash dhe zërit, video, dhe 

përmbajtje audio-vizuale me filtera fotografikë dhe efekte të realitetit të shtuar (AR), 

domethënë, grafika, animacione, tekst, vizatime, gjeoetiketa, metadata, hiperlinke; Softuer 

kompjuterik pwr grumbullim, menaxhim, editim, organizim, modifikim, transmetim, 

ndarje, dhe ruajtje të dhënash dhe informacioni; Softuer kompjuterik për dërgim dhe marrje 

të mesazheve elektronikë, alarmeve, njoftimeve dhe kujtesave; Softuer kompjuterik motori 

kërkimi; Softuer kompjuterik për përdorim në krijimin, menaxhimin, dhe shpërndarje 

reklame për të tjerët; Server reklame, domethënë, një server kompjuteri për ruajtje të 

reklamave dhe shpërndarje reklamash në faqe web; Softuer për realitet të shtuar; Softuer 
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kompjuterik për të dhëna elektronike të integruara me ambjente të botës reale për qëllime 

argëtimi, komunikimi, dhe lidhjes në rrjete sociale; Softuer kompjuterik për të bërë të 

mundur zhvillimin, vlerësimin, testimin, dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve softuerë të 

celularëve për pajisje komunikimi elektronike të bartshme, domethënë, telefona celularë, 

telefona inteligjentë, kompjutera që mbahen në dorë dhe tablet kompjuterikë; Softuer 

kompjuterik, domethënë, një ndërfaqe interpretative për ndihmë në ndërveprim ndërmjet 

njerëzve dhe makinerive; Softuer kompjuterik për të bërë të ditur vendndodhjen, Softuer 

kompjuterik të shkarkueshëm dhe softuer aplikacioni celularë për kërkim, përcaktim dhe 

ndarje vendndodhjesh; Softuer kompjuterik shpërndarje pa tel të përmbajtjes, të të dhënave 

dhe informacionit; Softuer kompjuterik për të bërë të mundur aksesimin, shfaqjen, editimin, 

lidhjen, ndarjen dhe përndryshe sigurimin e mediumit dhe informacionit elektronik 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik, domethënë, një 

aplikim që siguron funksionalitete të lidhjes në rrjete sociale; Softuer kompjuterik, Softuer 

kompjuterik të shkarkueshëm dhe softuer aplikacioni celularë për krijimin, menaxhimin 

dhe aksesimin e grupeve brenda komuniteteve virtuale; Softuer kompjuterik të 

shkarkueshëm për shikimin dhe ndërveprimin me një mekanizëm ushqimi imazhesh, zëri, 

përmbajtje audio-vizuale dhe video dhe teksti të shoqëruar dhe të dhëna; Softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për gjetjen e përmbajtjes dhe publikuesit të përmbajtjes, dhe 

për abonimin tek përmbajtja; Softuer për krijimin dhe menaxhimin e profileve të medias 

sociale dhe llogarive të përdoruesve; Pajisje ndërvepruese fotosh dhe videosh, domethënë, 

kioska për kapje, ngarkim, editim, printim dhe ndarje të imazheve dhe videove dixhitale; 

Softuer që bën të mundur që individët, grupet, kompanitë, dhe brandet të krijojnë dhe 

mirëmbajnë një prezencë në linjë për qëllime marketingu; Softuer për reklamues për të 

komunikuar dhe ndërvepruar me komunitete në linjë; Softuer transferim përmbajtje 

argëtuese multimediale nga interneti në kohë reale pa e shkarkuar më parë në pajisje; 

Softuer kompjuterik; Softuer kompjuterik për dërgimin dhe marrjen e mesazheve 

elektronikë, grafikave, imazheve, zërit dhe përmbajtes audio vizuale nëpërmjet kompjuterit 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik për përpunim imazhesh, 

grafikash, zërit, videos, dhe tekstit; Softuer për mesazhe  

35  Shërbime marketingu, reklame dhe promovimi, domethënë, ofrim informacioni në 

lidhje me ulje, kupona, skonto, tallona, linke në faqe web të shitjeve me pakicë të të tjerëve, 

dhe oferta speciale për mallrat dhe shërbimet e të tjerëve; Ofrim shërbimesh të studimit të 

tregut dhe informacionit; Ofrim mallrash dhe shërbimesh të të tjerëve nëpërmjet internetit 

dhe rrjeteve të komunikimit; shërbime biznesi dhe reklame, domethënë, planifikim të 

medias dhe blerje të medias për shërbime biznesi dhe reklame për të tjerët, domethënë, 

shërbime reklame për ndjekjen e performancës së reklamës, për menaxhimin, shpërndarjen 

dhe shërbimit të reklamës, për analizimin e të dhënave të reklamës, për raportimin e të 

dhënave të reklamës, dhe për optimizimin e performancës së reklamës; shërbime 

konsulence në fushat e reklamës dhe marketingut, domethënë, personalizim të përpjekjeve 

të reklamës dhe marketingut për të tjerët; Ofrim facilitatesh në linjë për lidhje të shitësve 

me blerësit; Reklamë, marketing dhe promovim mallrash dhe shërbimesh për të tjerët me 

anë të ofrimit të pajisjeve të fotove dhe video në ngjarje të veҫanta; Ofrim facilitetesh në 

linjë për transferim videosh në kohë reale të ngjarjeve promocionale, pa i shkarkuar më 

parë në pajisje; Organizim dhe drejtim të ngjarjeve të veҫanta për qëllime komerciale, 

promocionale ose reklame; Ofrim në linjë direktorish biznesi që paraqesin biznese, 

produkte dhe shërbime të të tjerëve  
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38  Shërbime të ndarjes së fotove dhe ndarjes së videove, domethënë, transmetim 

elektronik të skedarëve të fotove dixhitale, përmbajtjes së videove dhe audio-vizuale 

ndërmjet përdoruesve të internetit; Telekomunikacione; Ofrim aksesi në baza të dhënash 

kompjuterike, elektronike dhe në linjë; Shërbime telekomunikacioni, domethënë, 

transmetim elektronk të dhënash, mesazhesh, grafikash, fotografish, imazhesh, përmbajtjes 

së zërit, videos, audio-vizuae, dhe informacionit; Ofrim në linjë forumesh për komunikim, 

domethënë për tema të interesit të përgjithshëm; Ofrim linke komunikimesh në linjë të cilët 

transferojnë përdoruesit e pajisjeve mobile dhe të internetit në vendndodhje të tjera lokale 

dhe globale; Ndihmë aksesimi në faqet web të palëve të treta ose në përmbajtjen 

elektronike të palëve të treta të tjera nëpërmjet një logimi universal; Ofrim në linjë të 

hapsirave për bisedim, shërbimeve të mesazhimit në ҫast, dhe bordeve të buletinëve 

elektornikë; Shërbime transmetimi të zërit, tekstit dhe videos nëpërmjet internetit dhe 

rrjeteve të tjera të komunikimit; ofrim aksesi në baza të dhënash kompjuterike në fushat e 

lidhjeve në rrjete sociale dhe prezantimit social dhe takimesh; Shërbime të ndarjes së fotove 

dhe të dhënave nga kompjuteri në kompjuter pa ndërmjetësinë e serverave, domethënë, 

transmetim elektronik të skedarëve të fotove dixhitale, grafikave, dhe përmbajtjes së zërit 

ndërmjet përdoruesve të internetit; Shërbime telekomunikacioni dhe rrjeti kompjuterik nga 

kompjuteri në kompjuter pa ndërmjetësinë e serverave, domethënë, transmetim elektronik 

të imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video, fotografive, videove, të dhënave, tekstit, 

mesazheve, reklamave, komunikimeve të reklamës së mediave dhe informacionit; 

Transmetim të dhënash nga interneti në kohë reale pa e shkarkuar më parë në pajisje  të 

videove, përmbajtjes audiovizuale ndërvepruese nëpërmjet internetit  

41  Shërbime argëtimi, domethënë, ofrim në linjë të forumeve për përhapje përmbajtje, të 

dhënash, dhe informacioni për qëllime të lidhjes në rrjet për argëtim dhe biznes; Shërbime 

argëtimi, domethënë, ofrim aksesi në baza të dhënash elektronike në linjë ndërvepruese të 

përmbajtjes të përcaktuar nga përdoruesi, të përmbajtjes të palëve të treta, fotove, videove, 

zërit dhe materialit audio-vizual në fushën e interesit të përgjithshëm. Shërbime të ndarjes 

së fotove dhe ndarjes së videove; Shërbime të publikimeve elektronike për të tjerët; lajme 

në linjë, domethënë, webloge (bloge) që shfaqin përmbajtje të përcaktuar nga përdoruesi; 

Ofrim të bazave të dhënave në linjë, kompjuterike, elektronike në fushën  e argëtimit; 

Shërbime publikimi, domethënë, publikim të publikimeve elektronike për të tjerët; Dhënie 

me qira të kioskave për fotografi dhe videografi për kapjen, ngarkimin, editimin dhe 

ndarjen e fotove dhe videove; Shërbime argëtimi, domethënë, ofrim në linjë të faciliteteve 

për transferim direkt nga interneti pa bërë shkarkim në kompjuter të përmbajtjeve argëtuese 

dhe videove në kohë reale të ngjarjeve argëtuese; Organizim të ekspozitave dhe 

konferencave në kohë reale në fushën e kulturës, argëtimit dhe lidhjes në rrjete sociale për 

qëllime jo të punës dhe jo tregtare; ofrim informacioni argëtues nga indekse dhe baza të 

dhënash informacioni të kërkueshme, përfshirë tekste, dokumenta elektronikë, baza të 

dhënash, grafika, imazhe fotografikë dhe informacion audio-vizuar, nëpërmjet internetit 

dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbime argëtimi dhe arsimimi, domethënë, ofrim të filmave, 

shfaqjeve televizive, transmetimeve video të ngjarjeve të transmetuara në internet, veprave 

audiovizuale, dhe të multimedias, jo të shkarkueshme nëpërmjet interenetit, si dhe të 

informacionit, rishikimeve, dhe rekomandimeve në lidhje me filma, shfaqje televizive, 

transmetime video të ngjarjeve të transmetuara në internet, vepra audiovizuale dhe të 

multimedias 
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42  Shërbime kompjuterike, domethënë krijim të komuniteteve virtuale për përdoruesit e 

regjistruar për të organizuar grupe, mbledhje, dhe evente, pjesëmarrje në diskutime dhe 

angazhime në rrjetëzim social, të biznesit dhe të komunitetit; Shërbime kompjuterike, 

domethënë, hostim në linjë të faciliteteve të web për të tjerët për organizimin dhe drejtimin 

e mbledhjeve, eventeve dhe diskutimeve ndërvepruese nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Shërbime kompjuterike në natyrën e profileve personale dhe të grupeve të 

personalizuara elektronike ose faqeve të web që përmbajnë informacione të përcaktuara ose 

të specifikuara nga përdoruesi, duke përfshirë, zë, video, imazhe, tekst, përmbajtje, dhe të 

dhëna; Shërbime kompjuterike, domethënë, ofrim motorë kërkimi për përfitim të dhënash 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrim të faciliteteve në linjë që paraqesin 

teknologji që u mundëson përdoruesve të krijojnë profilet personalë që paraqesin 

informacionin e rrjeteve social dhe të biznesit, për të transferuar dhe ndarë informacione të 

tilla në disa mjedise të shumta në linjë për t'u angazhuar në rrjetet sociale, dhe për të 

menaxhuar llogaritë e rrjeteve sociale; Ofrim përdorimi të përkohshëm të softuerëve jo të 

shkarkueshëm për rrjetëzimin social, krijimin e një komuniteti virtual, dhe transmetimin e 

zërit, videos, imazheve, tekstit, përmbajtjes dhe të dhënave; Shërbime të ofruesit të 

shërbimit të aplikacionit (ASP), domethënë, hostim të aplikacioneve të softuerit 

kompjuterik për të tjerët; Shërbime të softuerit si një shërbim (SAAS) që paraqesin softuerë 

për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronikë, njoftimeve dhe alarmeve; Ofrim 

përdorimi të përkohshëm të softuerëve jo të shkarkueshëm në linjë për përdorim në 

projektimin, menaxhimin, matjen, analizimin, shpërhapjen, dhe shërbimin e reklamës të të 

tjerëve; Ofrues i blerjes në linjë të platformës për reklamë, domethënë, ofrimin e 

programeve të softuerëve jo të shkarkueshëm për lejimin e blerësve dhe shitësve të 

reklamës në linjë të blejnë dhe shesin inventar reklamash; Ofrues i shërbimit të aplikacionit 

(ASP) që paraqet softuerë për përdorin në blerje, shtije, projektim, menaxhim, gjurmim, 

vlerësim, optimizim, etiketim, analizim, shpërndarje, dhe raportim të reklamës dhe 

marketingut në linjë; Ofrim të faciliteteve në linjë që ju japin mundësi përdoruesve të 

ngarkojnë, modifikojnë dhe ndajnë përmbajtje, informacion, eksperienca dhe të dhëna të 

realitetit të shtuar; ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve kompjuterik të 

pashkarkueshëm që bëjnë të mundur zhvillimin, vlerësimin, testimin, dhe mirëmbajtjen e 

aplikacioneve softuerë të celularëve për pajisje kompjuterike të mbartshme, telefona 

mobilë, telefona inteligjentë, kompjutera që mbahen në dorë dhe tableta kompjuterikë; 

Ofrim përdorimi të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për përpunim të pagesave 

elektronike; Ofrim softueri të ndërfaqjes programimi të aplikacionit (API) për përdorim në 

mesazhet elektronikë dhe transmetimin e zërit, videos, imazheve, përmbajtjes dhe të 

dhënave; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për mesazhe 

elektronikë; Shërbime të hartës; Ofrim aksesi të përkohshëm në softuerë kompjuterik të 

pashkarkueshëm për shërbime të hartës; Ofrues shërbimi të aplikacionit (ASP) që paraqesin 

softuerë për shërbime të hartës; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve 

kompjuterikë të pashkarkueshëm për ndarje dhe paraqitje të vendndodhjes të përdoruesit, 

planifikimit të aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe dhënies të rekomandimeve; Ofrues 

shërbimi të aplikacionit (ASP) që paraqesin softuerë që bëjnë të mundur ose ndihmojnë 

ndarjen dhe paraqitjen e vendndodhjes së përdoruesit, planifikimit të aktiviteteve me 

përdorues të tjerë dhe dhënies të rekomandimeve; Ofrim për përdorim të përkohshëm të 

softuerëve kompjuterik të pashkarkueshëm për hartëzimin social dhe të destinacionit; 
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Ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuerë që bëjnë të mundur ose 

ndihmojnë hartëzimin social dhe të destinacionit; Ofrim të përdorimit të përkohshëm të 

softuerëve kompjuterikë të pashkarkueshëm që bëjnë të ditur vendndodhjen për kërkim, 

përcaktim dhe ndarje të vendndodhjes të mallrave, shërbimeve dhe eventeve të interesit; 

Ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuerë të bërjes së ditur të 

vendndodhjes për kërkim, përcaktim dhe ndarje të vendndodhjes të mallrave, shërbimeve 

dhe eventeve të interesit; platformë si një shërbim (PAAS) që paraqet platforma softueri 

kompjuterik për përdorim në blerje dhe përhapje reklamash; Ofrim për përdorim të 

përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për modifikim fotografish, imazhesh dhe 

përmbajtje zëri, videoje, dhe audio-vizuale me filtera fotografikë dhe efekte të realitetit të 

shtuar (AR), domethënë, grafika, animacione, tekste, vizatime, gjeoetiketa, etiketa të 

metadata, hiperlinke; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm 

për shikim dhe ndërveprim me një mjet ushqimi të medias elektronike, domethënë, 

imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video, transferimit nga interneti në kohë reale të 

videove, komenteve, reklamave, lajmeve dhe linkeve të internetit pa shkarkuar në 

kompjuter; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve kompjuterik për gjetje 

përmbajtje dhe publikuesit e përmbajtjes, dhe për abonim në përmbajtje; Ofrim për 

përdorim të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për organizim imazhesh, 

përmbajtje video, dhe audio-vizuale duke përdorur etiketa të metedata; Ofrues shërbimi të 

aplikacionit (ASP) që paraqet softuerë për rrjetëzim social, menaxhim përmbajtje rrjetëzimi 

social, krijim të komunitetit virtual, dhe transmetim të imazheve, përmbajtjeve audio-

vizuale dhe video, fotografive, videove, të dhënave, teksteve, mesazheve, reklamave, 

komunikime dhe informacion të reklamave të medias; Ofrues shërbimi aplikacioni (ASP) 

që paraqet softuerë aplikacioni të ndërfaqjes së programit (API)  i cili ndihmon shërbimet 

në linjë për rrjetëzimin social, zhvillimin e aplikacioneve të softuerit; Platformë si një 

shërbim (PAAS) që paraqet platform softueri kompjuterik për rrjetëzimin social, 

menaxhimin e përmbajtjes së rrjetëzimit social, krijimin e komunitetit virtual, dhe 

transmetimin e imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video, fotografive, videove, të 

dhënave, teksteve, mesazheve, reklamave, komunikimeve dhe informacionit të reklamës së 

medias; Dhënie me qira të softuerit kompjuterik që u jep përdoruesve mundësinë të 

ngarkojnë, editojnë, dhe ndajnë imazhe, përmbajtje video dhe audiovizuale; Shërbime 

kompjuterike, domethënë, kurim në linjë të përmbajtjes dhe reklamave të përcaktuara nga 

përdoruesi dhe krijim të mjeteve ushquese të medias sociale; Ofrim për përdorim të 

përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për marrje fotografish dhe regjistrim 

përmbajtje zëri, audio-vizuale dhe video; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve 

të pashkarkueshëm për ngarkim, shkarkim, arkivim, bërje të mundur transmetimin, të 

ndarjes së imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video dhe teksteve shoëqëruese dhe të 

dhënave; Ofrim për përdorim të përkohshëm të sofuerëve të pashkarkueshëm për transferim 

nga interneti në kohë reale të përmbajteve argëtuese multimediale; Ofrim për përdorim të 

përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për krijim dhe mirëmbajtje të pranisë në linjë 

për individë, grupe, kompani, dhe brande; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve 

të pashkarkueshëm për reklamues për të komunikuar dhe ndërvepruar me komunitete në 

linjë; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve kompjuterikë të pashkarkueshëm për 

përdorim në marrjen dhe editimin e fotografive dhe regjistrimin dhe editimin e videove; 

Ofrues shërbimi të aplikacionit (ASP) që paraqet softuer që bën të mundur apo ndihmon 

marrjen dhe editimin e fotografive dhe regjistrimin dhe editimin e videove; Zhvillim të 
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softuerëve kompjuterikë; Ofrim në linjë të softuerëve të pashkarkueshëm; Ofrues shërbimi 

aplikacioni (ASP); Ofrim në linjë facilitetesh që u japin përdoruesve mundësinë të 

ngarkojnë, modifikojnë dhe ndajnë zë, video, imazhe fotografike, tekste, grafika dhe të 

dhëna  

45  Shërbime të njohjes dhe rrjetëzimit dhe të takimeve sociale; Ofrim aksesi në baza të 

dhënash kompjuterike dhe baza të dhënash të kërkueshme në linjë në fushat e rrjetëzimit 

social, njohjes dhe takimeve sociale; Shërbime të rrjetëzimit social në linjë; Shërbimi i 

verifikimit të identifikimit të biznesit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1616 

(220) 06/12/2018 

(731) Instagram, LLC 1601 Willow Road  

Menlo Park, California 94025, US 

(591) Bardhë dhe zi 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Pajisje kompjuteri; Softuer kompjuterik për rrjete sociale dhe ndërveprim me 

komunitete në linjë; Mjete për zhvillim softueri kompjuterik; Softuer kompjuterk për 

përdorim si një ndërfaqe programimi aplikacioni (API); Ndërfaqe programimi aplikacioni 

(API) për përdorim në krijimin e aplikacioneve të softuerit; Ndërfaqe programimi 

aplikacioni (API) për softuer kompjuterik i cili ndihmon shërbimet në linjë për rrjete 

sociale dhe për rigjetje, ngarkim, shkarkim, akses dhe menaxhim të dhënash; Softuer 

kompjuterik për krijim, menaxhim, dhe ndërveprim me një komunitet në linjë; Softuer 

kompjuterik për krijim, ndryshim, ngarkim, shkarkim, aksesim, shikim, postim, shfaqje, 

ndjekje, blogim, transferim të dhënash nga interneti në kohë reale pa e shkarkuar më parë 

në pajisje, lidhje, pajisje me shënim, tregim opinioni, komentim, futje, transmetim, dhe 

ndarje ose ndryshe ofrim të medias elektronike apo informacionit nëpërmjet kompjuterit 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik për modifikim dhe bërje të 

mundur transmetimin e imazheve, zërit, përmbajtjes audio vizuale dhe videos dhe të 

dhënave; Softuer kompjuterik për modifikim fotosh, figurash dhe zërit, video, dhe 

përmbajtje audio-vizuale me filtera fotografikë dhe efekte të realitetit të shtuar (AR), 

domethënë, grafika, animacione, tekst, vizatime, gjeoetiketa, metadata, hiperlinke; Softuer 

kompjuterik pwr grumbullim, menaxhim, editim, organizim, modifikim, transmetim, 

ndarje, dhe ruajtje të dhënash dhe informacioni; Softuer kompjuterik për dërgim dhe marrje 

të mesazheve elektronikë, alarmeve, njoftimeve dhe kujtesave; Softuer kompjuterik motori 

kërkimi; Softuer kompjuterik për përdorim në krijimin, menaxhimin, dhe shpërndarje 

reklame për të tjerët; Server reklame, domethënë, një server kompjuteri për ruajtje të 
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reklamave dhe shpërndarje reklamash në faqe web; Softuer për realitet të shtuar; Softuer 

kompjuterik për të dhëna elektronike të integruara me ambjente të botës reale për qëllime 

argëtimi, komunikimi, dhe lidhjes në rrjete sociale; Softuer kompjuterik për të bërë të 

mundur zhvillimin, vlerësimin, testimin, dhe mirëmbajtjen e aplikacioneve softuerë të 

celularëve për pajisje komunikimi elektronike të bartshme, domethënë, telefona celularë, 

telefona inteligjentë, kompjutera që mbahen në dorë dhe tablet kompjuterikë; Softuer 

kompjuterik, domethënë, një ndërfaqe interpretative për ndihmë në ndërveprim ndërmjet 

njerëzve dhe makinerive; Softuer kompjuterik për të bërë të ditur vendndodhjen, Softuer 

kompjuterik të shkarkueshëm dhe softuer aplikacioni celularë për kërkim, përcaktim dhe 

ndarje vendndodhjesh; Softuer kompjuterik shpërndarje pa tel të përmbajtjes, të të dhënave 

dhe informacionit; Softuer kompjuterik për të bërë të mundur aksesimin, shfaqjen, editimin, 

lidhjen, ndarjen dhe përndryshe sigurimin e mediumit dhe informacionit elektronik 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik, domethënë, një 

aplikim që siguron funksionalitete të lidhjes në rrjete sociale; Softuer kompjuterik, Softuer 

kompjuterik të shkarkueshëm dhe softuer aplikacioni celularë për krijimin, menaxhimin 

dhe aksesimin e grupeve brenda komuniteteve virtuale; Softuer kompjuterik të 

shkarkueshëm për shikimin dhe ndërveprimin me një mekanizëm ushqimi imazhesh, zëri, 

përmbajtje audio-vizuale dhe video dhe teksti të shoqëruar dhe të dhëna; Softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për gjetjen e përmbajtjes dhe publikuesit të përmbajtjes, dhe 

për abonimin tek përmbajtja; Softuer për krijimin dhe menaxhimin e profileve të medias 

sociale dhe llogarive të përdoruesve; Pajisje ndërvepruese fotosh dhe videosh, domethënë, 

kioska për kapje, ngarkim, editim, printim dhe ndarje të imazheve dhe videove dixhitale; 

Softuer që bën të mundur që individët, grupet, kompanitë, dhe brandet të krijojnë dhe 

mirëmbajnë një prezencë në linjë për qëllime marketingu; Softuer për reklamues për të 

komunikuar dhe ndërvepruar me komunitete në linjë; Softuer transferim përmbajtje 

argëtuese multimediale nga interneti në kohë reale pa e shkarkuar më parë në pajisje; 

Softuer kompjuterik; Softuer kompjuterik për dërgimin dhe marrjen e mesazheve 

elektronikë, grafikave, imazheve, zërit dhe përmbajtes audio vizuale nëpërmjet kompjuterit 

internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Softuer kompjuterik për përpunim imazhesh, 

grafikash, zërit, videos, dhe tekstit; Softuer për mesazhe  

35  Shërbime marketingu, reklame dhe promovimi, domethënë, ofrim informacioni në 

lidhje me ulje, kupona, skonto, tallona, linke në faqe web të shitjeve me pakicë të të tjerëve, 

dhe oferta speciale për mallrat dhe shërbimet e të tjerëve; Ofrim shërbimesh të studimit të 

tregut dhe informacionit; Ofrim mallrash dhe shërbimesh të të tjerëve nëpërmjet internetit 

dhe rrjeteve të komunikimit; shërbime biznesi dhe reklame, domethënë, planifikim të 

medias dhe blerje të medias për shërbime biznesi dhe reklame për të tjerët, domethënë, 

shërbime reklame për ndjekjen e performancës së reklamës, për menaxhimin, shpërndarjen 

dhe shërbimit të reklamës, për analizimin e të dhënave të reklamës, për raportimin e të 

dhënave të reklamës, dhe për optimizimin e performancës së reklamës; shërbime 

konsulence në fushat e reklamës dhe marketingut, domethënë, personalizim të përpjekjeve 

të reklamës dhe marketingut për të tjerët; Ofrim facilitatesh në linjë për lidhje të shitësve 

me blerësit; Reklamë, marketing dhe promovim mallrash dhe shërbimesh për të tjerët me 

anë të ofrimit të pajisjeve të fotove dhe video në ngjarje të veҫanta; Ofrim facilitetesh në 

linjë për transferim videosh në kohë reale të ngjarjeve promocionale, pa i shkarkuar më 

parë në pajisje; Organizim dhe drejtim të ngjarjeve të veҫanta për qëllime komerciale, 

promocionale ose reklame; Ofrim në linjë direktorish biznesi që paraqesin biznese, 
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produkte dhe shërbime të të tjerëve  

38  Shërbime të ndarjes së fotove dhe ndarjes së videove, domethënë, transmetim 

elektronik të skedarëve të fotove dixhitale, përmbajtjes së videove dhe audio-vizuale 

ndërmjet përdoruesve të internetit; Telekomunikacione; Ofrim aksesi në baza të dhënash 

kompjuterike, elektronike dhe në linjë; Shërbime telekomunikacioni, domethënë, 

transmetim elektronk të dhënash, mesazhesh, grafikash, fotografish, imazhesh, përmbajtjes 

së zërit, videos, audio-vizuae, dhe informacionit; Ofrim në linjë forumesh për komunikim, 

domethënë për tema të interesit të përgjithshëm; Ofrim linke komunikimesh në linjë të cilët 

transferojnë përdoruesit e pajisjeve mobile dhe të internetit në vendndodhje të tjera lokale 

dhe globale; Ndihmë aksesimi në faqet web të palëve të treta ose në përmbajtjen 

elektronike të palëve të treta të tjera nëpërmjet një logimi universal; Ofrim në linjë të 

hapsirave për bisedim, shërbimeve të mesazhimit në ҫast, dhe bordeve të buletinëve 

elektornikë; Shërbime transmetimi të zërit, tekstit dhe videos nëpërmjet internetit dhe 

rrjeteve të tjera të komunikimit; ofrim aksesi në baza të dhënash kompjuterike në fushat e 

lidhjeve në rrjete sociale dhe prezantimit social dhe takimesh; Shërbime të ndarjes së fotove 

dhe të dhënave nga kompjuteri në kompjuter pa ndërmjetësinë e serverave, domethënë, 

transmetim elektronik të skedarëve të fotove dixhitale, grafikave, dhe përmbajtjes së zërit 

ndërmjet përdoruesve të internetit; Shërbime telekomunikacioni dhe rrjeti kompjuterik nga 

kompjuteri në kompjuter pa ndërmjetësinë e serverave, domethënë, transmetim elektronik 

të imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video, fotografive, videove, të dhënave, tekstit, 

mesazheve, reklamave, komunikimeve të reklamës së mediave dhe informacionit; 

Transmetim të dhënash nga interneti në kohë reale pa e shkarkuar më parë në pajisje  të 

videove, përmbajtjes audiovizuale ndërvepruese nëpërmjet internetit  

41  Shërbime argëtimi, domethënë, ofrim në linjë të forumeve për përhapje përmbajtje, të 

dhënash, dhe informacioni për qëllime të lidhjes në rrjet për argëtim dhe biznes; Shërbime 

argëtimi, domethënë, ofrim aksesi në baza të dhënash elektronike në linjë ndërvepruese të 

përmbajtjes të përcaktuar nga përdoruesi, të përmbajtjes të palëve të treta, fotove, videove, 

zërit dhe materialit audio-vizual në fushën e interesit të përgjithshëm. Shërbime të ndarjes 

së fotove dhe ndarjes së videove; Shërbime të publikimeve elektronike për të tjerët; lajme 

në linjë, domethënë, webloge (bloge) që shfaqin përmbajtje të përcaktuar nga përdoruesi; 

Ofrim të bazave të dhënave në linjë, kompjuterike, elektronike në fushën  e argëtimit; 

Shërbime publikimi, domethënë, publikim të publikimeve elektronike për të tjerët; Dhënie 

me qira të kioskave për fotografi dhe videografi për kapjen, ngarkimin, editimin dhe 

ndarjen e fotove dhe videove; Shërbime argëtimi, domethënë, ofrim në linjë të faciliteteve 

për transferim direkt nga interneti pa bërë shkarkim në kompjuter të përmbajtjeve argëtuese 

dhe videove në kohë reale të ngjarjeve argëtuese; Organizim të ekspozitave dhe 

konferencave në kohë reale në fushën e kulturës, argëtimit dhe lidhjes në rrjete sociale për 

qëllime jo të punës dhe jo tregtare; ofrim informacioni argëtues nga indekse dhe baza të 

dhënash informacioni të kërkueshme, përfshirë tekste, dokumenta elektronikë, baza të 

dhënash, grafika, imazhe fotografikë dhe informacion audio-vizuar, nëpërmjet internetit 

dhe rrjeteve të komunikimit; Shërbime argëtimi dhe arsimimi, domethënë, ofrim të filmave, 

shfaqjeve televizive, transmetimeve video të ngjarjeve të transmetuara në internet, veprave 

audiovizuale, dhe të multimedias, jo të shkarkueshme nëpërmjet interenetit, si dhe të 

informacionit, rishikimeve, dhe rekomandimeve në lidhje me filma, shfaqje televizive, 

transmetime video të ngjarjeve të transmetuara në internet, vepra audiovizuale dhe të 

multimedias  
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42  Shërbime kompjuterike, domethënë krijim të komuniteteve virtuale për përdoruesit e 

regjistruar për të organizuar grupe, mbledhje, dhe evente, pjesëmarrje në diskutime dhe 

angazhime në rrjetëzim social, të biznesit dhe të komunitetit; Shërbime kompjuterike, 

domethënë, hostim në linjë të faciliteteve të web për të tjerët për organizimin dhe drejtimin 

e mbledhjeve, eventeve dhe diskutimeve ndërvepruese nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit; Shërbime kompjuterike në natyrën e profileve personale dhe të grupeve të 

personalizuara elektronike ose faqeve të web që përmbajnë informacione të përcaktuara ose 

të specifikuara nga përdoruesi, duke përfshirë, zë, video, imazhe, tekst, përmbajtje, dhe të 

dhëna; Shërbime kompjuterike, domethënë, ofrim motorë kërkimi për përfitim të dhënash 

nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; Ofrim të faciliteteve në linjë që paraqesin 

teknologji që u mundëson përdoruesve të krijojnë profilet personalë që paraqesin 

informacionin e rrjeteve social dhe të biznesit, për të transferuar dhe ndarë informacione të 

tilla në disa mjedise të shumta në linjë për t'u angazhuar në rrjetet sociale, dhe për të 

menaxhuar llogaritë e rrjeteve sociale; Ofrim përdorimi të përkohshëm të softuerëve jo të 

shkarkueshëm për rrjetëzimin social, krijimin e një komuniteti virtual, dhe transmetimin e 

zërit, videos, imazheve, tekstit, përmbajtjes dhe të dhënave; Shërbime të ofruesit të 

shërbimit të aplikacionit (ASP), domethënë, hostim të aplikacioneve të softuerit 

kompjuterik për të tjerët; Shërbime të softuerit si një shërbim (SAAS) që paraqesin softuerë 

për dërgimin dhe marrjen e mesazheve elektronikë, njoftimeve dhe alarmeve; Ofrim 

përdorimi të përkohshëm të softuerëve jo të shkarkueshëm në linjë për përdorim në 

projektimin, menaxhimin, matjen, analizimin, shpërhapjen, dhe shërbimin e reklamës të të 

tjerëve; Ofrues i blerjes në linjë të platformës për reklamë, domethënë, ofrimin e 

programeve të softuerëve jo të shkarkueshëm për lejimin e blerësve dhe shitësve të 

reklamës në linjë të blejnë dhe shesin inventar reklamash; Ofrues i shërbimit të aplikacionit 

(ASP) që paraqet softuerë për përdorin në blerje, shtije, projektim, menaxhim, gjurmim, 

vlerësim, optimizim, etiketim, analizim, shpërndarje, dhe raportim të reklamës dhe 

marketingut në linjë; Ofrim të faciliteteve në linjë që ju japin mundësi përdoruesve të 

ngarkojnë, modifikojnë dhe ndajnë përmbajtje, informacion, eksperienca dhe të dhëna të 

realitetit të shtuar; ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve kompjuterik të 

pashkarkueshëm që bëjnë të mundur zhvillimin, vlerësimin, testimin, dhe mirëmbajtjen e 

aplikacioneve softuerë të celularëve për pajisje kompjuterike të mbartshme, telefona 

mobilë, telefona inteligjentë, kompjutera që mbahen në dorë dhe tableta kompjuterikë; 

Ofrim përdorimi të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për përpunim të pagesave 

elektronike; Ofrim softueri të ndërfaqjes programimi të aplikacionit (API) për përdorim në 

mesazhet elektronikë dhe transmetimin e zërit, videos, imazheve, përmbajtjes dhe të 

dhënave; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për mesazhe 

elektronikë; Shërbime të hartës; Ofrim aksesi të përkohshëm në softuerë kompjuterik të 

pashkarkueshëm për shërbime të hartës; Ofrues shërbimi të aplikacionit (ASP) që paraqesin 

softuerë për shërbime të hartës; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve 

kompjuterikë të pashkarkueshëm për ndarje dhe paraqitje të vendndodhjes të përdoruesit, 

planifikimit të aktiviteteve me përdorues të tjerë dhe dhënies të rekomandimeve; Ofrues 

shërbimi të aplikacionit (ASP) që paraqesin softuerë që bëjnë të mundur ose ndihmojnë 

ndarjen dhe paraqitjen e vendndodhjes së përdoruesit, planifikimit të aktiviteteve me 

përdorues të tjerë dhe dhënies të rekomandimeve; Ofrim për përdorim të përkohshëm të 

softuerëve kompjuterik të pashkarkueshëm për hartëzimin social dhe të destinacionit; 

Ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuerë që bëjnë të mundur ose 
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ndihmojnë hartëzimin social dhe të destinacionit; Ofrim të përdorimit të përkohshëm të 

softuerëve kompjuterikë të pashkarkueshëm që bëjnë të ditur vendndodhjen për kërkim, 

përcaktim dhe ndarje të vendndodhjes të mallrave, shërbimeve dhe eventeve të interesit; 

Ofrues i shërbimit të aplikacionit (ASP) që paraqet softuerë të bërjes së ditur të 

vendndodhjes për kërkim, përcaktim dhe ndarje të vendndodhjes të mallrave, shërbimeve 

dhe eventeve të interesit; platformë si një shërbim (PAAS) që paraqet platforma softueri 

kompjuterik për përdorim në blerje dhe përhapje reklamash; Ofrim për përdorim të 

përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për modifikim fotografish, imazhesh dhe 

përmbajtje zëri, videoje, dhe audio-vizuale me filtera fotografikë dhe efekte të realitetit të 

shtuar (AR), domethënë, grafika, animacione, tekste, vizatime, gjeoetiketa, etiketa të 

metadata, hiperlinke; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm 

për shikim dhe ndërveprim me një mjet ushqimi të medias elektronike, domethënë, 

imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video, transferimit nga interneti në kohë reale të 

videove, komenteve, reklamave, lajmeve dhe linkeve të internetit pa shkarkuar në 

kompjuter; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve kompjuterik për gjetje 

përmbajtje dhe publikuesit e përmbajtjes, dhe për abonim në përmbajtje; Ofrim për 

përdorim të përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për organizim imazhesh, 

përmbajtje video, dhe audio-vizuale duke përdorur etiketa të metedata; Ofrues shërbimi të 

aplikacionit (ASP) që paraqet softuerë për rrjetëzim social, menaxhim përmbajtje rrjetëzimi 

social, krijim të komunitetit virtual, dhe transmetim të imazheve, përmbajtjeve audio-

vizuale dhe video, fotografive, videove, të dhënave, teksteve, mesazheve, reklamave, 

komunikime dhe informacion të reklamave të medias; Ofrues shërbimi aplikacioni (ASP) 

që paraqet softuerë aplikacioni të ndërfaqjes së programit (API)  i cili ndihmon shërbimet 

në linjë për rrjetëzimin social, zhvillimin e aplikacioneve të softuerit; Platformë si një 

shërbim (PAAS) që paraqet platform softueri kompjuterik për rrjetëzimin social, 

menaxhimin e përmbajtjes së rrjetëzimit social, krijimin e komunitetit virtual, dhe 

transmetimin e imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video, fotografive, videove, të 

dhënave, teksteve, mesazheve, reklamave, komunikimeve dhe informacionit të reklamës së 

medias; Dhënie me qira të softuerit kompjuterik që u jep përdoruesve mundësinë të 

ngarkojnë, editojnë, dhe ndajnë imazhe, përmbajtje video dhe audiovizuale; Shërbime 

kompjuterike, domethënë, kurim në linjë të përmbajtjes dhe reklamave të përcaktuara nga 

përdoruesi dhe krijim të mjeteve ushquese të medias sociale; Ofrim për përdorim të 

përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për marrje fotografish dhe regjistrim 

përmbajtje zëri, audio-vizuale dhe video; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve 

të pashkarkueshëm për ngarkim, shkarkim, arkivim, bërje të mundur transmetimin, të 

ndarjes së imazheve, përmbajtjes audio-vizuale dhe video dhe teksteve shoëqëruese dhe të 

dhënave; Ofrim për përdorim të përkohshëm të sofuerëve të pashkarkueshëm për transferim 

nga interneti në kohë reale të përmbajteve argëtuese multimediale; Ofrim për përdorim të 

përkohshëm të softuerëve të pashkarkueshëm për krijim dhe mirëmbajtje të pranisë në linjë 

për individë, grupe, kompani, dhe brande; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve 

të pashkarkueshëm për reklamues për të komunikuar dhe ndërvepruar me komunitete në 

linjë; Ofrim për përdorim të përkohshëm të softuerëve kompjuterikë të pashkarkueshëm për 

përdorim në marrjen dhe editimin e fotografive dhe regjistrimin dhe editimin e videove; 

Ofrues shërbimi të aplikacionit (ASP) që paraqet softuer që bën të mundur apo ndihmon 

marrjen dhe editimin e fotografive dhe regjistrimin dhe editimin e videove; Zhvillim të 

softuerëve kompjuterikë; Ofrim në linjë të softuerëve të pashkarkueshëm; Ofrues shërbimi 
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aplikacioni (ASP); Ofrim në linjë facilitetesh që u japin përdoruesve mundësinë të 

ngarkojnë, modifikojnë dhe ndajnë zë, video, imazhe fotografike, tekste, grafika dhe të 

dhëna  

45  Shërbime të njohjes dhe rrjetëzimit dhe të takimeve sociale; Ofrim aksesi në baza të 

dhënash kompjuterike dhe baza të dhënash të kërkueshme në linjë në fushat e rrjetëzimit 

social, njohjes dhe takimeve sociale; Shërbime të rrjetëzimit social në linjë; Shërbimi i 

verifikimit të identifikimit të biznesit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1617 

(220) 06/12/2018 

(731) "PRO REAL ESTATE" SH.P.K 

Josip Rela, p.n. Prishtinë, KS 

(591) E Kaltert e Mbyllur, E Hirt 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(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   

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

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

dëmshme  

 
 

(210) KS/M/ 2018/1618 

(220) 06/12/2018 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place, 

London, 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, të papërpunuar ose të përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues 

të duhanit (jo për qëllime mjekësore); puro; cigarillo (cigare te vogla); çakmak; shkrepëse; 

artikujt për duhanpirësit, letra për cigare, tuba cigaresh, filtra cigaresh; aparat xhepi për 

mbështjelljen e cigareve; makina dore për injektimin e duhanit në tubat e letrës; cigare 

elektronike; lëngje për cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes; 

produkte të duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim 

të ngrohjes së cigareve ose duhanit  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1621 

(220) 10/12/2018 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj  

Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E Kuqe, E bardhë, E Zezë dhe e 

Kaltër. 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  
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(210) KS/M/ 2018/1622 

(220) 10/12/2018 

(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company 

SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj  

Gurëz-Ferizaj, KS 

(591) E Kuqe, E bardhë, E Gjelbërt, dhe E 

Zezë 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 32  Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1623 

(220) 10/12/2018 

(300) 88221149  07/12/2018  US 

(731) Lenovo (Singapore) Pte. Ltd. 

151 Lorong Chuan 02-01 New Tech Park 

556741 Singapore, SG 

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

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

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  THINKREALITY 

 

 
     

 

(511) 9  Kufje të realitetit virtual; kufje peë të shtuar realitetin; kufje të realitit të përziera, 

domethënë, kufje me realitet virtual të kombinuar dhe teknologji të shtuar të realitetit; 

softuere kompjuterik të realitetit virtual; program kompjuterik i realizuar në realitet te 

shtuar; softuer kompjuteri i realitetit te përzier, konkretisht softueri kompjuterik që 

përmban realitetin virtual dhe teknologjinë e shtuar të realitetit; Pajisjet kompjuterike dhe 

pajisje, domethënë, kontrollorët elektronikë për përdorim me kufje të realitetit virtual dhe 

kollare të realitetit të shtuara.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1624 

(220) 10/12/2018 

(731) International Foodstuffs Co LLC  

P.O Box No. 4115, Sharjah UAE., AE 

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

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

1/9, Prishtinë 
 

(540)  PRISTINE   

 

 
     

 

(511) 29  Vajrave ushqimore, yndyrna, gjalpë (ghee), margarinë, gjalpë, produktet supë, 

qumësht dhe produktet e qumështit, qumështi me shije te ndryshme, qumësht si pije, mish, 

peshk, shpezë dhe shtaze, ekstrakte mishi, fruta dhe perime të prezervuara, të thata dhe të 

gatuar, shtresa-lyeres te të gjitha llojeve dhe me përshkrime përfshirë shtresa jo nga 
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qumështi, krem frushta i trashe, xhelatinë,  reçel, komposto, vezë, patate dhe ushqime te 

pjekura jo nga patate, patate te skuqura dhe patatina, të gjitha llojet e kokrrave të 

konservuara dhe të thata me thjerrëza, bizele dhe perime bishtajore (jo për qëllime 

bujqësore), kërpudha, kikirikë të ruajtur.  

30  Çokollata, Ëmbëlsira, Bonbone, Biskota (të gjitha llojet), ëmbëlsira, Pasta, Makarona, 

Makarona petë, Petë çasti, Spageti, Vermicelli (spageti te holle), maja, pluhur pjekje dhe 

përbërës të tjerë buke, salcë sallatë, majonezë, uthull, salcë domate (kechup) dhe Sos 

(erëza), te gatshme për të gatuar produktet nga brumi, brumë të ngrirë, buke te ngrira, 

akullore, ëmbëlësira jo nga qumështi të ngrirë, ëmbëlësira nga fruta të ngrira, ëmbëlësira të 

ngrira, kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sagë, kafe artificiale, bukë, pastë, melasë, 

kripë, mustardë, miell nga drithëra, erëza., Pijet si ushqim (të bazuara në kokërra dhe 

bimore), lëng mishi, çaj bimor, mjaltë.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1625 

(220) 10/12/2018 

(731) Alberto-Culver USA, Inc. 

700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs NJ 

07632, US 

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

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

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  NOXZEMA  

 

 
     

 

(511) 3  Sapun; preparatet pastruese; perfumeri; vajra esenciale; deodorantët dhe 

antiperspirantët; përgatitjet për kujdesin e flokëve; shampo dhe zbutes-kondicioner; 

ngjyrues të flokëve; produktet për stilizim të flokëve; preparatet e tualetit jo mjekësor; 

përgatitjet për dush dhe tualet; preparate për kujdesin e lëkurës; vajra, krema dhe krema për 

lëkurën; përgatitjet për rroje; përgatitjet për para rrojes dhe pas rrojes; uje kolonje; 

preparate depiluese; preparatet për mbrojtje nga dielli dhe rrezitje nga dielli; kozmetike; 

kozmetike dhe përgatitje për heqjen e kozmetikes; vazelinë; përgatitjet për kujdesin për 

buzë; pluhur talk; lesh pambuku për qëllime kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime 

kozmetike; faculeta; copa te vogla pambuku dhe faculeta te mbushura ose para-lagura me 

pastrim personale ose krema kozmetike; maska të bukurisë, preparate pako për fytyrë.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1626 

(220) 11/12/2018 

(731) Nabtesco Corporation 7-9, 

Hirakawacho 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JP 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C., Kodra e Diellit, zona e 

jugut L 9/5, Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 7  Makineri agrokulturore; makineri të lakimit; papuçe (mabjtëse) të frenave të 
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ndryshme nga ato të automjeteve; kthetra të ndryshme nga ato të automjeteve  tokësore; 

motorrët me ajr të kompresuar; lidhëse (kangja) të ndryshme nga ato të automjeteve 

tokësore; hapësit e dyerve, elektrik; hapësit e dyerve dhe mbyllësit (hidraulik-) [pjesë të 

makinerive]; hapësit dhe mbyllësit e dyerve (Pneumatik -) [pjesë të makinerive]; motorët e 

drejtimit të ndryshëm nga ata të automjeteve tokësore; kutite e ndëruesit të shpejtësive të 

ndryshëm nga ata të automjeteve tokësore; ingranazhe (dhëmbëzorë), të ndryshëm nga ata 

të automjeteve tokësore; dhëmbëzorë reduktues, të ndryshëm nga ata të automjeteve 

tokësore; motorrët hidraulik dhe motorrët; makineri modelimi; makineri për përpunimin e 

metaleve; makineri paketimi; makineri për ngjitje për qellime industrial; seperatorë (avull/ 

vaj - ); transmission për makieri; valvula [pjesë të makinerive]; makina saldimi, elektrik.  

12  Aparate aeronautike, makineri dhe paisje; frena për automjete; këthetra (mbajtëse) për 

automjete tokësore; lidhëse (kangja ) për automjete tokësore; kuti marshi për automjete 

tokësore; paisje ingranazhi për automjete tokësore; qarqe hidraulike për automjete; motora 

për automjete tokësore; dhëmbëzorë reduktues për automjete tokësore; ingranazhe drejtimi 

për anije; rrota për automjete; karroca me rrota.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1628 

(220) 11/12/2018 

(300) 2018-098757  02/08/2018  JP 

(731) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 

Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 

2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JP 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  NEOFLON 

 

 
     

 

(511) 1  Kimikate për përdorim në industry; Aditiv (shtesa) kimike për lubrifikantë;  Aditiv 

(shtesa) kimik për vajra; Aditiv (shtesa) kimike për përmirsimin e rëshirës; Aditiv (shtesa) 

kimik për trajtim të rëshirës; Aditiv (shtesa) kimik për përdorim në përpunimin e 

produkteve të rëshirës; Fluor; Përbërës kimik të perflouar të përgatitur sintetikisht për 

përdorim në prodhimtari; Rëshira sintetike të papërpunuar; Plastikë e papërpunuar, 

posaqërisht, plastikë në formë të parë; Rëshira fluori; Aditiv (shtesa) kimike për 

përpunimin e ngjyrave (kimikate industrial); Preparate për lëshimin e kallëpit; Plastikë në 

formë të pluhurit, lëngut dhe xheli.  

2  Përbërës për lyerje (mbështjellës) në formë të ngjyrave natyrale; Ngjyra nga rëshira 

sintetike; Ngjyra fluori për lyerje (mbështjellje); Preparate nga fluori për lyerje 

(mbështjellje).  

17  Rëshira gjysëm të përpunuara; Gomë sintetike; Gomë, e papërpunuar ose gjysëm e 

përpunuar; Gomë fluori; Plastikë e përpunuar ose gjysëm e përpunuar në formë të fletëve, 

bloçeve dhe shufrave, të cilat janë për përdorim në prodhimtari; Plastikë e përpunuar ose 

gjysëm e përpunuar në formë të pluhurit, lëngut, xhelit, gypave, peletave dhe filmit, të cilat 

janë për përdorim në prodhimtari.   
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(210) KS/M/ 2018/1629 

(220) 11/12/2018 

(300) 2018-098756  02/08/2018  JP 

(731) DAIKIN INDUSTRIES, LTD. 

Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 

2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, JP 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  POLYFLON 

 

 
     

 

(511) 1   Kimikate për përdorim në industry; Aditiv (shtesa) kimike për lubrifikantë;  Aditiv 

(shtesa) kimik për vajra; Aditiv (shtesa) kimike për përmirsimin e rëshirës; Aditiv (shtesa) 

kimik për trajtim të rëshirës; Aditiv (shtesa) kimik për përdorim në përpunimin e 

produkteve të rëshirës; Fluor; Përbërës kimik të perflouar të përgatitur sintetikisht për 

përdorim në prodhimtari; Rëshira sintetike të papërpunuar; Plastikë e papërpunuar, 

posaqërisht, plastikë në formë të parë; Rëshira fluori; Aditiv (shtesa) kimike për 

përpunimin e ngjyrave (kimikate industrial); Plastikë në formë të pluhurit, lëngut dhe xheli.  

2  Përbërës për lyerje (mbështjellës) në formë të ngjyrave natyrale; Ngjyra nga rëshira 

sintetike; Ngjyra fluori për lyerje (mbështjellje); Preparate nga fluori për lyerje 

(mbështjellje).  

4  Lubrifikantë; lubrifikantë industrial; lubrifikantë për industrinëmakinerike; Vajra të 

lubrifikuar; lubrifikantë solid për qëllime industrial.  

17  Rëshira gjysëm të përpunuara; Gomë sintetike; Gomë, e papërpunuar ose gjysëm e 

përpunuar; Gomë fluori; Plastikë e përpunuar ose gjysëm e përpunuar në formë të fletëve, 

bloçeve dhe shufrave, të cilat janë për përdorim në prodhimtari; Plastikë e përpunuar ose 

gjysëm e përpunuar në formë të pluhurit, lëngut, xhelit, gypave, peletave dhe filmit, të cilat 

janë për përdorim në prodhimtari.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1630 

(220) 11/12/2018 

(731) CALZATURIFICIO MADAF S.R.L. 

Via Francesca 1568D, 51036 LARCIANO 

(PT), IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë 
 

(540)  MARIO FAGNI 

 

 
     

 

(511) 25  Veshje, veshje këmbe, ves.hje koke; rripa.   
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(210) KS/M/ 2018/1631 

(220) 11/12/2018 

(731) DD IP Holder LLC P.O. Box 9141 

Canton, Massachusetts 02021, US 

(591)  - portokalli (orange),  - lejla (pink) 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 30  Petulla; produkte furre; biskota; embelsira; byrek; muffin; embelsira te thjeshta, te 

veshura me sheqer te shkrire, te mbuluara apo te mbushura; sanduice, pizza; sheqer; miell; 

ekstrakte arome; tharme ne forme pikash gatimi; mjalte; tharm; pluhur gatimi; mbushje per 

embelsira me baze kremi; mbushje per embelsira me baze cokollate; veshje me baze 

cokollate; kafe dhe pijet e bazuara ne kafe; caj dhe pijet e bazuara ne caj; kakao dhe pijet e 

bazuara ne kakao; pijet te aromatizuara me kafe dhe pijet slush.  

32  Pije jo alkoolike; lengje frutash dhe pije frutash; pijet e aromatizuara me fruta dhe e 

tipit slush; lengjet e shtrydhura; pijet e lehta me arome kafeje; sirupet dhe preparatet tjera, 

koncentratet, dhe pluhurat per berjen e pijeve te buta dhe te frutave.  

43  Sherbimet e restorantit; sherbimet kafe; sherbimet snack bar; sherbimet e restoranteve 

fast-food.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1632 

(220) 11/12/2018 

(731) Erwin Dietz GmbH Industriepark 2, 

74706 Osterburken, DE 

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

Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 
 

(540)  White Colombia 

 

 
     

 

(511) 14  Byzylyk dore; mbajtëse çelësash.  

18  Çanta; çadra.  

25  Bluza; T-shirt; bluza polo; bluzadjerse; kapele; xhaketa.  

29  Pije me bazë qumështi.  

30  Çaj i ftohtë; pije me bazë çaji.  

32  Pije joalkolike; limonadë; lëngje; shurupe; nektar frutash; pije me lëng frutash; 

koncentrat të lëngjeve të frutave; pije që përbëhen kryesisht nga lëngje frutash; lëngjet e 

perimeve; koncentrat lëngjesh; birra; ujë mineral [pije]; ujërat minerale të aromatizuara; 

izotonike; pije.  

33  Pije alkoolike që përmbajnë fruta; pije alkoolike të gazuara, përveç birrës.  

34  Shkrepëse për oxhak.  
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(210) KS/M/ 2018/1633 

(220) 11/12/2018 

(731) Monego SHPK Rr. Nazim Gafurri, 

Nr.31, 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Egzon Halili Rr. Nazim Gafurri, 

Nr.31, 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

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

përmes kredive, Bankimi Online, Kredi me këste  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1635 

(220) 12/12/2018 

(731) N.P.SH. INOX Nr.2, A. Rrustemi, 

Gjakovë, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim,fshirje dhe gërryerje; facoleta te lagura për një përdorim; mjete për lustrim; 

mjete për pastrim për përdorim ne amvisni; pastrues për ërdorim ne amvisni; mjete për 

pastrim te sipërfaqëve te forta; mjete për pastrimin e qelqit, posaçërisht dritarëve, mjete për 

pastrimin e sipërfaqëve metalike, duke përfshirë çelikun e pa ndryshkur, kromin, bronzing 

dhe bakrin; mjete për pastrimin e shporëteve dhe stufave; mjete për pastrimin e të hapsirave 

punuese; mjete për pastrimin e hapsirave të kabineteve; mjete për pastrimin e pajisjeve për 

ushqim, pajisjeve te ushqimit, pajisjeve të kuzhinës siç janë takëm, enesh,tenxhereve dhe 

panave; mjete për pastrimin e sdipërfaqëve të drurit; mjete për pastrimin e banjove, mjete 

për pastrimin te sipërfaqëve të gurit, duke përfshirë hapsira te mermerit dhe granitit; mjete 

për pastrimin e pllakave dhe llaçit; mjete për pastrimin e te gjitha të destinuarave ; mjete 

për pastrimin e automjeteve; mjete fluide për pastrim general dhe lustrim për përdorim të 

gjerë-përgjithëshëm; mjete për pastrimin e tepihave; mjete për eliminimin e njollave ; mjete 

për eliminimin e njollave nga adhuruesit shtëpiak; mjete për pastrimin e mykut; Sapun, 

posaqërisht sapun për përdorim shtepiak, mjete për kujdesin për këpucë, posaqërisht krema 

për këpucë, dyll pë këpucë; agjense për pastrim,agjense te lagura për pastrim të sipërfaqeve 

shtepiake/ose tekstili; posaçërisht qumësht për pastrim, krema për pastrim,pluhurf për 

pastrim, preparate për eliminimin e gurëve, zbutës te fabrikuar për përdorim ne lavanteri, 

mjete për kujdes,shërim dhe zbukurimin e tekstilit, te tëra produktet e lartëcekura me ose pa 

efekt apo përberës dezinfektimi/ose dezodorimi  

21  Produkte për pastrim, posaçërisht lecka për amvisni, lecka për pastrimin e dritarëve nga 

lëkura dhe lëkura artificiale, lecka për enë, facoleta, lecka për pluhur,lecka për pastrim, 

lecka për te gjitha destinimet, lecka për pastrimin e dyshemes, mikrofiber lecka,shpuza 
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leckë, lecka nga material i cili nuk është pelhurë e endur, lecka te cilat janë të endure ose 

lecka trikotazhi, lecka te thara për një përdorim, jastek për pastrim, jaastek te tharë për 

pastrim nga material ii cili nuk është i endur me ose pa pjesën shpuzë, lesh çeliku për 

pastrim, posaçërisht mjete për pastrim nga leshi i çelikut, me ose pa spërkatës, jastek te 

vegjel nga leshi i çëlikut, jastek te vegjël nga leshi i çëlikut me sapun; shpuza për amvisni , 

posaçërisht shpuza për pastrim të mbështjellur me plastikë, shpuza për pastrim nga fije te 

mëndafshit ose plastika; pajisje për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht aparate te dores jo 

elektrike mekanike për pastrim, fshesa, mjete për pastrim për banjo, brusha, shporta te 

mbeturinave ,fshirëse, pajisje për kullimin e fshirëseve, pajisje për pastrimin e dritarëve, 

brusha toaleti,mbajtëse për brusha për toalet, pajisje për pastrimin e dritarëve, pastrues për 

eliminimin e ujit, dorashka për amvisni nga lasteksi ose plastika, dorashka për një përdorim 

për amvisni apo kopshtari, dorashka për kopshtari, dorashka për pastrim, aparate për tharjën 

e robave,mbajtëse për tharje, tharese rotacione-rrotulluese, mbajtëse për tharje, tharëse për 

roba, kapëse robash, varëse robash, dërrasa për hekurosje, dërrasa për hekurosjën e 

mëngëve, mbeshtjellëse për dërrasa për hekur, dërrasa për hekurosjën e robave 

(mbeshtjellëse te formëzuara për dërrasa për hekurosje), lecka për pastrimin e 

hekurit(ujtisë), kuti për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht shporta, kanaçe(kanta) me pedale, 

kanaçe për mbeturina, kuti nga plastika për sortimin e robave, shporta për ndresa nga 

plastika; komponente, nga jo metali per pajisje te dorës, jo elektrike, mekanike për pastrim, 

posaçërisht dorëza, doreza, pjesë për lidhje, kontaktuese, kuka nga jo metali te cilët 

montohen.  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e mjete për zbardhim dhe substance tjera  

për përdorim ne lavanteri; preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe gërryerje dhe 

produkteve tjera ne klasën 3 dhe 21;  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; 

funksione zyre  

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1636 

(220) 12/12/2018 

(731) N.P.SH. INOX Nr.2, A. Rrustemi, 

Gjakovë, KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim,fshirje dhe gërryerje; facoleta te lagura për një përdorim; mjete për lustrim; 

mjete për pastrim për përdorim ne amvisni; pastrues për ërdorim ne amvisni; mjete për 

pastrim te sipërfaqëve te forta; mjete për pastrimin e qelqit, posaçërisht dritarëve, mjete për 

pastrimin e sipërfaqëve metalike, duke përfshirë çelikun e pa ndryshkur, kromin, bronzing 

dhe bakrin; mjete për pastrimin e shporëteve dhe stufave; mjete për pastrimin e të hapsirave 

punuese; mjete për pastrimin e hapsirave të kabineteve; mjete për pastrimin e pajisjeve për 

ushqim, pajisjeve te ushqimit, pajisjeve të kuzhinës siç janë takëm, enesh,tenxhereve dhe 

panave; mjete për pastrimin e sdipërfaqëve të drurit; mjete për pastrimin e banjove, mjete 
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për pastrimin te sipërfaqëve të gurit, duke përfshirë hapsira te mermerit dhe granitit; mjete 

për pastrimin e pllakave dhe llaçit; mjete për pastrimin e te gjitha të destinuarave ; mjete 

për pastrimin e automjeteve; mjete fluide për pastrim general dhe lustrim për përdorim të 

gjerë-përgjithëshëm; mjete për pastrimin e tepihave; mjete për eliminimin e njollave ; mjete 

për eliminimin e njollave nga adhuruesit shtëpiak; mjete për pastrimin e mykut; Sapun, 

posaqërisht sapun për përdorim shtepiak, mjete për kujdesin për këpucë, posaqërisht krema 

për këpucë, dyll pë këpucë; agjense për pastrim,agjense te lagura për pastrim të sipërfaqeve 

shtepiake/ose tekstili; posaçërisht qumësht për pastrim, krema për pastrim,pluhurf për 

pastrim, preparate për eliminimin e gurëve, zbutës te fabrikuar për përdorim ne lavanteri, 

mjete për kujdes,shërim dhe zbukurimin e tekstilit, te tëra produktet e lartëcekura me ose pa 

efekt apo përberës dezinfektimi/ose dezodorimi  

21  Produkte për pastrim, posaçërisht lecka për amvisni, lecka për pastrimin e dritarëve nga 

lëkura dhe lëkura artificiale, lecka për enë, facoleta, lecka për pluhur,lecka për pastrim, 

lecka për te gjitha destinimet, lecka për pastrimin e dyshemes, mikrofiber lecka,shpuza 

leckë, lecka nga material i cili nuk është pelhurë e endur, lecka te cilat janë të endure ose 

lecka trikotazhi, lecka te thara për një përdorim, jastek për pastrim, jaastek te tharë për 

pastrim nga material ii cili nuk është i endur me ose pa pjesën shpuzë, lesh çeliku për 

pastrim, posaçërisht mjete për pastrim nga leshi i çelikut, me ose pa spërkatës, jastek te 

vegjel nga leshi i çëlikut, jastek te vegjël nga leshi i çëlikut me sapun; shpuza për amvisni , 

posaçërisht shpuza për pastrim të mbështjellur me plastikë, shpuza për pastrim nga fije te 

mëndafshit ose plastika; pajisje për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht aparate te dores jo 

elektrike mekanike për pastrim, fshesa, mjete për pastrim për banjo, brusha, shporta te 

mbeturinave ,fshirëse, pajisje për kullimin e fshirëseve, pajisje për pastrimin e dritarëve, 

brusha toaleti,mbajtëse për brusha për toalet, pajisje për pastrimin e dritarëve, pastrues për 

eliminimin e ujit, dorashka për amvisni nga lasteksi ose plastika, dorashka për një përdorim 

për amvisni apo kopshtari, dorashka për kopshtari, dorashka për pastrim, aparate për tharjën 

e robave,mbajtëse për tharje, tharese rotacione-rrotulluese, mbajtëse për tharje, tharëse për 

roba, kapëse robash, varëse robash, dërrasa për hekurosje, dërrasa për hekurosjën e 

mëngëve, mbeshtjellëse për dërrasa për hekur, dërrasa për hekurosjën e robave 

(mbeshtjellëse te formëzuara për dërrasa për hekurosje), lecka për pastrimin e 

hekurit(ujtisë), kuti për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht shporta, kanaçe(kanta) me pedale, 

kanaçe për mbeturina, kuti nga plastika për sortimin e robave, shporta për ndresa nga 

plastika; komponente, nga jo metali per pajisje te dorës, jo elektrike, mekanike për pastrim, 

posaçërisht dorëza, doreza, pjesë për lidhje, kontaktuese, kuka nga jo metali te cilët 

montohen.  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e mjete për zbardhim dhe substance tjera  

për përdorim ne lavanteri; preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe gërryerje dhe 

produkteve tjera ne klasën 3 dhe 21;  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; 

funksione zyre  
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(210) KS/M/ 2018/1637 

(220) 12/12/2018 

(731) Facebook, Inc. 1601 Willow Road, 

Menlo Park, California 94025, US 

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

Dardania SU5/1 nr.85,10 000 

Prishtinë/Kosovë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 36  Shërbimet e përpunimit të transaksioneve financiare;Përpunimi elektronik dhe 

transmetimi i të dhënave të pagesave të faturave për përdoruesit e internetit dhe rrjeteve të 

komunikimit;Shërbimet elektronike të transferimit të fondeve;Shërbimet e përpunimit të 

transaksioneve te karta e kreditit, karta e debitit dhe karta e dhuratës;Shërbimet tregtare, 

përkatësisht, shërbimet e përpunimit të transaksioneve të pagesave;Ofrimi i shërbimeve 

elektronike të pagesave mobile për të tjerët;Shërbimet financiare;Shërbimet e përpunimit të 

pagesave;Shërbimet e transaksionit financiar;Lehtësimi dhe aranzhimi i financimit dhe 

shpërndarjes së fondeve dhe donacioneve;Shërbimet bamirëse online për mbledhjen e 

fondeve dhe shërbimet e donacioneve financiare  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1638 

(220) 12/12/2018 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited 

Route de France 17, Boncourt 2926, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)    MADE OF VIBRANT 

 

 
     

 

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

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

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

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

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

e duhanit për qëllime të ngrohjes.  
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(210) KS/M/ 2018/1639 

(220) 12/12/2018 

(731) 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)  Freskia që të nxit! 

 

 
     

 

(511) 30  ëmbëlsira jo-mjekësore; ëmbëlsirat e sheqerit, duke përfshirë liquorice – 

bombone nga rrenjet e bimes liquorice, tofis-karramele, ëmbëlsirat dhe xhelatinë; goma 

përtypëse, dhe çamçakëz. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1640 

(220) 12/12/2018 

(731) BASF Corporation 100 Park Avenue 

Florham Park New Jersey 7932, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.“Ndue Përlleshi”Alko-

Impex Obj.2-1/9 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  WING 

 

 
     

 

(511) 5  Përgatitje preparate për shkatërrimin dhe luftimin e parazitëve; insekticide, 

fungicide, herbicide, pesticide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1641 

(220) 12/12/2018 

(731) Arjan Ismajli Rr. Driton Islami – 

Ferizaj, KS 

(591) E kuqe dhe e bardhe 

(740)  Driton Selmani 

Fsh. Lloshkobare – Ferizaj 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 11  Aparatet per; ndezje; prodhim avulli, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me uje dhe 

qellime te tjera!  
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(210) KS/M/ 2018/1642 

(220) 13/12/2018 

(300) 88001273  14/06/2018  US 

(731) Warner Media, LLC 

One Time Warner Center, New York, New 

York, 10019 , US 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  WARNERMEDIA 

 

 
     

 

(511) 41  Shërbimet argëtuese, domethënë, prodhimin dhe shpërndarjen e përmbajtjeve 

argëtuese multimediale të shpërndara përmes platformave të ndryshme në forma të 

shumëfishta të mediave transmetuese; shërbimet e programimit televiziv të televizionit dhe 

Protokoleve Televizive ne Internet (Internet Protocol Television -IPTV); shërbime 

argëtuese në natyrë të programeve televizive dhe filmave; televizioni sipas kërkesës; pagesa 

sipa shikimit dhe pagesa e shërbimeve te abonimit televiziv; shërbimet e transmetimit 

televiziv kabllor; shërbimet e transmetimit dhe telekomunikimit të ofruara nëpërmjet 

platformës kabllore; televizioni interaktiv; regjistrimet jot e shkarkueshme audiovizive në 

fushën e komedis, dramës, aksionit, shumëllojshmëri, aventurë, sportive, muzikë dhe filma 

muzikor (muzikals), ngjarjet aktuale, lajme dhe lajme zbavitëse, dokumentar dhe 

animacion; prodhim dhe publikim i audiokasetave elektronike; interaktive në internet 

argëtuese në natyrën e një faqe interneti që përmban fotografi jo shkarkohen, video, audio 

dhe prezantime prozë, videoklipe dhe materiale të tjera multimediale në lidhje me filmat 

dhe programet televizive në fushat komedi, dramë, aksion, shumëllojshmëri, aventurë, 

sport, muzikë dhe filma muzikor (muzikals) muzikë, ngjarjet e tanishme, lajmet dhe lajmet 

argëtuese, dokumentare dhe animacion; revista online, domethënë, blogje në fushën e 

filmave, të filmave dhe argëtimit me anë të internetit; sigurimin e informacionit në lidhje 

me televizionin, filmin, audio, lajmet dhe informatat argëtuese, dhe prodhimin dhe 

shpërndarjen e radios; shërbime regjistrimi video.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1643 

(220) 13/12/2018 

(731) N.P.SH. INOX Nr.2, A. Rrustemi, 

Gjakovë, KS 

(591) Hiri, e Kaltër, e kaltër e lehtë e kuqe, e 

bardhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   
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(511) 3  Mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim,fshirje dhe gërryerje; facoleta te lagura për një përdorim; mjete për lustrim; 

mjete për pastrim për përdorim ne amvisni; pastrues për ërdorim ne amvisni; mjete për 

pastrim te sipërfaqëve te forta; mjete për pastrimin e qelqit, posaçërisht dritarëve, mjete për 

pastrimin e sipërfaqëve metalike, duke përfshirë çelikun e pa ndryshkur, kromin, bronzing 

dhe bakrin; mjete për pastrimin e shporëteve dhe stufave; mjete për pastrimin e të hapsirave 

punuese; mjete për pastrimin e hapsirave të kabineteve; mjete për pastrimin e pajisjeve për 

ushqim, pajisjeve te ushqimit, pajisjeve të kuzhinës siç janë takëm, enesh,tenxhereve dhe 

panave; mjete për pastrimin e sdipërfaqëve të drurit; mjete për pastrimin e banjove, mjete 

për pastrimin te sipërfaqëve të gurit, duke përfshirë hapsira te mermerit dhe granitit; mjete 

për pastrimin e pllakave dhe llaçit; mjete për pastrimin e te gjitha të destinuarave ; mjete 

për pastrimin e automjeteve; mjete fluide për pastrim general dhe lustrim për përdorim të 

gjerë-përgjithëshëm; mjete për pastrimin e tepihave; mjete për eliminimin e njollave ; mjete 

për eliminimin e njollave nga adhuruesit shtëpiak; mjete për pastrimin e mykut; Sapun, 

posaqërisht sapun për përdorim shtepiak, mjete për kujdesin për këpucë, posaqërisht krema 

për këpucë, dyll pë këpucë; agjense për pastrim,agjense te lagura për pastrim të sipërfaqeve 

shtepiake/ose tekstili; posaçërisht qumësht për pastrim, krema për pastrim,pluhurf për 

pastrim, preparate për eliminimin e gurëve, zbutës te fabrikuar për përdorim ne lavanteri, 

mjete për kujdes,shërim dhe zbukurimin e tekstilit, te tëra produktet e lartëcekura me ose pa 

efekt apo përberës dezinfektimi/ose dezodorimi  

21  Produkte për pastrim, posaçërisht lecka për amvisni, lecka për pastrimin e dritarëve nga 

lëkura dhe lëkura artificiale, lecka për enë, facoleta, lecka për pluhur,lecka për pastrim, 

lecka për te gjitha destinimet, lecka për pastrimin e dyshemes, mikrofiber lecka,shpuza 

leckë, lecka nga material i cili nuk është pelhurë e endur, lecka te cilat janë të endure ose 

lecka trikotazhi, lecka te thara për një përdorim, jastek për pastrim, jaastek te tharë për 

pastrim nga material ii cili nuk është i endur me ose pa pjesën shpuzë, lesh çeliku për 

pastrim, posaçërisht mjete për pastrim nga leshi i çelikut, me ose pa spërkatës, jastek te 

vegjel nga leshi i çëlikut, jastek te vegjël nga leshi i çëlikut me sapun; shpuza për amvisni , 

posaçërisht shpuza për pastrim të mbështjellur me plastikë, shpuza për pastrim nga fije te 

mëndafshit ose plastika; pajisje për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht aparate te dores jo 

elektrike mekanike për pastrim, fshesa, mjete për pastrim për banjo, brusha, shporta te 

mbeturinave ,fshirëse, pajisje për kullimin e fshirëseve, pajisje për pastrimin e dritarëve, 

brusha toaleti,mbajtëse për brusha për toalet, pajisje për pastrimin e dritarëve, pastrues për 

eliminimin e ujit, dorashka për amvisni nga lasteksi ose plastika, dorashka për një përdorim 

për amvisni apo kopshtari, dorashka për kopshtari, dorashka për pastrim, aparate për tharjën 

e robave,mbajtëse për tharje, tharese rotacione-rrotulluese, mbajtëse për tharje, tharëse për 

roba, kapëse robash, varëse robash, dërrasa për hekurosje, dërrasa për hekurosjën e 

mëngëve, mbeshtjellëse për dërrasa për hekur, dërrasa për hekurosjën e robave 

(mbeshtjellëse te formëzuara për dërrasa për hekurosje), lecka për pastrimin e 

hekurit(ujtisë), kuti për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht shporta, kanaçe(kanta) me pedale, 

kanaçe për mbeturina, kuti nga plastika për sortimin e robave, shporta për ndresa nga 

plastika; komponente, nga jo metali per pajisje te dorës, jo elektrike, mekanike për pastrim, 

posaçërisht dorëza, doreza, pjesë për lidhje, kontaktuese, kuka nga jo metali te cilët 

montohen.  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e mjete për zbardhim dhe substance tjera  

për përdorim ne lavanteri; preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe gërryerje dhe 
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produkteve tjera ne klasën 3 dhe 21;  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; 

funksione zyre  

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1644 

(220) 13/12/2018 

(731) N.P.SH. INOX Nr.2, A. Rrustemi, 

Gjakovë, KS 

(591) Hiri, e Kaltër, e kaltër e lehtë e kuqe, e 

bardhë 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim ne lavanteri; preparate për 

pastrim, lustrim,fshirje dhe gërryerje; facoleta te lagura për një përdorim; mjete për lustrim; 

mjete për pastrim për përdorim ne amvisni; pastrues për ërdorim ne amvisni; mjete për 

pastrim te sipërfaqëve te forta; mjete për pastrimin e qelqit, posaçërisht dritarëve, mjete për 

pastrimin e sipërfaqëve metalike, duke përfshirë çelikun e pa ndryshkur, kromin, bronzing 

dhe bakrin; mjete për pastrimin e shporëteve dhe stufave; mjete për pastrimin e të hapsirave 

punuese; mjete për pastrimin e hapsirave të kabineteve; mjete për pastrimin e pajisjeve për 

ushqim, pajisjeve te ushqimit, pajisjeve të kuzhinës siç janë takëm, enesh,tenxhereve dhe 

panave; mjete për pastrimin e sdipërfaqëve të drurit; mjete për pastrimin e banjove, mjete 

për pastrimin te sipërfaqëve të gurit, duke përfshirë hapsira te mermerit dhe granitit; mjete 

për pastrimin e pllakave dhe llaçit; mjete për pastrimin e te gjitha të destinuarave ; mjete 

për pastrimin e automjeteve; mjete fluide për pastrim general dhe lustrim për përdorim të 

gjerë-përgjithëshëm; mjete për pastrimin e tepihave; mjete për eliminimin e njollave ; mjete 

për eliminimin e njollave nga adhuruesit shtëpiak; mjete për pastrimin e mykut; Sapun, 

posaqërisht sapun për përdorim shtepiak, mjete për kujdesin për këpucë, posaqërisht krema 

për këpucë, dyll pë këpucë; agjense për pastrim,agjense te lagura për pastrim të sipërfaqeve 

shtepiake/ose tekstili; posaçërisht qumësht për pastrim, krema për pastrim,pluhurf për 

pastrim, preparate për eliminimin e gurëve, zbutës te fabrikuar për përdorim ne lavanteri, 

mjete për kujdes,shërim dhe zbukurimin e tekstilit, te tëra produktet e lartëcekura me ose pa 

efekt apo përberës dezinfektimi/ose dezodorimi  

21  Produkte për pastrim, posaçërisht lecka për amvisni, lecka për pastrimin e dritarëve nga 

lëkura dhe lëkura artificiale, lecka për enë, facoleta, lecka për pluhur,lecka për pastrim, 

lecka për te gjitha destinimet, lecka për pastrimin e dyshemes, mikrofiber lecka,shpuza 

leckë, lecka nga material i cili nuk është pelhurë e endur, lecka te cilat janë të endure ose 

lecka trikotazhi, lecka te thara për një përdorim, jastek për pastrim, jaastek te tharë për 

pastrim nga material ii cili nuk është i endur me ose pa pjesën shpuzë, lesh çeliku për 

pastrim, posaçërisht mjete për pastrim nga leshi i çelikut, me ose pa spërkatës, jastek te 
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vegjel nga leshi i çëlikut, jastek te vegjël nga leshi i çëlikut me sapun; shpuza për amvisni , 

posaçërisht shpuza për pastrim të mbështjellur me plastikë, shpuza për pastrim nga fije te 

mëndafshit ose plastika; pajisje për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht aparate te dores jo 

elektrike mekanike për pastrim, fshesa, mjete për pastrim për banjo, brusha, shporta te 

mbeturinave ,fshirëse, pajisje për kullimin e fshirëseve, pajisje për pastrimin e dritarëve, 

brusha toaleti,mbajtëse për brusha për toalet, pajisje për pastrimin e dritarëve, pastrues për 

eliminimin e ujit, dorashka për amvisni nga lasteksi ose plastika, dorashka për një përdorim 

për amvisni apo kopshtari, dorashka për kopshtari, dorashka për pastrim, aparate për tharjën 

e robave,mbajtëse për tharje, tharese rotacione-rrotulluese, mbajtëse për tharje, tharëse për 

roba, kapëse robash, varëse robash, dërrasa për hekurosje, dërrasa për hekurosjën e 

mëngëve, mbeshtjellëse për dërrasa për hekur, dërrasa për hekurosjën e robave 

(mbeshtjellëse te formëzuara për dërrasa për hekurosje), lecka për pastrimin e 

hekurit(ujtisë), kuti për amvisni ose kuzhinë, posaçërisht shporta, kanaçe(kanta) me pedale, 

kanaçe për mbeturina, kuti nga plastika për sortimin e robave, shporta për ndresa nga 

plastika; komponente, nga jo metali per pajisje te dorës, jo elektrike, mekanike për pastrim, 

posaçërisht dorëza, doreza, pjesë për lidhje, kontaktuese, kuka nga jo metali te cilët 

montohen.  

35  Shitja me shumicë dhe pakicë e mjete për zbardhim dhe substance tjera  

për përdorim ne lavanteri; preparate për pastrim, lustrim, fshirje dhe gërryerje dhe 

produkteve tjera ne klasën 3 dhe 21;  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; 

funksione zyre  

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1645 

(220) 14/12/2018 

(300) 2018 34383  10/08/2018  AZ 

(731) Rothmans of Pall Mall Limited 

Route de France 17, Boncourt 2926, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  MADE OF STYLE 

 

 
     

 

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

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

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

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

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

produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes.    
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(210) KS/M/ 2018/1646 

(220) 14/12/2018 

(731) 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)  FRISO 

 

 
     

 

(511) 5  Ushqim për foshnje; qumësht pluhur për fëmijë të vegjel   

29  Qumështi dhe produktet e qumështit, përfshirë  qumështin pluhur   

30  Çokollatë dhe pije të aromatizuara me çokollatë; drithërat dhe preparatet e bëra nga 

drithërat  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1647 

(220) 14/12/2018 

(731) 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)  FRISOLAC 

 

 
     

 

(511) 5  Ushqim për foshnje; qumësht pluhur për fëmijë të vegjel   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1648 

(220) 14/12/2018 

(731) Carolina Herrera Ltd. 

501 Seventh Avenue, 17th Floor New York, 

New York 10018, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

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

Republic of Kosovo 
 

(540)  CAROLINA HERRERA 

 

 
     

 

(511) 18  “Lëkurë dhe imitim lëkure; lëkurë kafshësh dhe gëzof; valixhe dhe çanta për 

bartje; ombrellë dhe parasol; shkopinj për eçje; kamzhik, parzmore dhe takëm kuajsh; 

qafore, rrypa dhe rroba për kafshë; çanta, valixhe e vogël dhe bartës të tjerë; Korniza, 

dorezë dhe rrypë për valixhe, çanta bartëse, çanta, vallixhe të vogla dhe bartës të tjerë; 

Çantë dore; Çantë mbrëmje; Çantë për blerje; Çantë rrjetë për bërjen e pazarit; Çantë 

postieri; Çantë kampimi; Çantë shpine; Çantë shkolle; Çantë beli; Çantë udhëtimi; Çantë 

krahu; Çantë që vihet përpara për bartjen e fëmijëve dhe pajimet për sigurinë e fëmijëve; 

Çantë dhe kuti kozmetikës dhe tualetit, jo t ëmbushura; Set udhëtimi; Kuti nga lëkura apo 

shtrojë tavoline nga lëkura; Bartësit për valixhe, këmisha dhe fustane; Kuti të lidhura; Kuti 

bartëse për dokumente; Portofilo; Çanta; Çanta me zinxhirë të përzier; Kuleta; Kuti për 

çelsa; Mbajtëse e kartelave; Kuti për kredit karta; Kuti nga lëkura apo shtroja nga lëkura; 
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Dantella dhe shirita nga lëkura; Mbulesë për ombrella dhe parasol; Mbaktës për shkpinjët 

për eçje; Mbulesë dhe mbështjellës për kafshë; Shtresë lëkure; Gëzof dhe lëkurë si dhe 

imitimet e tyre, të pa përpunuara, të punuara dhe gjysëm-të punuara.”  

25  “Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë; mbathje formale; Mbathje të 

përditshme; Mbathje për sport; Këpuçë plazhi; Këpuçë pune; Këpuçë shiu; Këpuçë dushi; 

Mbathje për përdorim brenda shtëpisë; Këpuçë vallëzimi; Këpuçë për bebe; Pjesët e 

sipërme, pajisje nga metali, thembër, lidhëse për ngushtim, pajisje kundër rrëshqitjes, 

shtresë e brendshme, gjuhë, shtresë, maje, anë dhe take për mbathje; Pjesë e sipërme e 

çizmeve; Kopsë për mbathje futbolli; Kapela; Kasketa dhe kasketa me strehë; Bereta; 

Kapuç; Strehë kasketë; Mbrojtëse kasketash; Kapelë grash; Kasketë freskimi; Mantilë; 

Shami koke; kapelë pa strehë (kapela); Mbulesa; Shirit koke (rrobë); Kallëp kapelash 

(skelet); Pranga; Çorapa të brendshme për mbathje; Thembër për çorape; Veshje të gatshme 

(pjesë të rrobave); Këmisha; Pallto; Set për të posalindur (rroba); Banjare; Xhup me kapuç; 

Maskë për sy; Veshje për qafë; Përparëse, jo nga letra; Brezë për veshje; Shirit djerse; 

Fustan mbrëmje; Pantollona të gjerë; Mantel; Kostume banje; Bikine; Pantallona të 

shkurtra (Bermude); Xhaketë sportive; Bluza; Qafore gëzofi (Boas); Xhepat për veshje; 

Shallë; Fustan nga pëlhura (Kaftan); Çorape dhe çorape për femra; Ngrohëset e trupit 

(veshje); Këmisha me krahë të shkurtër; Fanellë më krahë të shkurtër; Veshje mbrëmje; 

Pullover me kapuç; Pelerinë; Xhaketë e ngushtë në bel (Blousons); Pallto deri te beli; Shall 

dhe shall i gjerë; Xhaketa; Mantelet e mëngjesit; Kostumet e pistave; Xhaketa xhufkë; 

Rripa (veshje); Zhupon; Sete binjakësh; Kombinimet (veshjet); Kravat; Shtrëngues 

(bustiers); Korset; Kalata; Kostume maskaradash; Kostume darke; Fustane; Shall 

(foulards); Pallto gabardine; Doreza (veshje); Triko (veshje); Të brendshme femrash; 

Çorape; Llastik çorapesh; Këllof gëzofi për duar (veshje); Mantelet; Shall mëndafshi; 

Dorashka; Pantollona të gjerë për punë; Kostume kërçimi; Rripat e parave (veshjeve); 

Mbulesa të veshëve; Lidhjet me hark; Pantollona; Mbështjellës plazhi; Gëzof me kapuç 

(parkas); Kapuçë; Thumba (veshje); Xhepa të drejtë; Shalle supi; Shamitë të kokës (shall); 

Frontet e këmishës; Pallto fëmijësh; Kominoshe; Fustan bluzë; Gëzof (veshje); Pizhame; 

Këmisha Polo; Ponço; Veshje e mbrëmjes; Veshje sportive; Veshje për mbrojtjen e 

veshjeve; Trikotazh; Veshje prej xhinsave; Ndërresa të fëmijëve; Veshje të 

papërshkueshme nga uji; Pulloverë; Kimono; Triko; Veshje të gatshme; Veshje të lëkurës; 

Veshje të imitimeve të lëkurës; Veshje të maternitetit; Veshje për fëmijë; Veshje për bebe; 

Veshje letre; Rrobat e plazhit; Veshje të jashtme; Veshje të bëra prej leshi; Veshje rasti; Të 

brendshme; Veshje të shoferëve dhe motoçiklistëve; Robdishambër; Sari; Sarong; Mburoja 

e veshjes; Pantallona të gjerë (trenerka); Pallto të gjera; Këmisha; Sandale me një gisht; 

Toga; Veshje të sipërme (veshje); Kostume; Shtresat e gjata; Tunikat; Uniformat; Fustane; 

Fustana për mbrëmje; Veshjet e dasmës; Kostume për meshkuj; Kostume mbrëmje; 

Kostume të grave; Kostume baleti; Rrobat e pagëzimit; Veshje për shtëpi; Veshje të 

qëndrueshme ndaj motit.”  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1649 

(220) 14/12/2018 

(731) ”MC Food” sh.p.k. Lipjan 

Ish Fabrika e Coca-Colles, KS 

(591) E  Kaltert e mbyllur, E  Kaltert e qelur 

(540)   
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E Bardhe, E Gjelbert 

(740)  Shaban Ismajli NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

     

 

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

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; miellidhe 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 nukjanë përfshirë në 

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet efreskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore; 

ushqimi për kafshë; malta 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1650 

(220) 14/12/2018 

(731) MASTERS L.L.C. 

Rr. Agim Ramadani A1 nr. 5, 10000 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)  MASTERS 

 

 
     

 

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

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.  

37  Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.  

38  Telekomunikacione.  

39  Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.  

40  Trajtimi i materialeve.  

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

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.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  

44  Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë.  

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

shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve.  
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(210) KS/M/ 2018/1651 

(220) 17/12/2018 

(300) 74722/2018  15/06/2018  CH 

(731) OBI International Development and 

Service GmbH Rheinweg 11, CH-8200 

Schaffhausen, CH 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8,10 000 Prishtinë 
 

(540)  baliv 

 

 
     

 

(511) 6  Materiale nga metali për konstruksone ndërtimatrie; kabllo dhe tela nga metalet e 

zakonshme (jo për qëllime elektriciteti); harduer metalik; kontejner metali për rruajtje dhe 

transport; ulluqe nga metali per rrugë; dorëza metalike; kapse (dorëza) shufra nga metali 

per banjo; kapse (doreza) nga metali per dushe; shtupe nga metali për dushe; shtupe nga 

metali për banjo.  

9  Sensor për kontroll të paisjeve për banjo.  

11  Aparate për ndriqim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje (gatim), ftohje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe qëllime sanitare; çezme (ventil); paisje për basene; lloje çezmsash 

(ventile); pasije terminali për furnizim me ujë; pasije sanitare për furnizim me ujë; paisje 

banje; pasije për çëllime sanitare; dushe banje; çezme (ventil); filtra uji; dalje uji (ventil); 

pasije për përzierje të ujit; aparate për regullim të ujit; çezme uji të cilat janë pjesë e 

instalimeve sanitare; valvule (ventil) që janë pjesë e instalimve sanitare; nevojtore me ujë; 

ulëse tualeti; lavaman banje; aparatë shpërlarës; kapakë tualeti; guaskë banje dhe ulëse e 

cila shitet si një njësi; shpërndarës dezinfektuesi për tualet; bidie; armature sanitare për 

kullim për bidie; paisje per bidie; dushe; valvule përpërzierje dushi; valvule përpërzierje 

dushi; valvule përpërzierje dushi; armature sanitare për kullim për dushe; spërkatës dore për 

dush; dushe për kokë; kabina dushi; gubike per kabina banje; dushe për shitje në formë të 

takëmit; gypa fleksibël të cilat janë pjesë të sistemeve hidraulike; tube banje; tuba 

mbeturinash; ekrane banje (kabina); ekrane dushi (banje); panele për tube banje; veshje e 

brendshme banje; çezme banje; tube banje për banjo ulëse; spërkatës me ajër i inkorporuar 

në banjo; gypa mbeturinash për tube banje; valvule për kontrollim të valvuleve (paisje 

plombuese); pasije mbeturinash për banjo; njësi ventilimi për banime; instalime ventilimi; 

tavë (mbi dysheme) dushi.  

17  Ngjitës për lidhje gypash; nyje zgjëruese fleksible; ngjitës për mbulim të nyjeve 

zgjëruese.  

19  Materiale ndërtimi (jo metalik); gypa të ngurtë jo metalik për ndërtimtari;  kasole, jo 

nga metali; gypa plastike (të ngurta) për ujë; shkarkues (gypa) jo metalik për ujë; gypa të 

izoluar (jo metalik) për ujë; pllaka shtrimi (jo nga metali); panelle nga materiale jo metalike 

për përdorim në konstruksione.    

20  Mobilje, pasqyra, korniza pikturash; kontejnerë, jo nga metali, për ruatje ose transport; 

mobilje banje; pasqyra banje; dollape banje; varëse jo metalike për banjë; shpupë për  

banjë, jo nga metali; kapse banje (doreza) binar, të cilat nuk janë të bëra nga metali; kapse 

(doreza) shufra, jo nga metali; ulese për dush; unaza për perde dushi; shufra për perde 

dushi; binar për perde dushi; grepa për perde dushi; shufra dushi;  kapëse dushi (mbajtëse) 

shufra, jo nga metali; shtupë për dushe,  jo nga metali; kabina të pasqyrëzuara; pllaka 

pasqyrë; pasqyra të zgjëruara nga drita elektrike; ulëse dushi; doreza vaske (mbajtëse) 

shufer, jo nga metali; doreza dushi (mbajtëse) shufra, jo nga metali; kontejner plastike për 
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të ruajtur.  

21  Enë ose paisje kuzhine dhe shtëpie; krehër dhe sfungjerë; brusha (pos brushave për 

ngjyrosje); artikuj për qëllime pastrimi; qelquraina, porcelan dhe argjilë; brusha banje; 

sfungjer banje; unaza për eshqir (paisje banje); kova banje; mbajtës qelqi për banjo; 

mbajtës dushi për xhele; mbajtës brushash të dhëmbëve; shpërndarës sapuni.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1653 

(220) 17/12/2018 

(300) UK00003347995  24/10/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

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

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  NEO FRESH MIX 

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar; produktet e duhanit; zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të djegur; 

artikujt e duhanpirësve; pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së 

duhanit.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1654 

(220) 17/12/2018 

(300) UK00003351014  05/11/2018  UK 

(731) British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House 4 Temple Place  

London WC2R 2PG, UK 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)  NEO CITRIC MIX   

 

 
     

 

(511) 34  Duhani, i papërpunuar ose i përpunuar;produktet e duhanit;zëvendësues të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore);të gjitha për qëllime për të ngrohur, por jo për të 

djegur;artikujt e duhanpirësve;pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së 

duhanit.  
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(210) KS/M/ 2018/1656 

(220) 17/12/2018 

(731) Alstom 48 rue Albert Dhalenne, 

93400 Saint-Ouen, FR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 
 

(540)  ALSTOM 

 

 
     

 

(511) 6  Metale bazë dhe aliazhet e tyre; produkte të veshur me material mbrojtës, të 

formëzuar, të derdhur, të kaluar në makineri, të punuar, gjysmë të punuar me bazë kallaj, 

plumb, alumin dhe bakër dhe aliazhe të tyre; të gjithë materialet gjysmë të përfunduar prej 

kallaji, plumbi, alumini dhe bakri dhe aliazhet e tyre; materiale metalikë ndërtimi të 

dredhur dhe rulon; materiale ndërtimi metalikë; konstruksione metalike të transportueshme; 

shina dhe materiale të tjerë metalikë për hekurudha; zinxhirë metalikë; kabllo dhe tela jo-

elektrikë; dryna jo-elektrikë; artikuj metalikë; tubo metalikë; çisterna metalike për 

magazinim, enë metalike; valvula metalike; shenja të ndritshme ose jo të ndritshme, 

mekanike, jo-mekanike (metalike); tubo të parafabrikuara; pajisje metalike; trarë metalikë; 

shtylla metalike; produkte alumini dhe aliazhe për ndërtim; dyer rezistente ndaj zjarrit, 

mbyllësa dyersh jo-elektrikë; binarë shinash; dyer ashensori metalike.   

7  Makineri elektrike rrotulluese dhe statike; makineri pneumatike, hidraulike, termike dhe 

nukleare; makineri të kontrolluara numerikisht; makineri për përpunim plastikash; makineri 

dhe aparatura për punime civile, ndërtim,  shpim, kërkime nëntokësore, në vecanti përziersa 

betoni, shtruesa bitumi, bluersa, centrifuga, kompresorë, copëtuesa, shkarkuesa; makineri 

drenazhuese, rula shtypës, makineri ekstraktuese, makineri filtruese, shpuese, lyerje me zift, 

brumëpërzierëse; vegla makinerie; pajisje ngritëse dhe përpunuese; dinamo, alternatorë, 

gjeneratorë, vinça ajrore; vinça; pjesë makinerish për vagonë udhëtarësh; lubrifikuesa; 

valvula për përhapje ajri; pistonë; gjeneratorë, pompa (makineri); pompa (pjesë makinerish 

ose motorësh); makineri dhe aparatura për vakum; motorë dhe pjesë të tyre, pjesë ndërrimi 

(përveç atyre për automjete toksorë); aparatura larëse dhe makineri pastrimi; presa 

(makineri për përdorim industrial); aparatura për gjenerim ajri (pjesë për makineri); 

motorino; qendër kontrolli për motorë, rregullatorë (pjesë makinerish); kontrolluesa 

shpejtësie, makineri dhe motorë; rregullatorë presioni; rregullatorë fuqie dhe tensioni, 

furnizues me ujë; gjeneratorë; gjeneratorë për rrymë elektrike; mekanizma shtytës për 

automjete jo-tokësorë (duke përfshirë aplikime detare); makineri ngritëse; ashensorë; 

kontrolluesa elektronik shpejtësie për motorë elektrikë; motorë elektrikë, kombinime të tyre 

në kontrolluesa të shpejtësisë së ndryshueshme; kotrolluesa të programueshëm; pjesë 

motorësh për automjete tokësorë; makineri për  futjen e pllakave mbështetëse dhe/ose 

spirancave në beton ose në ndonjë material tjetër në gjendje plastike, në veçanti për ndërtim 

të hekurudhave dhe/ose infrastrukturës rrugore për udhëzim të automjeteve tokësorë.  

9  Aparatura dhe instrumenta elektrikë për tërheqje vëmendje, sinjalizim, mbrojtje, 

menaxhim dhe/ose kontroll trafiku, monitorim, kontroll, informacion për udhëtarë, 

emergjencë (shpëtim jete), mësimdhënie, drejtim automjeti dhe kontroll; aparatura kontrolli 

dhe monitorimi për motorë dhe aparatura elektrike, elektronike dhe pajisje kompjuterike; 

aparatura dhe instrumenta shkencore për shpërndarje, akumulim, rregullim ose kontroll të 

energjisë elektrike, të gjitha të cilat janë të mbuluara për sisteme të fiksuar ose shinash 

dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me shpejtësi të 

lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose të 
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koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, për trenat hekurudhor të 

lidhur apo jo, për tramvaje, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparate 

diagnostikuese për automjete rrugore dhe hekurudhore fikse dhe të lëvizshme, duke 

përfshirë pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi dhe kontrolli, në 

veҫanti lazera dhe kamera survejimi; pajisje elektronike dhe elektrike për përpunim të 

dhënash të vendndodhjes satelitore dhe aparatura elektronike dhe elektrike për monitorim të 

trafikut hekurudhor dhe rrugor; sistem për analizim dhe diagnostikim të gjendjes së 

pajisjeve dhe infrastrukturës hekurudhore dhe rrugore; pajisje kontrolli për menaxhim të 

linjave të transportit hekurudhor dhe rrugor; aparatura elektrodinamike për kontroll në 

distancë të ҫelësave hekurudhorë; instrumente dhe pajisje alarmi; alarme akustike; 

transmetuesa komande, sisteme paralajmëruese; fikse zjarri; aparatura kontrolli dhe 

diagnostikuese duke përfshirë, pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi 

dhe kontrolli, në veҫanti lazera dhe kamera survejimi; aparatura dhe pajisje për transmetim 

të dhënash; përçuesve elektrikë për mjetet lëvizëse hekurudhore, për automjete 

hekurudhorë të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, për trena hekurudhorë të motorizuar 

të shpërndarë ose të koncentruar, për trena hekurudhorë që përmbajnë ose jo vet-shtytësa, 

për trena hekurudhorë të lidhur ose të pa-lidhur, për tramvaje, autobusë, automjete elektrikë 

dhe automjete autonomë, për stacione dhe nënstacione; kabllo elektrikë; kolektorë 

elektrikë; sisteme të kontrollit në distancë elektrikë dhe elektronikë për operacione 

hekurudhore dhe rrugore; panelë kontrolli (elektrikë); panelë kontrolli (të kompjuterizuar) 

të operacioneve hekurudhore dhe rrugore; apartura kyҫje-ҫkyҫje elektrike; bateri elektrike; 

ngarkuesa elektrikë; akumulatorë dhe bateri; përçuesve elektrikë të të gjitha llojeve; gypa 

elektrikë; kontrolluesa shpejtësie për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, automjete 

elektrikë dhe automjete autonomë; mbartësa optik dhe magnetik të dhënash; rele elektrike 

dhe elektronike; indikatorë shpejtësie; sinjalizim drite ose jo e ndëritshme, optike, 

mekanike, jo-mekanike për automjete hekurudhorë, për tramvaje dhe autobusë; shenja të 

ndëritshme ose mekanike; terminale drite; aparatura elektrodinamike për kontroll në largësi 

të sinjaleve; transmetuesa elektronik sinjalesh; aparatura sigurie për trafikun hekurudhor 

dhe rrugor; borde elektronikë të buletinit; aparatura për regjistrim kohe; paralajmëruesa 

elektrikë me zë; transformatorë; aparatura navigimi për automjete hekurudhorë dhe rrugorë 

(kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura navigimi radio për automjete hekurudhorë 

dhe rrugorë (kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura për përpunim të dhënash; 

aparatura matjeje dhe regjistrimi në distancë për automjete hekurudhorë dhe rrugorë; pajisje 

automatike drejtuese për automjete; rregullatorë tensioni për automjete hekurudhorë dhe 

rrugorë; softuerë (programe të regjistruar); softuerë të integruar në pajisje sinjalizimi, 

kontrolli dhe monitorimi për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, autumjete 

elektrikë dhe automjete autonomë; programe kompjuterikë, domethënë programe 

udhëzuese, kërkim rruge dhe tregim harte për trafikun hekurudhor dhe rrugor; pajisje 

fundore mobile të telekomunikacioneve për trafikun hekurudhor dhe rrugor; softuerë 

menaxhimi dhe pajisje kompjuterike për analizim dhe përpunim të dhënash të mbledhura 

nga një sistem analizimi dhe diagnostikimi, duke bërë të mundur sigurimin e menaxhimit të 

vazhdueshëm të trafikut hekurudhor dhe rrugor, mirëmbajtjen dhe përshtatjen e 

vazhdueshme ose parashikuese të trafikut hekurudhor dhe rrugor; softuerë menaxhimi dhe 

pajisje kompjuterike për modelimin dhe simulimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore dhe 

optimizimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore; platformë softuerike për modelim dhe 

simulim numerik, platformë softuerike për protokollet e simulimit; aparatura satelitore 
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navigimi; pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjutera për sistemet e fiksuar ose 

gjurmues dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me 

shpejtësi të lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose 

të koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, trenat hekurudhor të lidhur 

apo jo, për autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparatura për 

transmetimin, regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe figurave të vendosura ose 

jo në automjete hekurudhore, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; 

aparatura telekomunikacioni, pajisje futje, ruajtje, përpunimi të dhënash ose informacioni 

ose të dhënash; aparatura për futje, numërim, mbledhje, ruajtje, konvertim, përpunim, hyrje, 

transmetim, transmetim të të dhënave, informacione dhe sinjale; transmetuesa dhe marrësa 

për transmetime radio, transmetime televizive dhe transmetime në largësi; transmetuesa 

dhe/ose marrësa të të dhënave dixhitale; transmetuesa dhe/ose marrësa të të dhënave 

satelitore; antena, kabllo elektrik të transmetimit të të dhënave; kompjuter, pajisje fundore 

telematike dhe telefonë, në veҫanti për akses në rrjetet globale të telekomunikacioneve (të 

llojit Internet) me akses të lirë, të rezervuar ose privat (të llojit Intranet) me akses të lirë ose 

të rezervuar; marrësa lokalizimi gjeografik satelitor [GPS]; servera video, softuerë për 

transmetimin e vazhdueshëm të imazheve, tingujve, filmave, video, domethënë sipas 

kërkesës (VOD), informacionit dhe të dhënave; pajisje telekomunikacioni dhe informacioni 

të udhëtarëve në stacione; sisteme multimodale të integruara në menaxhimin e transportit 

hekurudhor dhe rrugor për të informuar, siguruar dhe argëtuar udhëtarët gjatë udhëtimeve 

të tyre; sisteme evakuimi nga tymi, zbulim zjarri, pajisje radio telekomunikacioni në tunele 

dhe stacione të përdorshme në rast emergjence; pajisje dixhitale dhe elektronike dedikuar 

mbrojtjes kibernetike të sistemeve hekurudhore; kontaktorë, diskontaktorë, ndërprerës të 

shpejtë qarku të rrymës së vazhdueshme, ndërprerësa qarku të një fazorë me çelësa me 

vakum, çelësa tre-fazorë me vakum, çelësa, pajisje shumëfunksionale për mbulim dhe 

sisteme matjeje energjia; konvertues ndihmës për automjete elektrike, autobusë, metro, 

trena rajonale, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë; transformatorë tërheqje për 

automjete të tranzitit urban, trena rajonanlë, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë; 

nënstacione për furnizim me energji elektrike dhe monitoruesa të nënstacioneve; stacion 

transformatori elektrik; transformatorë të rrymës alternative në atë të vazhdueshme, 

invertorë, konvertorë, filtera elektrikë; pajisje mbrojtëse kundër mbi-tensionet ose 

interferencës elektrike; aparat për rikuperimin e energjisë elektrike të prodhuar nga 

gjenerimi në një rrjet; pajisje elektrike aktive filtrimi për nënstacione; softuerë përkatës për 

kontrollin, rregullimin dhe mbrojtjen dixhitale për nënstacione tërheqëse; pajisje të 

depozituara nën një hekurudhë ose rrugë për furnizimin me energji elektrike të automjeteve 

të transportit të udhëtarëve dhe mallrave, fuqia e përmendur furnizuar nga komponentë dhe 

çelësa të energjisë elektrike; klllapa për kurbat e varura; makina automatike për blerje 

biletash; të gjitha këto produkte janë të lidhur me sektorët e hekurudhave, rrugëve dhe 

udhëtarëve dhe / ose transportin e mallrave.  

11  Instalime dhe aparatura për ndriçim, kontrollin e klimës, ngrohje, prodhimin e avullit, 

gatim, ftohje, tharje, ventilim, ajër të kondicionuar, furnizim me ujë; valvula barometrike 

(ngrohje); instalime higjenike, në veçanti filtera ajri, filtera uji; makineri për ngrohje; 

tharësa ajri; aparatura dhe makineri për pastrim ajri dhe uji.  

12  Automjete, përfshirë autobusë, autobusë ndërqytetas, automjete elektrikë autonomë dhe 

automjete hekurudhorë; mjete lëvizëse hekurudhore, përfshirë lokomotiva, vagonë, makina 

që lëvizin mbi shina, automjete hekurudhorë vet-shtytëse, automjete hekurudhorë të 
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shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, trena hekurudhorë të motorizuar të shpërndarë apo të 

përqendruar, trena hekurudhorë me ose pa një makinë që lëviz në shina, trena hekurudhorë 

të lidhur ose jo; metro dhe trena të tjerë të automjeteve të transportit publik, automatikë ose 

jo-automatik, domethënë automjete hekurudhorë me rrota hekuri ose automjete të 

rrotorizuar të pajisur me goma hidraulike ose lloje të tjera të lidhjeve me tokën; autobusë; 

autobusë ndërqytetas; vagonë për udhëtarë; automjetë elektrikë përfshirë tramvaje dhe 

autobusë; automjete autonomë; motorë për automjetet tokësorë të përmendur, dhe pjesë të 

tyre; amortizatorë pneumatikë për automjetet tokësorë të sipërpërmendur; rripa transmisioni 

dhe ingranzhet 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, karroceri të përbërë prej shasie me rrota metali 

për hekurudha, boshte, shasi për vagonë udhëtarësh; vagona udhëtarësh; bashkuesa 

vagonash; vagona ҫisternë, pjesë të automjeteve tokësorë; amortizatorë për automjete 

hekurudhorë dhe tokësorë; karroceri automjeti e përbërë prej shasie me rrota metali për 

hekurudha, motorë automjeti, sisteme tërheqje automjeti.  

16  Enë dhe amballazhe të bëra prej letre ose kartoni dhe mallrat e bëra prej këtyre 

materialeve; letër, kartonë dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve, që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; produkte të shtypura; fotografi; materiale udhëzuese dhe mësimdhënie 

(përjashtuar aparatura); materiale plastik për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të 

tjera); foto, albume, broshura, katalogë, gazeta, manualë; letër mbështjelljeje; distinktiva.  

19  Enë dhe amballazhe të bëra prej letre ose kartoni dhe mallrat e bëra prej këtyre 

materialeve; letër, kartonë dhe mallra të bërë prej këtyre materialeve, që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; produkte të shtypura; fotografi; materiale udhëzuese dhe mësimdhënie 

(përjashtuar aparatura); materiale plastik për amballazhim (që nuk përfshihen në klasa të 

tjera); foto, albume, broshura, katalogë, gazeta, manualë; letër mbështjelljeje; distinktiva.  

24  Pëlhura për qëllime tekstili dhe materiali; kanavacë, pëlhura dhe shajakë për qëllime 

teknike; pëlhura veshje për raste aksidentesh; banderola prej plastike apo tekstili; veshje 

mbrojtëse.  

35  Organizim biznesi dhe asistencë dhe këshilla për menaxhim; menaxhim biznesi; 

administrim shitjesh; kërkime dhe studime tregu; organizim dhe drejtim ekspozitash, 

konferencash dhe konventash për qëllime komerciale ose reklame; agjenci për informacion 

komercial; shërbime prokurimi për palët e treta (blerje mallrash dhe shërbimesh për biznese 

të tjerë); informacion dhe këshilla biznesi; grumbullim dhe sistemim të të dhënave në një 

skedar qendror; menaxhim skedari kompjuterik; përditësim të dokumentacionit të reklamës; 

demonstrim dhe prezantim të produkteve në ҫdo mënyrë komunikimi për shitjen me pakicë; 

promovim shitjesh për palët e treta; menaxhim skedari të kompjuterizuar; përditësim, 

përpilim dhe mirëmbajtje të dhënash në baza kompjuterike të dhënash; monitorim sinjalesh, 

figurash dhe informacioni të përpunuar nga kompjuteri ose aparaturat e telekomunikacionit; 

ruajtje (futje, klasifikim dhe arkivim (përfshirë mikrografike dhe elektronike) të dhënash, 

dokumentash dhe planeve (përfshirë dixhitale)); shërbime të shitjes dhe pakicë ose shumicë 

të aparaturave për sinjalizim hekurudhor, mjeteve lëvizëse hekurudhore, automjeteve dhe 

instraktrukturës, të gjitha në lidhje me transportin hekurudhor, rrugor dhe publik të 

udhëtarëve dhe/ose mallrave.  

36  Organizim biznesi dhe asistencë dhe këshilla për menaxhim; menaxhim biznesi; 

administrim shitjesh; kërkime dhe studime tregu; organizim dhe drejtim ekspozitash, 

konferencash dhe konventash për qëllime komerciale ose reklame; agjenci për informacion 
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komercial; shërbime prokurimi për palët e treta (blerje mallrash dhe shërbimesh për biznese 

të tjerë); informacion dhe këshilla biznesi; grumbullim dhe sistemim të të dhënave në një 

skedar qendror; menaxhim skedari kompjuterik; përditësim të dokumentacionit të reklamës; 

demonstrim dhe prezantim të produkteve në ҫdo mënyrë komunikimi për shitjen me pakicë; 

promovim shitjesh për palët e treta; menaxhim skedari të kompjuterizuar; përditësim, 

përpilim dhe mirëmbajtje të dhënash në baza kompjuterike të dhënash; monitorim sinjalesh, 

figurash dhe informacioni të përpunuar nga kompjuteri ose aparaturat e telekomunikacionit; 

ruajtje (futje, klasifikim dhe arkivim (përfshirë mikrografike dhe elektronike) të dhënash, 

dokumentash dhe planeve (përfshirë dixhitale)); shërbime të shitjes dhe pakicë ose shumicë 

të aparaturave për sinjalizim hekurudhor, mjeteve lëvizëse hekurudhore, automjeteve dhe 

instraktrukturës, të gjitha në lidhje me transportin hekurudhor, rrugor dhe publik të 

udhëtarëve dhe/ose mallrave.  

37  Ndërtim, menaxhim ndërtimi, mirëmbajtje, riparim, rinovim, mirëmbajtje dhe instalim; 

informacion në lidhje me ndërtimin dhe riparimin e infrastrukturës hekurudhore, metrove, 

tramvajeve, autobusëve, automjeteve elektrikë dhe automjeteve autonomë; supervizim 

[manaxhim] të punëve ndërtimore; ndërtim të infrastrukturës hekurudhore; prodhim të 

shtresave dhe binarëve; informacion për riparime; instalim dhe riparim të pajisjeve që 

raportojnë të gjitha aksidentet dhe incidentet që ndikojnë trafikun hekurudhor dhe rrugor; 

instalim, mirëmbajtje, riparim dhe mirëmbajtje të pajisjeve të kontrollit për menaxhimin e 

linjave të transportit hekurudhor dhe urban; pompim dhe kullim të ujit; ndërtim të traseve 

hekurudhore dhe strukturave prej betoni ose prej ndonjë prej materialeve të tjerë që kanë 

pllaka mbështetëse dhe/ose pika ankorimi në beton ose material plastik; të gjitha shërbimet 

që kanë lidhje me mjete lëvizëse hekurudhore (përgjithësisht për automjete transporti 

hekurudhor dhe rrugor dhe/ose mallrash, duke përfshirë lokomotiva dhe makina 

hekurudhash, automjete hekurudhore të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, makina 

hekurudhore të motorizuara të shpërndara ose përqendruara, automjete që lëvizin mbi shina 

vet-shtytëse ose jo, trena hekurudhorë, metro, tramvaje, autobusë, automjete elektrikë dhe 

automjete autonomë) dhe infrastrukturë hekurudhore, autobusë, automjete elektrikë dhe 

automjete autonomë.  

38  Telekomunikacione, komunikacione (transmetim); ofrim aksesi në baza të dhënash; 

mbledhja e ndihmuar nga kompjuteri dhe transmetimi i mesazheve dhe figurave; 

transmetim dixhital i skedarëve; transmetim radio-televiziv, transmetim të përmbajtjes 

multimediale nëpërmjet rrjeteve të komunikimeve elektronike; shërbime transmetimi, 

komunikime nëpërmjet terminalëve kompjuterikë; transmetim informacioni nëpërmjet 

satelitëve, transmetim, transmetim mesazhesh, të dhënash, informacion, figura dhe zë të 

koduar dhe të pakoduar; transmetim i informacionit të përmbajtur në banka të dhënash dhe 

banka figurash, informacion i shpërndarë me mjete elektronike, në veçanti për rrjete të 

komunikimeve globale (të llojit Internet) me akses të lirë ose të rezervuar, ose për rrjete 

private (të llojit Intranet) të aksesit të lirë apo të rezervuar; ofrim të aksesit dhe lidhjes në 

një rrjet kompjuterik publik ose privat; shërbime të lidhjes në rrjete të komunikimeve 

globale (të llojit Internet) me akses të lirë ose të rezervuar, ose rrjete private (të llojit 

Intranet) me akses të lirë ose të rezervuar; shërbime aksesi në rrjete të komunikimeve 

globale (të llojit Internet) me akses të lirë ose të rezervuar, ose në rrjete private (të llojit 

Intranet) me akses të lirë ose të rezervuar; dhënie me qira dhe instalime të aparaturave dhe 

pajisjeve të telekomunikacioneve; shërbime videofon; transmetim dhe marrje të dhënash, 

sinjalesh dhe informacioni të përpunuar nga kompjuterat dhe aparatura e instrumenta të 
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telekomunikacioneve; shërbime shkarkimi për përmbajtje audio-vizuale, duke përfshirë 

video sipas kërkesës (VOD); transmetim radio-televiziv, transmetim të programeve radio 

ose televizion; shërbime të ekspozimeve elektronike (telekomunikacione); komunikime të 

rrjeteve të fibrave optikë; shërbime telekomunikacionesh të siguruara nëpërmjet rrjeteve 

kabllore, pa tel dhe me fibër; shërbime telekomunikacionesh, domethënë ofrim shërbimesh 

të rrjeteve të fibrave optikë; shërbime të interkoneksionit periferik të teknologjisë me tel, 

Wi-Fi, Blututh; transmetim satelitor, transmetim të postës elektronike, transmetim të 

skedarëve dixhitalë, transferim të dhënash nga Interneti në kohë reale pa i ruajtur në 

kompjuter (streaming) , transmetim të mesazheve dhe imazheve të ndihmuar nga 

kompjuteri; dhënie me qira të kohës së aksesit në server (informatikë, modelim) dhe 

shërbimeve të aksesueshme në distancë nëpërmjet rrjeteve kompjuterikë; shërbime 

informacioni të aksesueshëm në distancë nëpërmjet rrjeteve (dokumentacion, modele, 

softuer, mjete kompjuterike, komunitete përdoruesish); të gjitha këto shërbime që janë në 

fushën e transportit hekurudhor, rrugor dhe publik të udhëtarëve dhe/ose mallrave.  

39  Transport; shërbime treni, autobusi, metroje, tramvaji, automjeti elektrik dhe automjeti 

autonom për udhëtarë ose mallra; transport udhëtarësh me tren, autobus, metro dhe tramvaj; 

ndërmjetësim për transport mallrash; ndërmjetësim për transport; transport mallrash; dhënie 

me qira pajisjesh; asistencë në raste  avarish; informacion dhe ofrim informacioni trafiku; 

informacion transporti; shërbime rrugëzimi; shërbime informacioni për orare të trenave, 

autobusëve dhe tramvajëve dhe të gjithë mjeteve të tjera të transportit; dhënie me qira 

trenash,  vagona udhëtarësh, automjetesh elektrikë, autobusëzh, metro dhe motorëve të 

tramvajit; dhënie me qira magazinash; shërbime logjistike: shërbime inspektimi 

automjetesh; shërbime informacioni në lidhje me planifikimin dhe organizimin e flukseve; 

studime logjistike; shërbime kontrolli trafiku; shërbime rezervimi udhëtimi; operacione 

terminali hekurudhore dhe rrugore; shërbime terminale intermodale hekurudhore dhe 

rrugore; menaxhim të platformave multimodale të transportit hekurudhor dhe rrugor; të 

gjitha këto shërbime që kanë të bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të 

udhëtarëve dhe mallrave, dhe automjetet hekurudhore, autobusët, automjetet elektrike dhe 

automjetet autonomë.  

40  Shërbime të grumbullimit të materialeve të personalizuara për palët e treta; përpunim 

materialesh; informacion rreth përpunimit të materialeve; galvanizim; mbrojtje katodike 

domethënë mekanizmave anti-korrozion; sinterizim materialesh; përpunim plastik; saldim 

elektrik; shërbime sharrimi, zdrukimi, prerjeje, formëzimi, lustrimi, veshje të metaleve; 

bojatisje të pëlhurave ose robave; hidroizolim të pëlhurave; përpunim të pëlhurave për fikje 

të zjarrit; lidhje dokumentash; kallajisje; pastrim dhe rigjenerim të ajrit; vullkanizim 

(përpunim materialesh); të gjitha këto shërbime që kanë të bëjnë me transportin 

hekurudhor, rrugor, publik të udhëtarëve dhe mallrave.  

41  Edukim; kualifikim; argëtim; arsimim profesional, kualifikim profesional; organizim 

dhe drejtim seminaresh, simpoziumesh, kongresesh, takimesh kualifikimi, ekspozitash dhe 

konferencash; organizim konkursesh [arsimimi ose argëtimi]; llotari; këshillim në arsimim 

ose kualifikim; udhëzime profesionale; stërvitje [trainim]; Publikim dhe shkrim të teksteve 

të tjerë nga ata publicitarë, publikime elektronike të librave dhe revistave periodike në linjë, 

prodhim të filmave, publikime në forma mikro; të gjitha këto shërbime që kanë të bëjnë me 

sektorët hekurudhor, rrugor dhe të udhëtarëve dhe/ose mallrave.  

42  Inxhinieri, kërkim dhe zhvillim të materialeve dhe pajisjeve të reja;koordim të 

inxhinierisë, kërkimit dhe zhvillimit të materialeve dhe pajisjeve të reja;planifikim projekti, 



Buletini Zyrtar Nr. 77  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

295 

 

përpilim raporte shkencore dhe tekonologjike, kërkim dhe analizë dhe shërbime të kërkimit 

industrial të siguruar nga inxhinierë dhe/ose ekspert;këshilla për kursim energjie;kontroll 

cilësie;ekspertizë [punë inxhinierike];testim materialesh;kërkime mekanike;kërkim dhe 

zhvillim të produkteve të rinj për të tjerët;kërkim teknik;studim i projekteve 

teknike;inxhinieri;konsulencë në ndërtim;teste industriale;projektim, zhvillim, mirëmbajtje, 

përditësim dhe instalim të sistemeve kompjuterikedhe softuerëve;planifikim urban;kërkim 

në mbrojtje të mjedisit;shërbime kontrolli për infrastrukturë hekurudhore dhe 

rrugore;konsultime softuerike;softuer si një shërbim [SaaS];kërkim shkencor dhe projektim 

për të krijuar modele (statike ose dinamike) dhe integrim të këtyre modeleve (inxhinieri) në 

aplikacione të hekurudhave dhe rrugëve;shërbime inxhinierie;shërbime të këshillimit teknik 

për operim dhe supervizim të kompjuterave dhe transmetimeve televizive;shërbime të 

konsulencës teknike në teknologji informacioni, telekomunikacione dhe transmetime 

televizive;krijim (projektim) të programeve për përpunim të dhënash dhe tekstesh të 

kompanive;konsulenca teknike dhe kërkim në telekomunikacione dhe transmetime 

televizive;konsulenca dhe dhe këshillim teknik në telekomunikacione dhe 

informatikë;konsulencë në kompjutera;dhënie me qira të programeve në medja 

kompjuterike dhe nëpërmjet telekomuniacione;projektim (zhvillim) të sistemeve 

kompjuterike dhe sistemeve të telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive;studime 

dhe kërkime teknike të projektit në mirëmbajtje (mirëmbajtje, instalim, riparim) të pajisjeve 

kompjuterike, telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive;shërbime të konsulencës 

teknike kompjuterike;shërbime kodi dhe shndërrimi formati ndërmjet llojeve të ndryshme 

të teksteve;dhënie me qira të kohës së aksesit në një qendër serveri baza të dhënash;ofrim 

aksesi në rrjete kompjuterike;krijim dhe instalim të një faqeje web;projektim dhe 

mirëmbajtje të website-ve;projektim, instalim, mirëmbajtje, përditësim ose dhënie me qira 

të softuerëve, baza të të dhënave;shërbime monitorimi (kontroll, monitorim) të rrjeteve 

kompjuterike për sigurinë dixhitale të operacioneve hekurudhore dhe/ose rrugore;projektim 

dhe zhvillim të gjuhëve kompjuterike për modelim dhe simulim;projektim të sistemeve 

kompjuterike dhe sistemeve të ngulitura;ofrim programesh kompjuterike për hartim hartash 

dhe rrugësh dhe udhëzime përmes një rrjeti kompjuterik;të gjitha këto shërbime që kanë të 

bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të udhëtarëve dhe/ose mallrave.  
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(511) 7  Makineri elektrike rrotulluese dhe statike; makineri pneumatike, hidraulike, 

termike dhe nukleare; makineri të kontrolluara numerikisht; makineri për përpunim 

plastikash; makineri dhe aparatura për inxhinieri civile, ndërtim, shpim, kërkime 

nëntokësore, në vecanti përziersa betoni, shtruesa bitumi, bluersa, centrifuga, kompresorë, 

copëtuesa, shkarkuesa; makineri drenazhuese, rula shtypës, makineri ekstraktuese, makineri 
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filtruese, shpuese, lyerje me zift, brumëpërzierëse; vegla makinerie; pajisje ngritëse dhe 

përpunuese; dinamo, alternatorë, gjeneratorë, vinça ajrorë; vinça; pjesë makinerish për 

vagonë udhëtarësh; lubrifikuesa; valvula për përhapje ajri; pistonë; gjeneratorë, pompa 

(makineri); pompa (pjesë makinerish ose motorësh); makineri dhe aparatura për vakum; 

motorë dhe pjesë të tyre, pjesë ndërrimi (përveç atyre për automjete toksorë); aparatura 

larëse dhe makineri pastrimi; presa (makineri për përdorim industrial); aparatura për 

gjenerim ajri (pjesë për makineri); motorino; qendër kontrolli për motorë, rregullatorë 

(pjesë makinerish); kontrolluesa shpejtësie, makineri dhe motorë; rregullatorë presioni; 

rregullatorë fuqie dhe tensioni, furnizues me ujë; gjeneratorë; gjeneratorë për rrymë 

elektrike; mekanizma shtytës për automjete jo-tokësorë (duke përfshirë aplikime detare); 

makineri ngritëse; ashensorë; kontrolluesa elektronik shpejtësie për motorë elektrikë; 

motorë elektrikë, kombinime të tyre në kontrolluesa të shpejtësisë së ndryshueshme; 

kotrolluesa të programueshëm; pjesë motorësh për automjete tokësorë; makineri për  futjen 

e pllakave mbështetëse dhe/ose spirancave në beton ose në ndonjë material tjetër në gjendje 

plastike, në veçanti për ndërtim të hekurudhave dhe/ose infrastrukturës rrugore për udhëzim 

të automjeteve tokësorë.  

9  Aparatura dhe instrumenta elektrikë për tërheqje vëmendje, sinjalizim, mbrojtje, 

menaxhim dhe/ose kontroll trafiku, monitorim, kontroll, informacion për udhëtarë, 

emergjencë (shpëtim jete), mësimdhënie, drejtim automjeti dhe kontroll; aparatura kontrolli 

dhe monitorimi për motorë dhe aparatura elektrike, elektronike dhe pajisje kompjuterike; 

aparatura dhe instrumenta shkencore për shpërndarje, akumulim, rregullim ose kontroll të 

energjisë elektrike, të gjitha të cilat janë të mbuluara për sisteme të fiksuar ose shinash 

dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me shpejtësi të 

lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose të 

koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, për trenat hekurudhor të 

lidhur apo jo, për tramvaje, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparate 

diagnostikuese për automjete rrugore dhe hekurudhore fikse dhe të lëvizshme, duke 

përfshirë pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi dhe kontrolli, në 

veҫanti lazera dhe kamera survejimi; pajisje elektronike dhe elektrike për përpunim të 

dhënash të vendndodhjes satelitore dhe aparatura elektronike dhe elektrike për monitorim të 

trafikut hekurudhor dhe rrugor; sistem për analizim dhe diagnostikim të gjendjes së 

pajisjeve dhe infrastrukturës hekurudhore dhe rrugore; pajisje kontrolli për menaxhim të 

linjave të transportit hekurudhor dhe rrugor; aparatura elektrodinamike për kontroll në 

distancë të ҫelësave hekurudhorë; instrumente dhe pajisje alarmi; alarme akustike; 

transmetuesa komande, sisteme paralajmëruese; fikse zjarri; aparatura kontrolli dhe 

diagnostikuese duke përfshirë, pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi 

dhe kontrolli, në veҫanti lazera dhe kamera survejimi; aparatura dhe pajisje për transmetim 

të dhënash; përçuesve elektrikë për mjetet lëvizëse hekurudhore, për automjete 

hekurudhorë të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, për trena hekurudhorë të motorizuar 

të shpërndarë ose të koncentruar, për trena hekurudhorë që përmbajnë ose jo vet-shtytësa, 

për trena hekurudhorë të lidhur ose të pa-lidhur, për tramvaje, autobusë, automjete elektrikë 

dhe automjete autonomë, për stacione dhe nënstacione; kabllo elektrikë; kolektorë 

elektrikë; sisteme të kontrollit në distancë elektrikë dhe elektronikë për operacione 

hekurudhore dhe rrugore; panelë kontrolli (elektrikë); panelë kontrolli (të kompjuterizuar) 

të operacioneve hekurudhore dhe rrugore; apartura kyҫje-ҫkyҫje elektrike; bateri elektrike; 

ngarkuesa elektrikë; akumulatorë dhe bateri; përçuesve elektrikë të të gjitha llojeve; gypa 
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elektrikë; kontrolluesa shpejtësie për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, automjete 

elektrikë dhe automjete autonomë; mbartësa optik dhe magnetik të dhënash; rele elektrike 

dhe elektronike; indikatorë shpejtësie; sinjalizim drite ose jo e ndërritshme, optike, 

mekanike, jo-mekanike për automjete hekurudhorë, për tramvaje dhe autobusë; shenja të 

ndëritshme ose mekanike; terminale drite; aparatura elektrodinamike për kontroll në largësi 

të sinjaleve; transmetuesa elektronik sinjalesh; aparatura sigurie për trafikun hekurudhor 

dhe rrugor; borde elektronikë të buletinit; aparatura për regjistrim kohe; paralajmëruesa 

elektrikë me zë; transformatorë; aparatura navigimi për automjete hekurudhorë dhe rrugorë 

(kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura navigimi radio për automjete hekurudhorë 

dhe rrugorë (kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura për përpunim të dhënash; 

aparatura matjeje dhe regjistrimi në distancë për automjete hekurudhorë dhe rrugorë; pajisje 

automatike drejtuese për automjete; rregullatorë tensioni për automjete hekurudhorë dhe 

rrugorë; softuerë (programe të regjistruar); softuerë të integruar në pajisje sinjalizimi, 

kontrolli dhe monitorimi për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, autumjete 

elektrikë dhe automjete autonomë; programe kompjuterikë, domethënë programe 

udhëzuese, kërkim rruge dhe tregim harte për trafikun hekurudhor dhe rrugor; pajisje 

fundore mobile të telekomunikacioneve për trafikun hekurudhor dhe rrugor; softuerë 

menaxhimi dhe pajisje kompjuterike për analizim dhe përpunim të dhënash të mbledhura 

nga një sistem analizimi dhe diagnostikimi, duke bërë të mundur sigurimin e menaxhimit të 

vazhdueshëm të trafikut hekurudhor dhe rrugor, mirëmbajtjen dhe përshtatjen e 

vazhdueshme ose parashikuese të trafikut hekurudhor dhe rrugor; softuerë menaxhimi dhe 

pajisje kompjuterike për modelimin dhe simulimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore dhe 

optimizimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore; platformë softuerike për modelim dhe 

simulim numerik, platformë softuerike për protokollet e simulimit; aparatura satelitore 

navigimi; pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjutera për sistemet e fiksuar ose 

gjurmues dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me 

shpejtësi të lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose 

të koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, trenat hekurudhor të lidhur 

apo jo, për autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparatura për 

transmetimin, regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe figurave të vendosura ose 

jo në automjete hekurudhore, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; 

aparatura telekomunikacioni, pajisje futje, ruajtje, përpunimi të dhënash ose informacioni 

ose të dhënash; aparatura për futje, numërim, mbledhje, ruajtje, konvertim, përpunim, hyrje, 

transmetim, transmetim të të dhënave, informacione dhe sinjale; transmetuesa dhe marrësa 

për transmetime radio, transmetime televizive dhe transmetime në largësi; transmetuesa 

dhe/ose marrësa të të dhënave dixhitale; transmetuesa dhe/ose marrësa të të dhënave 

satelitore; antena, kabllo elektrik të transmetimit të të dhënave; kompjuter, pajisje fundore 

telematike dhe telefonë, në veҫanti për akses në rrjetet globale të telekomunikacioneve (të 

llojit Internet) me akses të lirë, të rezervuar ose privat (të llojit Intranet) me akses të lirë ose 

të rezervuar; marrësa lokalizimi gjeografik satelitor [GPS]; servera video, softuerë për 

transmetimin e vazhdueshëm të imazheve, tingujve, filmave, video, domethënë sipas 

kërkesës (VOD), informacionit dhe të dhënave; pajisje telekomunikacioni dhe informacioni 

të udhëtarëve në stacione; sisteme multimodale të integruara në menaxhimin e transportit 

hekurudhor dhe rrugor për të informuar, siguruar dhe argëtuar udhëtarët gjatë udhëtimeve 

të tyre; sisteme evakuimi nga tymi, zbulim zjarri, pajisje radio telekomunikacioni në tunele 

dhe stacione të përdorshme në rast emergjence; pajisje dixhitale dhe elektronike dedikuar 
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mbrojtjes kibernetike të sistemeve hekurudhore; kontaktorë, diskontaktorë, ndërprerës të 

shpejtë qarku të rrymës së vazhdueshme, ndërprerësa qarku të një fazorë me çelësa me 

vakum, çelësa tre-fazorë me vakum, çelësa, pajisje shumëfunksionale për mbulim dhe 

sisteme matjeje energjia; konvertues ndihmës për automjete elektrike, autobusë, metro, 

trena rajonale, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë; transformatorë tërheqje për 

automjete të tranzitit urban, trena rajonanlë, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë; 

nënstacione për furnizim me energji elektrike dhe monitoruesa të nënstacioneve; stacion 

transformatori elektrik; transformatorë të rrymës alternative në atë të vazhdueshme, 

invertorë, konvertorë, filtera elektrikë; pajisje mbrojtëse kundër mbi-tensioneve ose 

interferencës elektrike; aparat për rikuperimin e energjisë elektrike të prodhuar nga 

gjenerimi në një rrjet; pajisje elektrike aktive filtrimi për nënstacione; softuerë përkatës për 

kontrollin, rregullimin dhe mbrojtjen dixhitale për nënstacione tërheqëse; pajisje të 

depozituara nën një hekurudhë ose rrugë për furnizimin me energji elektrike të automjeteve 

të transportit të udhëtarëve dhe mallrave, fuqia e përmendur furnizuar nga komponentë dhe 

çelësa të energjisë elektrike; klllapa për kurbat e varura; makina automatike për blerje 

biletash; të gjitha këto produkte janë të lidhur me sektorët e hekurudhave, rrugëve dhe 

udhëtarëve dhe / ose transportin e mallrave.  

12  Automjete, përfshirë autobusë, autobusë ndërqytetas, automjete elektrikë autonomë dhe 

automjete hekurudhorë; mjete lëvizëse hekurudhore, përfshirë lokomotiva, vagonë, makina 

që lëvizin mbi shina, automjete hekurudhorë vet-shtytëse, automjete hekurudhorë të 

shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, trena hekurudhorë të motorizuar të shpërndarë apo të 

përqendruar, trena hekurudhorë me ose pa një makinë që lëviz në shina, trena hekurudhorë 

të lidhur ose jo; metro dhe trena të tjerë të automjeteve të transportit publik, automatikë ose 

jo-automatik, domethënë automjete hekurudhorë me rrota hekuri ose automjete të 

rrotorizuar të pajisur me goma hidraulike ose lloje të tjera të lidhjeve me tokën; autobusë; 

autobusë ndërqytetas; vagonë për udhëtarë; automjetë elektrikë përfshirë tramvaje dhe 

autobusë; automjete autonomë; motorë për automjetet tokësorë të përmendur, dhe pjesë të 

tyre; amortizatorë pneumatikë për automjetet tokësorë të sipërpërmendur; rripa transmisioni 

dhe ingranzhet 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, karroceri të përbërë prej shasie me rrota metali 

për hekurudha, boshte, shasi për vagonë udhëtarësh; vagona udhëtarësh; bashkuesa 

vagonash; vagona ҫisternë, pjesë të automjeteve tokësorë; amortizatorë për automjete 

hekurudhorë dhe tokësorë; karroceri automjeti e përbërë prej shasie me rrota metali për 

hekurudha, motorë automjeti, sisteme tërheqje automjeti.  

37  Ndërtim, menaxhim ndërtimi, mirëmbajtje, riparim, rinovim, mirëmbajtje dhe instalim; 

informacion në lidhje me ndërtimin dhe riparimin e infrastrukturës hekurudhore, metrove, 

tramvajeve, autobusëve, automjeteve elektrikë dhe automjeteve autonomë; supervizim 

[manaxhim] të punëve ndërtimore; ndërtim të infrastrukturës hekurudhore; prodhim të 

shtresave dhe binarëve; informacion për riparime; instalim dhe riparim të pajisjeve që 

raportojnë të gjitha aksidentet dhe incidentet që ndikojnë trafikun hekurudhor dhe rrugor; 

instalim, mirëmbajtje, riparim dhe mirëmbajtje të pajisjeve të kontrollit për menaxhimin e 

linjave të transportit hekurudhor dhe urban; pompim dhe kullim të ujit; ndërtim të traseve 

hekurudhore dhe strukturave prej betoni ose prej ndonjë prej materialeve të tjerë që kanë 

pllaka mbështetëse dhe/ose pika ankorimi në beton ose material plastik; të gjitha shërbimet 

që kanë lidhje me mjete lëvizëse hekurudhore (përgjithësisht për automjete transporti 
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hekurudhor dhe rrugor dhe/ose mallrash, duke përfshirë lokomotiva dhe makina 

hekurudhash, automjete hekurudhore të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, makina 

hekurudhore të motorizuara të shpërndara ose përqendruara, automjete që lëvizin mbi shina 

vet-shtytëse ose jo, trena hekurudhorë, metro, tramvaje, autobusë, automjete elektrikë dhe 

automjete autonomë) dhe infrastrukturë hekurudhore, autobusë, automjete elektrikë dhe 

automjete autonomë.  

39  Transport; shërbime treni, autobusi, metroje, tramvaji, automjeti elektrik dhe automjeti 

autonom për udhëtarë ose mallra; transport udhëtarësh me tren, autobus, metro dhe tramvaj; 

ndërmjetësim për transport mallrash; ndërmjetësim për transport; transport mallrash; dhënie 

me qira pajisjesh; asistencë në raste  avarish; informacion dhe ofrim informacioni trafiku; 

informacion transporti; shërbime rrugëzimi; shërbime informacioni për orare të trenave, 

autobusëve dhe tramvajëve dhe të gjithë mjeteve të tjera të transportit; dhënie me qira 

trenash,  vagona udhëtarësh, automjetesh elektrikë, autobusëzh, metro dhe motorëve të 

tramvajit; dhënie me qira magazinash; shërbime logjistike: shërbime inspektimi 

automjetesh; shërbime informacioni në lidhje me planifikimin dhe organizimin e flukseve; 

studime logjistike; shërbime kontrolli trafiku; shërbime rezervimi udhëtimi; operacione 

terminali hekurudhore dhe rrugore; shërbime terminale intermodale hekurudhore dhe 

rrugore; menaxhim të platformave multimodale të transportit hekurudhor dhe rrugor; të 

gjitha këto shërbime që kanë të bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të 

udhëtarëve dhe mallrave, dhe automjetet hekurudhore, autobusët, automjetet elektrike dhe 

automjetet autonomë.  

42  Inxhinieri, kërkim dhe zhvillim të materialeve dhe pajisjeve të reja; koordim të 

inxhinierisë, kërkimit dhe zhvillimit të materialeve dhe pajisjeve të reja; planifikim 

projekti, përpilim raporte shkencore dhe tekonologjike, kërkim dhe analizë dhe shërbime të 

kërkimit industrial të siguruar nga inxhinierë dhe/ose ekspert; këshilla për kursim energjie; 

kontroll cilësie; ekspertizë [punë inxhinierike]; testim materialesh; kërkime mekanike; 

kërkim dhe zhvillim të produkteve të rinj për të tjerët; kërkim teknik; studim i projekteve 

teknike; inxhinieri; konsulencë në ndërtim; teste industriale; projektim, zhvillim, 

mirëmbajtje, përditësim dhe instalim të sistemeve kompjuterikedhe softuerëve; planifikim 

urban; kërkim në mbrojtje të mjedisit; shërbime kontrolli për infrastrukturë hekurudhore 

dhe rrugore; konsultime softuerike; softuer si një shërbim [SaaS]; kërkim shkencor dhe 

projektim për të krijuar modele (statike ose dinamike) dhe integrim të këtyre modeleve 

(inxhinieri) në aplikacione të hekurudhave dhe rrugëve; shërbime inxhinierie; shërbime të 

këshillimit teknik për operim dhe supervizim të kompjuterave dhe transmetimeve 

televizive; shërbime të konsulencës teknike në teknologji informacioni, telekomunikacione 

dhe transmetime televizive; krijim (projektim) të programeve për përpunim të dhënash dhe 

tekstesh të kompanive; konsulenca teknike dhe kërkim në telekomunikacione dhe 

transmetime televizive; konsulenca dhe këshillim teknik në telekomunikacione dhe 

informatikë; konsulencë në kompjutera; dhënie me qira të programeve në medja 

kompjuterike dhe nëpërmjet telekomuniacione; projektim (zhvillim) të sistemeve 

kompjuterike dhe sistemeve të telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; studime 

dhe kërkime teknike të projektit në mirëmbajtje (mirëmbajtje, instalim, riparim) të pajisjeve 

kompjuterike, telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; shërbime të konsulencës 

teknike kompjuterike; shërbime kodi dhe shndërrimi formati ndërmjet llojeve të ndryshme 

të teksteve; dhënie me qira të kohës së aksesit në një qendër serveri baza të dhënash; ofrim 

aksesi në rrjete kompjuterike; krijim dhe instalim të një faqeje web; projektim dhe 
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mirëmbajtje të website-ve; projektim, instalim, mirëmbajtje, përditësim ose dhënie me qira 

të softuerëve, baza të të dhënave; shërbime monitorimi (kontroll, monitorim) të rrjeteve 

kompjuterike për sigurinë dixhitale të operacioneve hekurudhore dhe/ose rrugore; 

projektim dhe zhvillim të gjuhëve kompjuterike për modelim dhe simulim; projektim të 

sistemeve kompjuterike dhe sistemeve të ngulitura; ofrim programesh kompjuterike për 

hartim hartash dhe rrugësh dhe udhëzime përmes një rrjeti kompjuterik; të gjitha këto 

shërbime që kanë të bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të udhëtarëve dhe/ose 

mallrave.   
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(511) 7  Makineri elektrike rrotulluese dhe statike; makineri pneumatike, hidraulike, 

termike dhe nukleare; makineri të kontrolluara numerikisht; makineri për përpunim 

plastikash; makineri dhe aparatura për inxhinieri civile, ndërtim, shpim, kërkime 

nëntokësore, në vecanti përziersa betoni, shtruesa bitumi, bluersa, centrifuga, kompresorë, 

copëtuesa, shkarkuesa; makineri drenazhuese, rula shtypës, makineri ekstraktuese, makineri 

filtruese, shpuese, lyerje me zift, brumëpërzierëse; vegla makinerie; pajisje ngritëse dhe 

përpunuese; dinamo, alternatorë, gjeneratorë, vinça ajrorë; vinça; pjesë makinerish për 

vagonë udhëtarësh; lubrifikuesa; valvula për përhapje ajri; pistonë; gjeneratorë, pompa 

(makineri); pompa (pjesë makinerish ose motorësh); makineri dhe aparatura për vakum; 

motorë dhe pjesë të tyre, pjesë ndërrimi (përveç atyre për automjete toksorë); aparatura 

larëse dhe makineri pastrimi; presa (makineri për përdorim industrial); aparatura për 

gjenerim ajri (pjesë për makineri); motorino; qendër kontrolli për motorë, rregullatorë 

(pjesë makinerish); kontrolluesa shpejtësie, makineri dhe motorë; rregullatorë presioni; 

rregullatorë fuqie dhe tensioni, furnizues me ujë; gjeneratorë; gjeneratorë për rrymë 

elektrike; mekanizma shtytës për automjete jo-tokësorë (duke përfshirë aplikime detare); 

makineri ngritëse; ashensorë; kontrolluesa elektronik shpejtësie për motorë elektrikë; 

motorë elektrikë, kombinime të tyre në kontrolluesa të shpejtësisë së ndryshueshme; 

kotrolluesa të programueshëm; pjesë motorësh për automjete tokësorë; makineri për  futjen 

e pllakave mbështetëse dhe/ose spirancave në beton ose në ndonjë material tjetër në gjendje 

plastike, në veçanti për ndërtim të hekurudhave dhe/ose infrastrukturës rrugore për udhëzim 

të automjeteve tokësorë.  
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9  Aparatura dhe instrumenta elektrikë për tërheqje vëmendje, sinjalizim, mbrojtje, 

menaxhim dhe/ose kontroll trafiku, monitorim, kontroll, informacion për udhëtarë, 

emergjencë (shpëtim jete), mësimdhënie, drejtim automjeti dhe kontroll; aparatura kontrolli 

dhe monitorimi për motorë dhe aparatura elektrike, elektronike dhe pajisje kompjuterike; 

aparatura dhe instrumenta shkencore për shpërndarje, akumulim, rregullim ose kontroll të 

energjisë elektrike, të gjitha të cilat janë të mbuluara për sisteme të fiksuar ose shinash 

dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me shpejtësi të 

lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose të 

koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, për trenat hekurudhor të 

lidhur apo jo, për tramvaje, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparate 

diagnostikuese për automjete rrugore dhe hekurudhore fikse dhe të lëvizshme, duke 

përfshirë pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi dhe kontrolli, në 

veҫanti lazera dhe kamera survejimi; pajisje elektronike dhe elektrike për përpunim të 

dhënash të vendndodhjes satelitore dhe aparatura elektronike dhe elektrike për monitorim të 

trafikut hekurudhor dhe rrugor; sistem për analizim dhe diagnostikim të gjendjes së 

pajisjeve dhe infrastrukturës hekurudhore dhe rrugore; pajisje kontrolli për menaxhim të 

linjave të transportit hekurudhor dhe rrugor; aparatura elektrodinamike për kontroll në 

distancë të ҫelësave hekurudhorë; instrumente dhe pajisje alarmi; alarme akustike; 

transmetuesa komande, sisteme paralajmëruese; fikse zjarri; aparatura kontrolli dhe 

diagnostikuese duke përfshirë, pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi 

dhe kontrolli, në veҫanti lazera dhe kamera survejimi; aparatura dhe pajisje për transmetim 

të dhënash; përçuesve elektrikë për mjetet lëvizëse hekurudhore, për automjete 

hekurudhorë të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, për trena hekurudhorë të motorizuar 

të shpërndarë ose të koncentruar, për trena hekurudhorë që përmbajnë ose jo vet-shtytësa, 

për trena hekurudhorë të lidhur ose të pa-lidhur, për tramvaje, autobusë, automjete elektrikë 

dhe automjete autonomë, për stacione dhe nënstacione; kabllo elektrikë; kolektorë 

elektrikë; sisteme të kontrollit në distancë elektrikë dhe elektronikë për operacione 

hekurudhore dhe rrugore; panelë kontrolli (elektrikë); panelë kontrolli (të kompjuterizuar) 

të operacioneve hekurudhore dhe rrugore; apartura kyҫje-ҫkyҫje elektrike; bateri elektrike; 

ngarkuesa elektrikë; akumulatorë dhe bateri; përçuesve elektrikë të të gjitha llojeve; gypa 

elektrikë; kontrolluesa shpejtësie për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, automjete 

elektrikë dhe automjete autonomë; mbartësa optik dhe magnetik të dhënash; rele elektrike 

dhe elektronike; indikatorë shpejtësie; sinjalizim drite ose jo e ndërritshme, optike, 

mekanike, jo-mekanike për automjete hekurudhorë, për tramvaje dhe autobusë; shenja të 

ndëritshme ose mekanike; terminale drite; aparatura elektrodinamike për kontroll në largësi 

të sinjaleve; transmetuesa elektronik sinjalesh; aparatura sigurie për trafikun hekurudhor 

dhe rrugor; borde elektronikë të buletinit; aparatura për regjistrim kohe; paralajmëruesa 

elektrikë me zë; transformatorë; aparatura navigimi për automjete hekurudhorë dhe rrugorë 

(kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura navigimi radio për automjete hekurudhorë 

dhe rrugorë (kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura për përpunim të dhënash; 

aparatura matjeje dhe regjistrimi në distancë për automjete hekurudhorë dhe rrugorë; pajisje 

automatike drejtuese për automjete; rregullatorë tensioni për automjete hekurudhorë dhe 

rrugorë; softuerë (programe të regjistruar); softuerë të integruar në pajisje sinjalizimi, 

kontrolli dhe monitorimi për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, autumjete 

elektrikë dhe automjete autonomë; programe kompjuterikë, domethënë programe 

udhëzuese, kërkim rruge dhe tregim harte për trafikun hekurudhor dhe rrugor; pajisje 
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fundore mobile të telekomunikacioneve për trafikun hekurudhor dhe rrugor; softuerë 

menaxhimi dhe pajisje kompjuterike për analizim dhe përpunim të dhënash të mbledhura 

nga një sistem analizimi dhe diagnostikimi, duke bërë të mundur sigurimin e menaxhimit të 

vazhdueshëm të trafikut hekurudhor dhe rrugor, mirëmbajtjen dhe përshtatjen e 

vazhdueshme ose parashikuese të trafikut hekurudhor dhe rrugor; softuerë menaxhimi dhe 

pajisje kompjuterike për modelimin dhe simulimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore dhe 

optimizimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore; platformë softuerike për modelim dhe 

simulim numerik, platformë softuerike për protokollet e simulimit; aparatura satelitore 

navigimi; pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjutera për sistemet e fiksuar ose 

gjurmues dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me 

shpejtësi të lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose 

të koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, trenat hekurudhor të lidhur 

apo jo, për autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparatura për 

transmetimin, regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe figurave të vendosura ose 

jo në automjete hekurudhore, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; 

aparatura telekomunikacioni, pajisje futje, ruajtje, përpunimi të dhënash ose informacioni 

ose të dhënash; aparatura për futje, numërim, mbledhje, ruajtje, konvertim, përpunim, hyrje, 

transmetim, transmetim të të dhënave, informacione dhe sinjale; transmetuesa dhe marrësa 

për transmetime radio, transmetime televizive dhe transmetime në largësi; transmetuesa 

dhe/ose marrësa të të dhënave dixhitale; transmetuesa dhe/ose marrësa të të dhënave 

satelitore; antena, kabllo elektrik të transmetimit të të dhënave; kompjuter, pajisje fundore 

telematike dhe telefonë, në veҫanti për akses në rrjetet globale të telekomunikacioneve (të 

llojit Internet) me akses të lirë, të rezervuar ose privat (të llojit Intranet) me akses të lirë ose 

të rezervuar; marrësa lokalizimi gjeografik satelitor [GPS]; servera video, softuerë për 

transmetimin e vazhdueshëm të imazheve, tingujve, filmave, video, domethënë sipas 

kërkesës (VOD), informacionit dhe të dhënave; pajisje telekomunikacioni dhe informacioni 

të udhëtarëve në stacione; sisteme multimodale të integruara në menaxhimin e transportit 

hekurudhor dhe rrugor për të informuar, siguruar dhe argëtuar udhëtarët gjatë udhëtimeve 

të tyre; sisteme evakuimi nga tymi, zbulim zjarri, pajisje radio telekomunikacioni në tunele 

dhe stacione të përdorshme në rast emergjence; pajisje dixhitale dhe elektronike dedikuar 

mbrojtjes kibernetike të sistemeve hekurudhore; kontaktorë, diskontaktorë, ndërprerës të 

shpejtë qarku të rrymës së vazhdueshme, ndërprerësa qarku të një fazorë me çelësa me 

vakum, çelësa tre-fazorë me vakum, çelësa, pajisje shumëfunksionale për mbulim dhe 

sisteme matjeje energjia; konvertues ndihmës për automjete elektrike, autobusë, metro, 

trena rajonale, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë; transformatorë tërheqje për 

automjete të tranzitit urban, trena rajonanlë, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë; 

nënstacione për furnizim me energji elektrike dhe monitoruesa të nënstacioneve; stacion 

transformatori elektrik; transformatorë të rrymës alternative në atë të vazhdueshme, 

invertorë, konvertorë, filtera elektrikë; pajisje mbrojtëse kundër mbi-tensioneve ose 

interferencës elektrike; aparat për rikuperimin e energjisë elektrike të prodhuar nga 

gjenerimi në një rrjet; pajisje elektrike aktive filtrimi për nënstacione; softuerë përkatës për 

kontrollin, rregullimin dhe mbrojtjen dixhitale për nënstacione tërheqëse; pajisje të 

depozituara nën një hekurudhë ose rrugë për furnizimin me energji elektrike të automjeteve 

të transportit të udhëtarëve dhe mallrave, fuqia e përmendur furnizuar nga komponentë dhe 

çelësa të energjisë elektrike; klllapa për kurbat e varura; makina automatike për blerje 

biletash; të gjitha këto produkte janë të lidhur me sektorët e hekurudhave, rrugëve dhe 
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udhëtarëve dhe / ose transportin e mallrave.  

12  Automjete, përfshirë autobusë, autobusë ndërqytetas, automjete elektrikë autonomë dhe 

automjete hekurudhorë; mjete lëvizëse hekurudhore, përfshirë lokomotiva, vagonë, makina 

që lëvizin mbi shina, automjete hekurudhorë vet-shtytëse, automjete hekurudhorë të 

shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, trena hekurudhorë të motorizuar të shpërndarë apo të 

përqendruar, trena hekurudhorë me ose pa një makinë që lëviz në shina, trena hekurudhorë 

të lidhur ose jo; metro dhe trena të tjerë të automjeteve të transportit publik, automatikë ose 

jo-automatik, domethënë automjete hekurudhorë me rrota hekuri ose automjete të 

rrotorizuar të pajisur me goma hidraulike ose lloje të tjera të lidhjeve me tokën; autobusë; 

autobusë ndërqytetas; vagonë për udhëtarë; automjetë elektrikë përfshirë tramvaje dhe 

autobusë; automjete autonomë; motorë për automjetet tokësorë të përmendur, dhe pjesë të 

tyre; amortizatorë pneumatikë për automjetet tokësorë të sipërpërmendur; rripa transmisioni 

dhe ingranzhet 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, karroceri të përbërë prej shasie me rrota metali 

për hekurudha, boshte, shasi për vagonë udhëtarësh; vagona udhëtarësh; bashkuesa 

vagonash; vagona ҫisternë, pjesë të automjeteve tokësorë; amortizatorë për automjete 

hekurudhorë dhe tokësorë; karroceri automjeti e përbërë prej shasie me rrota metali për 

hekurudha, motorë automjeti, sisteme tërheqje automjeti.  

37  Ndërtim, menaxhim ndërtimi, mirëmbajtje, riparim, rinovim, mirëmbajtje dhe instalim; 

informacion në lidhje me ndërtimin dhe riparimin e infrastrukturës hekurudhore, metrove, 

tramvajeve, autobusëve, automjeteve elektrikë dhe automjeteve autonomë; supervizim 

[manaxhim] të punëve ndërtimore; ndërtim të infrastrukturës hekurudhore; prodhim të 

shtresave dhe binarëve; informacion për riparime; instalim dhe riparim të pajisjeve që 

raportojnë të gjitha aksidentet dhe incidentet që ndikojnë trafikun hekurudhor dhe rrugor; 

instalim, mirëmbajtje, riparim dhe mirëmbajtje të pajisjeve të kontrollit për menaxhimin e 

linjave të transportit hekurudhor dhe urban; pompim dhe kullim të ujit; ndërtim të traseve 

hekurudhore dhe strukturave prej betoni ose prej ndonjë prej materialeve të tjerë që kanë 

pllaka mbështetëse dhe/ose pika ankorimi në beton ose material plastik; të gjitha shërbimet 

që kanë lidhje me mjete lëvizëse hekurudhore (përgjithësisht për automjete transporti 

hekurudhor dhe rrugor dhe/ose mallrash, duke përfshirë lokomotiva dhe makina 

hekurudhash, automjete hekurudhore të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, makina 

hekurudhore të motorizuara të shpërndara ose përqendruara, automjete që lëvizin mbi shina 

vet-shtytëse ose jo, trena hekurudhorë, metro, tramvaje, autobusë, automjete elektrikë dhe 

automjete autonomë) dhe infrastrukturë hekurudhore, autobusë, automjete elektrikë dhe 

automjete autonomë.  

39  Transport; shërbime treni, autobusi, metroje, tramvaji, automjeti elektrik dhe automjeti 

autonom për udhëtarë ose mallra; transport udhëtarësh me tren, autobus, metro dhe tramvaj; 

ndërmjetësim për transport mallrash; ndërmjetësim për transport; transport mallrash; dhënie 

me qira pajisjesh; asistencë në raste  avarish; informacion dhe ofrim informacioni trafiku; 

informacion transporti; shërbime rrugëzimi; shërbime informacioni për orare të trenave, 

autobusëve dhe tramvajëve dhe të gjithë mjeteve të tjera të transportit; dhënie me qira 

trenash,  vagona udhëtarësh, automjetesh elektrikë, autobusëzh, metro dhe motorëve të 

tramvajit; dhënie me qira magazinash; shërbime logjistike: shërbime inspektimi 

automjetesh; shërbime informacioni në lidhje me planifikimin dhe organizimin e flukseve; 

studime logjistike; shërbime kontrolli trafiku; shërbime rezervimi udhëtimi; operacione 
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terminali hekurudhore dhe rrugore; shërbime terminale intermodale hekurudhore dhe 

rrugore; menaxhim të platformave multimodale të transportit hekurudhor dhe rrugor; të 

gjitha këto shërbime që kanë të bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të 

udhëtarëve dhe mallrave, dhe automjetet hekurudhore, autobusët, automjetet elektrike dhe 

automjetet autonomë.  

42  Inxhinieri, kërkim dhe zhvillim të materialeve dhe pajisjeve të reja; koordim të 

inxhinierisë, kërkimit dhe zhvillimit të materialeve dhe pajisjeve të reja; planifikim 

projekti, përpilim raporte shkencore dhe tekonologjike, kërkim dhe analizë dhe shërbime të 

kërkimit industrial të siguruar nga inxhinierë dhe/ose ekspert; këshilla për kursim energjie; 

kontroll cilësie; ekspertizë [punë inxhinierike]; testim materialesh; kërkime mekanike; 

kërkim dhe zhvillim të produkteve të rinj për të tjerët; kërkim teknik; studim i projekteve 

teknike; inxhinieri; konsulencë në ndërtim; teste industriale; projektim, zhvillim, 

mirëmbajtje, përditësim dhe instalim të sistemeve kompjuterikedhe softuerëve; planifikim 

urban; kërkim në mbrojtje të mjedisit; shërbime kontrolli për infrastrukturë hekurudhore 

dhe rrugore; konsultime softuerike; softuer si një shërbim [SaaS]; kërkim shkencor dhe 

projektim për të krijuar modele (statike ose dinamike) dhe integrim të këtyre modeleve 

(inxhinieri) në aplikacione të hekurudhave dhe rrugëve; shërbime inxhinierie; shërbime të 

këshillimit teknik për operim dhe supervizim të kompjuterave dhe transmetimeve 

televizive; shërbime të konsulencës teknike në teknologji informacioni, telekomunikacione 

dhe transmetime televizive; krijim (projektim) të programeve për përpunim të dhënash dhe 

tekstesh të kompanive; konsulenca teknike dhe kërkim në telekomunikacione dhe 

transmetime televizive; konsulenca dhe këshillim teknik në telekomunikacione dhe 

informatikë; konsulencë në kompjutera; dhënie me qira të programeve në medja 

kompjuterike dhe nëpërmjet telekomuniacione; projektim (zhvillim) të sistemeve 

kompjuterike dhe sistemeve të telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; studime 

dhe kërkime teknike të projektit në mirëmbajtje (mirëmbajtje, instalim, riparim) të pajisjeve 

kompjuterike, telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; shërbime të konsulencës 

teknike kompjuterike; shërbime kodi dhe shndërrimi formati ndërmjet llojeve të ndryshme 

të teksteve; dhënie me qira të kohës së aksesit në një qendër serveri baza të dhënash; ofrim 

aksesi në rrjete kompjuterike; krijim dhe instalim të një faqeje web; projektim dhe 

mirëmbajtje të website-ve; projektim, instalim, mirëmbajtje, përditësim ose dhënie me qira 

të softuerëve, baza të të dhënave; shërbime monitorimi (kontroll, monitorim) të rrjeteve 

kompjuterike për sigurinë dixhitale të operacioneve hekurudhore dhe/ose rrugore; 

projektim dhe zhvillim të gjuhëve kompjuterike për modelim dhe simulim; projektim të 

sistemeve kompjuterike dhe sistemeve të ngulitura; ofrim programesh kompjuterike për 

hartim hartash dhe rrugësh dhe udhëzime përmes një rrjeti kompjuterik; të gjitha këto 

shërbime që kanë të bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të udhëtarëve dhe/ose 

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

5 10000, Prishtinë 
 

 

(511) 7  Makineri elektrike rrotulluese dhe statike; makineri pneumatike, hidraulike, 

termike dhe nukleare; makineri të kontrolluara numerikisht; makineri për përpunim 

plastikash; makineri dhe aparatura për inxhinieri civile, ndërtim, shpim, kërkime 

nëntokësore, në vecanti përziersa betoni, shtruesa bitumi, bluersa, centrifuga, kompresorë, 

copëtuesa, shkarkuesa; makineri drenazhuese, rula shtypës, makineri ekstraktuese, makineri 

filtruese, shpuese, lyerje me zift, brumëpërzierëse; vegla makinerie; pajisje ngritëse dhe 

përpunuese; dinamo, alternatorë, gjeneratorë, vinça ajrorë; vinça; pjesë makinerish për 

vagonë udhëtarësh; lubrifikuesa; valvula për përhapje ajri; pistonë; gjeneratorë, pompa 

(makineri); pompa (pjesë makinerish ose motorësh); makineri dhe aparatura për vakum; 

motorë dhe pjesë të tyre, pjesë ndërrimi (përveç atyre për automjete toksorë); aparatura 

larëse dhe makineri pastrimi; presa (makineri për përdorim industrial); aparatura për 

gjenerim ajri (pjesë për makineri); motorino; qendër kontrolli për motorë, rregullatorë 

(pjesë makinerish); kontrolluesa shpejtësie, makineri dhe motorë; rregullatorë presioni; 

rregullatorë fuqie dhe tensioni, furnizues me ujë; gjeneratorë; gjeneratorë për rrymë 

elektrike; mekanizma shtytës për automjete jo-tokësorë (duke përfshirë aplikime detare); 

makineri ngritëse; ashensorë; kontrolluesa elektronik shpejtësie për motorë elektrikë; 

motorë elektrikë, kombinime të tyre në kontrolluesa të shpejtësisë së ndryshueshme; 

kotrolluesa të programueshëm; pjesë motorësh për automjete tokësorë; makineri për  futjen 

e pllakave mbështetëse dhe/ose spirancave në beton ose në ndonjë material tjetër në gjendje 

plastike, në veçanti për ndërtim të hekurudhave dhe/ose infrastrukturës rrugore për udhëzim 

të automjeteve tokësorë.  

9  Aparatura dhe instrumenta elektrikë për tërheqje vëmendje, sinjalizim, mbrojtje, 

menaxhim dhe/ose kontroll trafiku, monitorim, kontroll, informacion për udhëtarë, 

emergjencë (shpëtim jete), mësimdhënie, drejtim automjeti dhe kontroll; aparatura kontrolli 

dhe monitorimi për motorë dhe aparatura elektrike, elektronike dhe pajisje kompjuterike; 

aparatura dhe instrumenta shkencore për shpërndarje, akumulim, rregullim ose kontroll të 

energjisë elektrike, të gjitha të cilat janë të mbuluara për sisteme të fiksuar ose shinash 

dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me shpejtësi të 

lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose të 

koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, për trenat hekurudhor të 

lidhur apo jo, për tramvaje, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparate 

diagnostikuese për automjete rrugore dhe hekurudhore fikse dhe të lëvizshme, duke 

përfshirë pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi dhe kontrolli, në 

veҫanti lazera dhe kamera survejimi; pajisje elektronike dhe elektrike për përpunim të 

dhënash të vendndodhjes satelitore dhe aparatura elektronike dhe elektrike për monitorim të 

trafikut hekurudhor dhe rrugor; sistem për analizim dhe diagnostikim të gjendjes së 

pajisjeve dhe infrastrukturës hekurudhore dhe rrugore; pajisje kontrolli për menaxhim të 

linjave të transportit hekurudhor dhe rrugor; aparatura elektrodinamike për kontroll në 

distancë të ҫelësave hekurudhorë; instrumente dhe pajisje alarmi; alarme akustike; 

transmetuesa komande, sisteme paralajmëruese; fikse zjarri; aparatura kontrolli dhe 

diagnostikuese duke përfshirë, pajisje optike, vizualizimi të dhënash, matjeje, monitorimi 

dhe kontrolli, në veҫanti lazera dhe kamera survejimi; aparatura dhe pajisje për transmetim 

të dhënash; përçuesve elektrikë për mjetet lëvizëse hekurudhore, për automjete 

hekurudhorë të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, për trena hekurudhorë të motorizuar 
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të shpërndarë ose të koncentruar, për trena hekurudhorë që përmbajnë ose jo vet-shtytësa, 

për trena hekurudhorë të lidhur ose të pa-lidhur, për tramvaje, autobusë, automjete elektrikë 

dhe automjete autonomë, për stacione dhe nënstacione; kabllo elektrikë; kolektorë 

elektrikë; sisteme të kontrollit në distancë elektrikë dhe elektronikë për operacione 

hekurudhore dhe rrugore; panelë kontrolli (elektrikë); panelë kontrolli (të kompjuterizuar) 

të operacioneve hekurudhore dhe rrugore; apartura kyҫje-ҫkyҫje elektrike; bateri elektrike; 

ngarkuesa elektrikë; akumulatorë dhe bateri; përçuesve elektrikë të të gjitha llojeve; gypa 

elektrikë; kontrolluesa shpejtësie për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, automjete 

elektrikë dhe automjete autonomë; mbartësa optik dhe magnetik të dhënash; rele elektrike 

dhe elektronike; indikatorë shpejtësie; sinjalizim drite ose jo e ndërritshme, optike, 

mekanike, jo-mekanike për automjete hekurudhorë, për tramvaje dhe autobusë; shenja të 

ndëritshme ose mekanike; terminale drite; aparatura elektrodinamike për kontroll në largësi 

të sinjaleve; transmetuesa elektronik sinjalesh; aparatura sigurie për trafikun hekurudhor 

dhe rrugor; borde elektronikë të buletinit; aparatura për regjistrim kohe; paralajmëruesa 

elektrikë me zë; transformatorë; aparatura navigimi për automjete hekurudhorë dhe rrugorë 

(kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura navigimi radio për automjete hekurudhorë 

dhe rrugorë (kompjutera të inkorporuar në bord); aparatura për përpunim të dhënash; 

aparatura matjeje dhe regjistrimi në distancë për automjete hekurudhorë dhe rrugorë; pajisje 

automatike drejtuese për automjete; rregullatorë tensioni për automjete hekurudhorë dhe 

rrugorë; softuerë (programe të regjistruar); softuerë të integruar në pajisje sinjalizimi, 

kontrolli dhe monitorimi për automjete hekurudhorë, tramvaje, autobusë, autumjete 

elektrikë dhe automjete autonomë; programe kompjuterikë, domethënë programe 

udhëzuese, kërkim rruge dhe tregim harte për trafikun hekurudhor dhe rrugor; pajisje 

fundore mobile të telekomunikacioneve për trafikun hekurudhor dhe rrugor; softuerë 

menaxhimi dhe pajisje kompjuterike për analizim dhe përpunim të dhënash të mbledhura 

nga një sistem analizimi dhe diagnostikimi, duke bërë të mundur sigurimin e menaxhimit të 

vazhdueshëm të trafikut hekurudhor dhe rrugor, mirëmbajtjen dhe përshtatjen e 

vazhdueshme ose parashikuese të trafikut hekurudhor dhe rrugor; softuerë menaxhimi dhe 

pajisje kompjuterike për modelimin dhe simulimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore dhe 

optimizimin e pajisjeve hekurudhore dhe rrugore; platformë softuerike për modelim dhe 

simulim numerik, platformë softuerike për protokollet e simulimit; aparatura satelitore 

navigimi; pajisje për përpunimin e të dhënave dhe kompjutera për sistemet e fiksuar ose 

gjurmues dhe/ose në bord, për mjetet lëvizëse hekurudhore, për mjetet hekurudhore me 

shpejtësi të lartë dhe shumë të lartë, për trenat hekurudhor me motorizim të shpërndarë ose 

të koncentruar, për makinat hekurudhore me ose pa vetëlëvizje, trenat hekurudhor të lidhur 

apo jo, për autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; aparatura për 

transmetimin, regjistrimin, transmetimin, riprodhimin e zërit dhe figurave të vendosura ose 

jo në automjete hekurudhore, autobusë, automjete elektrike dhe automjete autonome; 

aparatura telekomunikacioni, pajisje futje, ruajtje, përpunimi të dhënash ose informacioni 

ose të dhënash; aparatura për futje, numërim, mbledhje, ruajtje, konvertim, përpunim, hyrje, 

transmetim, transmetim të të dhënave, informacione dhe sinjale; transmetuesa dhe marrësa 

për transmetime radio, transmetime televizive dhe transmetime në largësi; transmetuesa 

dhe/ose marrësa të të dhënave dixhitale; transmetuesa dhe/ose marrësa të të dhënave 

satelitore; antena, kabllo elektrik të transmetimit të të dhënave; kompjuter, pajisje fundore 

telematike dhe telefonë, në veҫanti për akses në rrjetet globale të telekomunikacioneve (të 

llojit Internet) me akses të lirë, të rezervuar ose privat (të llojit Intranet) me akses të lirë ose 
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të rezervuar; marrësa lokalizimi gjeografik satelitor [GPS]; servera video, softuerë për 

transmetimin e vazhdueshëm të imazheve, tingujve, filmave, video, domethënë sipas 

kërkesës (VOD), informacionit dhe të dhënave; pajisje telekomunikacioni dhe informacioni 

të udhëtarëve në stacione; sisteme multimodale të integruara në menaxhimin e transportit 

hekurudhor dhe rrugor për të informuar, siguruar dhe argëtuar udhëtarët gjatë udhëtimeve 

të tyre; sisteme evakuimi nga tymi, zbulim zjarri, pajisje radio telekomunikacioni në tunele 

dhe stacione të përdorshme në rast emergjence; pajisje dixhitale dhe elektronike dedikuar 

mbrojtjes kibernetike të sistemeve hekurudhore; kontaktorë, diskontaktorë, ndërprerës të 

shpejtë qarku të rrymës së vazhdueshme, ndërprerësa qarku të një fazorë me çelësa me 

vakum, çelësa tre-fazorë me vakum, çelësa, pajisje shumëfunksionale për mbulim dhe 

sisteme matjeje energjia; konvertues ndihmës për automjete elektrike, autobusë, metro, 

trena rajonale, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë; transformatorë tërheqje për 

automjete të tranzitit urban, trena rajonanlë, trena dhe lokomotiva me shpejtësi të lartë; 

nënstacione për furnizim me energji elektrike dhe monitoruesa të nënstacioneve; stacion 

transformatori elektrik; transformatorë të rrymës alternative në atë të vazhdueshme, 

invertorë, konvertorë, filtera elektrikë; pajisje mbrojtëse kundër mbi-tensioneve ose 

interferencës elektrike; aparat për rikuperimin e energjisë elektrike të prodhuar nga 

gjenerimi në një rrjet; pajisje elektrike aktive filtrimi për nënstacione; softuerë përkatës për 

kontrollin, rregullimin dhe mbrojtjen dixhitale për nënstacione tërheqëse; pajisje të 

depozituara nën një hekurudhë ose rrugë për furnizimin me energji elektrike të automjeteve 

të transportit të udhëtarëve dhe mallrave, fuqia e përmendur furnizuar nga komponentë dhe 

çelësa të energjisë elektrike; klllapa për kurbat e varura; makina automatike për blerje 

biletash; të gjitha këto produkte janë të lidhur me sektorët e hekurudhave, rrugëve dhe 

udhëtarëve dhe / ose transportin e mallrave.  

12  Automjete, përfshirë autobusë, autobusë ndërqytetas, automjete elektrikë autonomë dhe 

automjete hekurudhorë; mjete lëvizëse hekurudhore, përfshirë lokomotiva, vagonë, makina 

që lëvizin mbi shina, automjete hekurudhorë vet-shtytëse, automjete hekurudhorë të 

shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, trena hekurudhorë të motorizuar të shpërndarë apo të 

përqendruar, trena hekurudhorë me ose pa një makinë që lëviz në shina, trena hekurudhorë 

të lidhur ose jo; metro dhe trena të tjerë të automjeteve të transportit publik, automatikë ose 

jo-automatik, domethënë automjete hekurudhorë me rrota hekuri ose automjete të 

rrotorizuar të pajisur me goma hidraulike ose lloje të tjera të lidhjeve me tokën; autobusë; 

autobusë ndërqytetas; vagonë për udhëtarë; automjetë elektrikë përfshirë tramvaje dhe 

autobusë; automjete autonomë; motorë për automjetet tokësorë të përmendur, dhe pjesë të 

tyre; amortizatorë pneumatikë për automjetet tokësorë të sipërpërmendur; rripa transmisioni 

dhe ingranzhet 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, karroceri të përbërë prej shasie me rrota metali 

për hekurudha, boshte, shasi për vagonë udhëtarësh; vagona udhëtarësh; bashkuesa 

vagonash; vagona ҫisternë, pjesë të automjeteve tokësorë; amortizatorë për automjete 

hekurudhorë dhe tokësorë; karroceri automjeti e përbërë prej shasie me rrota metali për 

hekurudha, motorë automjeti, sisteme tërheqje automjeti.  

37  Ndërtim, menaxhim ndërtimi, mirëmbajtje, riparim, rinovim, mirëmbajtje dhe instalim; 

informacion në lidhje me ndërtimin dhe riparimin e infrastrukturës hekurudhore, metrove, 

tramvajeve, autobusëve, automjeteve elektrikë dhe automjeteve autonomë; supervizim 

[manaxhim] të punëve ndërtimore; ndërtim të infrastrukturës hekurudhore; prodhim të 
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shtresave dhe binarëve; informacion për riparime; instalim dhe riparim të pajisjeve që 

raportojnë të gjitha aksidentet dhe incidentet që ndikojnë trafikun hekurudhor dhe rrugor; 

instalim, mirëmbajtje, riparim dhe mirëmbajtje të pajisjeve të kontrollit për menaxhimin e 

linjave të transportit hekurudhor dhe urban; pompim dhe kullim të ujit; ndërtim të traseve 

hekurudhore dhe strukturave prej betoni ose prej ndonjë prej materialeve të tjerë që kanë 

pllaka mbështetëse dhe/ose pika ankorimi në beton ose material plastik; të gjitha shërbimet 

që kanë lidhje me mjete lëvizëse hekurudhore (përgjithësisht për automjete transporti 

hekurudhor dhe rrugor dhe/ose mallrash, duke përfshirë lokomotiva dhe makina 

hekurudhash, automjete hekurudhore të shpejtësisë së lartë dhe shumë të lartë, makina 

hekurudhore të motorizuara të shpërndara ose përqendruara, automjete që lëvizin mbi shina 

vet-shtytëse ose jo, trena hekurudhorë, metro, tramvaje, autobusë, automjete elektrikë dhe 

automjete autonomë) dhe infrastrukturë hekurudhore, autobusë, automjete elektrikë dhe 

automjete autonomë.  

39  Transport; shërbime treni, autobusi, metroje, tramvaji, automjeti elektrik dhe automjeti 

autonom për udhëtarë ose mallra; transport udhëtarësh me tren, autobus, metro dhe tramvaj; 

ndërmjetësim për transport mallrash; ndërmjetësim për transport; transport mallrash; dhënie 

me qira pajisjesh; asistencë në raste  avarish; informacion dhe ofrim informacioni trafiku; 

informacion transporti; shërbime rrugëzimi; shërbime informacioni për orare të trenave, 

autobusëve dhe tramvajëve dhe të gjithë mjeteve të tjera të transportit; dhënie me qira 

trenash,  vagona udhëtarësh, automjetesh elektrikë, autobusëzh, metro dhe motorëve të 

tramvajit; dhënie me qira magazinash; shërbime logjistike: shërbime inspektimi 

automjetesh; shërbime informacioni në lidhje me planifikimin dhe organizimin e flukseve; 

studime logjistike; shërbime kontrolli trafiku; shërbime rezervimi udhëtimi; operacione 

terminali hekurudhore dhe rrugore; shërbime terminale intermodale hekurudhore dhe 

rrugore; menaxhim të platformave multimodale të transportit hekurudhor dhe rrugor; të 

gjitha këto shërbime që kanë të bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të 

udhëtarëve dhe mallrave, dhe automjetet hekurudhore, autobusët, automjetet elektrike dhe 

automjetet autonomë.  

42  Inxhinieri, kërkim dhe zhvillim të materialeve dhe pajisjeve të reja; koordim të 

inxhinierisë, kërkimit dhe zhvillimit të materialeve dhe pajisjeve të reja; planifikim 

projekti, përpilim raporte shkencore dhe tekonologjike, kërkim dhe analizë dhe shërbime të 

kërkimit industrial të siguruar nga inxhinierë dhe/ose ekspert; këshilla për kursim energjie; 

kontroll cilësie; ekspertizë [punë inxhinierike]; testim materialesh; kërkime mekanike; 

kërkim dhe zhvillim të produkteve të rinj për të tjerët; kërkim teknik; studim i projekteve 

teknike; inxhinieri; konsulencë në ndërtim; teste industriale; projektim, zhvillim, 

mirëmbajtje, përditësim dhe instalim të sistemeve kompjuterikedhe softuerëve; planifikim 

urban; kërkim në mbrojtje të mjedisit; shërbime kontrolli për infrastrukturë hekurudhore 

dhe rrugore; konsultime softuerike; softuer si një shërbim [SaaS]; kërkim shkencor dhe 

projektim për të krijuar modele (statike ose dinamike) dhe integrim të këtyre modeleve 

(inxhinieri) në aplikacione të hekurudhave dhe rrugëve; shërbime inxhinierie; shërbime të 

këshillimit teknik për operim dhe supervizim të kompjuterave dhe transmetimeve 

televizive; shërbime të konsulencës teknike në teknologji informacioni, telekomunikacione 

dhe transmetime televizive; krijim (projektim) të programeve për përpunim të dhënash dhe 

tekstesh të kompanive; konsulenca teknike dhe kërkim në telekomunikacione dhe 

transmetime televizive; konsulenca dhe këshillim teknik në telekomunikacione dhe 

informatikë; konsulencë në kompjutera; dhënie me qira të programeve në medja 
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kompjuterike dhe nëpërmjet telekomuniacione; projektim (zhvillim) të sistemeve 

kompjuterike dhe sistemeve të telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; studime 

dhe kërkime teknike të projektit në mirëmbajtje (mirëmbajtje, instalim, riparim) të pajisjeve 

kompjuterike, telekomunikacioneve dhe transmetimeve televizive; shërbime të konsulencës 

teknike kompjuterike; shërbime kodi dhe shndërrimi formati ndërmjet llojeve të ndryshme 

të teksteve; dhënie me qira të kohës së aksesit në një qendër serveri baza të dhënash; ofrim 

aksesi në rrjete kompjuterike; krijim dhe instalim të një faqeje web; projektim dhe 

mirëmbajtje të website-ve; projektim, instalim, mirëmbajtje, përditësim ose dhënie me qira 

të softuerëve, baza të të dhënave; shërbime monitorimi (kontroll, monitorim) të rrjeteve 

kompjuterike për sigurinë dixhitale të operacioneve hekurudhore dhe/ose rrugore; 

projektim dhe zhvillim të gjuhëve kompjuterike për modelim dhe simulim; projektim të 

sistemeve kompjuterike dhe sistemeve të ngulitura; ofrim programesh kompjuterike për 

hartim hartash dhe rrugësh dhe udhëzime përmes një rrjeti kompjuterik; të gjitha këto 

shërbime që kanë të bëjnë me transportin hekurudhor, rrugor, publik të udhëtarëve dhe/ose 

mallrave.    

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1660 

(220) 17/12/2018 

(731) Exxon Mobil Corporation, a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey, U.S.A.,  

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 

75039-2298, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  DELVAC 1  

 

 
     

 

(511) 4  “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e 

pluhurit, lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; 

vajra motorike; vajra motorrash; vajra të marshit”.                                                                        

 
 

(210) KS/M/ 2018/1661 

(220) 17/12/2018 

(731) 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 SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  ESP FORMULA  
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(511) 4  “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e 

pluhurit, lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; 

vajra motorike; vajra motorrash”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1662 

(220) 17/12/2018 

(731) 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 SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  “Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rreshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substanca për rrezitje të lëkurës së kafshëve dhe lëkurës; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko (mbushës)  dhe mbushësit e tjerë të pastave;përzierje plehrash, plehra 

organik, plehra; preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; lëngje 

transmetuese”.    

4  “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e pluhurit, 

lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; 

lubrifikantë; vajra lubrifikues; yndyrna; vajra motorike; vajra motorrash; lubrifikantë 

motorikë sintetikë”.  

37  “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e pluhurit, 

lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; 

lubrifikantë; vajra lubrifikues; yndyrna; vajra motorike; vajra motorrash; lubrifikantë 

motorikë sintetikë”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1663 

(220) 17/12/2018 

(731) 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 SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 

(540)  VELOCITE 
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(511) 4  “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e 

pluhurit, lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; 

vajra lubrifikues; vajra rrotulluese (spindle) dhe hidraulike”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1664 

(220) 17/12/2018 

(731) 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 SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  WYROL 

 

 
     

 

(511) 4  “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e 

pluhurit, lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; 

vajra lubrifikues; vajra rrotulluese; vajra hidraulike, vajra motorike dhe vajra mbajtëse”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1665 

(220) 17/12/2018 

(731) 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 SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  XHP 

 

 
     

 

(511) 4  “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e 

pluhurit, lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; 

yndyrna; vajra motorike dhe vajra të motorave dizel”.   
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(210) KS/M/ 2018/1666 

(220) 17/12/2018 

(731) 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 SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  MOBIL  

 

 
     

 

(511) 1  “Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rreshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substanca për rrezitje të lëkurës së kafshëve dhe lëkurës; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko (mbushës)  dhe mbushësit e tjerë të pastave;përzierje plehrash, plehra 

organik, plehra; fertilizues; preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; 

lëngje transmetuese, lëngje hidraulike, antifriz/ftohës, lëngje për shkrirje, lëngje për frena, 

lëngje për drejtimin e servisit”.   

4  “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e pluhurit, 

lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; vajra 

motorike; vajra motorrash; vajra lubrifikues; yndyrna; lubrifikantë; lubrifikantë motorikë 

sintetikë; dyll; bazë stok (vajëra); karburantë; karburante motorike, përkatësisht gazolinë 

dhe naftë dizel; gaz natyror i ngjeshur”.                                                                        

37  “Shërbime për ndërtimin e ndërtesave; riparime; shërbime të instalimit; shërbime të 

pompave për shitjen e karburanteve; shërbime të larjes së automjeteve; shërbime të 

lubrifikimit të automjeteve”.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1667 

(220) 17/12/2018 

(731) 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 SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 14  “Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rreshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 77  i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

313 

 

bashkim; substanca për rrezitje të lëkurës së kafshëve dhe lëkurës; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko (mbushës)  dhe mbushësit e tjerë të pastave;përzierje plehrash, plehra 

organik, fertilizues; preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; lëngje 

transmetuese, lëngje hidraulike, antifriz/ftohës, lëngje për shkrirje, lëngje për frena, lëngje 

për drejtimin e servisit”.   

37  “Shërbime për ndërtimin e ndërtesave; riparime; shërbime të instalimit; shërbime të 

pompave për shitjen e karburanteve; shërbime të larjes së automjeteve; shërbime të 

lubrifikimit të automjeteve”.  

43  “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e pluhurit, 

lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; vajra 

motorike; vajra motorrash; vajra lubrifikues; yndyrna; lubrifikantë; lubrifikantë motorikë 

sintetikë; dyll; bazë stok (vajëra); karburantë; karburante motorike, përkatësisht gazolinë 

dhe naftë dizel; gaz natyror i ngjeshur”.                                                                        

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1668 

(220) 17/12/2018 

(731) 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 SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 1  “Kimikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

hortikulturë dhe pylltari; rreshira artificiale të papërpunuara, plastika të papërpunuara; 

kompozime për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe 

bashkim; substanca për rrezitje të lëkurës së kafshëve dhe lëkurës; ngjitës për përdorim në 

industri; stuko (mbushës)  dhe mbushësit e tjerë të pastave;përzierje plehrash, plehra 

organik, fertilizues; preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë; lëngje 

transmetuese, lëngje hidraulike, antifriz/ftohës, lëngje për shkrirje, lëngje për frena, lëngje 

për drejtimin e servisit”.   

4  “Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; lubrifikantë; kompozime për thithjen e pluhurit, 

lagështimit dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; vajra 

motorike; vajra motorrash; vajra lubrifikues; yndyrnave; lubrifikantë; lubrifikantë motorikë 

sintetikë; dyll; bazë stok (vajëra); karburantë; karburante motorike, përkatësisht gazolinë 

dhe naftë dizel ; gaz natyror i ngjeshur”.                                                                        

37  “Shërbime për ndërtimin e ndërtesave; riparime; shërbime të instalimit; shërbime të 

pompave për shitjen e karburanteve; shërbime të larjes së automjeteve; shërbime të 

lubrifikimit të automjeteve”.  
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(210) KS/M/ 2018/1669 

(220) 17/12/2018 

(731) Exxon Mobil Corporation, a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of New Jersey, U.S.A.,  

Exxon Mobil Corporation, a corporation 

organized and existing under the laws of the 

State of New Jersey, U.S.A., US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  MOBILFLUID 

 

 
     

 

(511) 1  “Kemikale për përdorim në industry, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshqirë artificiale e paprocesuar, plastikë e paprocesuar; përbërje 

për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substance 

për nxirjen e lëkurës dhe gëzofit të kafshëve; ngjitës për përdorim në industry; stuko dhe 

mbushës të tjerë ngjitës; përzierje plehërash, pleh organic, fertelizues; preparate biologjike 

për përdorim në industry dhe shkencë; lëngje hidraulike; lëngje transmisioni.”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1670 

(220) 17/12/2018 

(731) 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 SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  MOBILGREASE 

 

 
     

 

(511) 4   “Vajëra dhe yndyra industriale, dyll; lubrifikantë; thithës pluhuri, përbërje të 

lagështisë dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndricuese; qirinj dhe fitila për ndricim; yndyrëra.”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1671 

(220) 17/12/2018 

(731) 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 SDP KOSOVE LLC 

(540)  MOBIL SUPER 
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Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(511) 4   “Vajëra dhe yndyra industriale, dyll; lubrifikantë; thithës pluhuri, përbërje të 

lagështisë dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndricuese; qirinj dhe fitila për ndricim; vaj për 

motorra.”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1672 

(220) 17/12/2018 

(731) 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 SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  MOBILTHERM 

 

 
     

 

(511) 4  “Vajëra dhe yndyra industriale, dyll; lubrifikantë; thithës pluhuri, përbërje të 

lagështisë dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndricuese; qirinj dhe fitila për ndricim; vaj për 

lyerje; vaj që transmeton nxehtësinë.”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1673 

(220) 17/12/2018 

(731) 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 SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  MOBILTRANS 

 

 
     

 

(511) 1  “Kemikale për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshqirë artificiale e paprocesuar, plastikë e paprocesuar; përbërje 

për shuarjen e zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substanca 

për nxirjen e lëkurës dhe gëzofit të kafshëve; ngjitës për përdorim në industri; stuko dhe 

mbushës të tjerë ngjitës; përzierje plehërash, pleh organik, fertelizues; preparate biologjike 

për përdorim në industri dhe shkencë; lëngje të sistemit të motorrit; lëngje transmisioni.”   
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(210) KS/M/ 2018/1674 

(220) 17/12/2018 

(731) 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, United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  UNIVIS 

 

 
     

 

(511) 4   “Vajëra dhe yndyra industriale, dyll; lubrifikantë; thithës pluhuri, përbërje të 

lagështisë dhe lidhjes; lëndë djegëse dhe ndricuese; qirinj dhe fitila për ndricim; vaj për 

lyerje; vaj hidraulik.”   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1675 

(220) 17/12/2018 

(731) Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova Jeta Xharra 

Internews Kosova Faik Ispahiu Menza e 

Studenteve, kati i parë, 10000 Prishtinë, KS 

(591) Figura: Vjollce R93 G32 B119, 

HEX#5d2077 , Hiri  R102 G102 B102, 

HEX#666666 

 

 
 

(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:Mundësojnë një personi të flasë me tjetër 

person;Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe 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 
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apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1676 

(220) 17/12/2018 

(731) Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova Jeta Xharra 

Internews Kosova Faik Ispahiu 

Menza e Studenteve, kati i parë, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) Figura: Kalter R100 G134 B174, 

HEX#6486AE,Zi R0G0B0 HEX#00000 

 

 
 

(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:Mundësojnë një personi të flasë me tjetër 

person;Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe Vendosin personin në komunikim 

gojor ose vizuel me personin tjetër (radio osetelevizion).  

41  Arsimimi dhe Dhënia e trajnimeve -Shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave; Zbavitja-Shërbimet që kanë qëllimin bazë të argëtuese, dëfrim 

apo rekreacion të njerëzve; Aktivitete sportive dhe kulturore-Prezantimi i veprave të artit 

apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1677 

(220) 17/12/2018 

(731) Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova Jeta Xharra 

Internews Kosova Faik Ispahiu 

Menza e Studenteve, kati i parë, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) Figura: Gjelber R178G210 B53 

#B2D238 , Zi R35G31B32 #231F20  

 

 

 
 

(540)   
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(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  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. 

 38  Komunikimi i një personi me një tjetër:Mundësojnë një personi të flasë me tjetër 

person;Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe 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. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1678 

(220) 17/12/2018 

(731) Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova Jeta Xharra 

Internews Kosova Faik Ispahiu 

Menza e Studenteve, kati i parë, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) Kuqe  R176 G17 B22, HEX#b01116 

 
 

(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  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. 

 38  Komunikimi i një personi me një tjetër:Mundësojnë një personi të flasë me tjetër 

person;Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe Vendosin personin në komunikim 

gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose televizion).  

41  Komunikimi i një personi me një tjetër:Mundësojnë një personi të flasë me tjetër 

person;Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe Vendosin personin në komunikim 

gojor ose vizuel me personin tjetër (radio ose televizion).  
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(210) KS/M/ 2018/1679 

(220) 17/12/2018 

(731) Balkan Investigative Reporting 

Network – BIRN Kosova Jeta Xharra 

Internews Kosova Faik Ispahiu 

Menza e Studenteve, kati i parë, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) Figura: Kalter R06 G64 B113, 

HEX#004071;Hiri R102 G102 B102, 

HEX#666666 

 

 
 

(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  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;   

41  Arsimimi dhe Dhënia e trajnimeve -Shërbimet përbëhen nga të gjitha format e edukimit 

ose të trajnimit të personave; Zbavitja-Shërbimet që kanë qëllimin bazë të argëtuese, dëfrim 

apo rekreacion të njerëzve; Aktivitete sportive dhe kulturore-Prezantimi i veprave të artit 

apo letërsisë vizual për publikun për qëllime kulturore ose arsimore. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1680 

(220) 17/12/2018 

(731) Jeta Xharra Balkan Investigative 

Reporting Network – BIRN Kosova 

Menza e Studenteve, kati i parë, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) Figura: Kalter 

R39G169B225 HEX #2EAAE1 ;Zi 

R35G32B31 HEX #231f20  

 

 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Pajisje dhe instrumente shkencore, pajisje dhe instrumente për nautikë, mbikqyrje, 

rrymë, fotografi, kinematografi, optikë, matje, sinjalizim, kontrollim, kërkim-shpëtim dhe 
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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:Mundësojnë një personi të flasë me tjetër 

person;Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe 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. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1681 

(220) 17/12/2018 

(731) Jeta Xharra Balkan Investigative 

Reporting Network – BIRN Kosova 

Menza e Studenteve, kati i parë, 10000 

Prishtinë, KS 

(591) Kalter R100 G134 B174, 

HEX#6486AE Zi R65G65B67 

HEX#414143 

 

 
 

(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: Mundësojnë një personi të flasë me tjetër 

person;Transmetojnë porosi nga një person tek tjetri, dhe 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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(210) KS/M/ 2018/1682 

(220) 18/12/2018 

(731) PROEX SH.P.K 

Rr.Fehmi Lladrovci nr.32, Prishtine, KS 

(591) Ngjyre e gjelbert, Ngjyre e portokallt 

Ngjyre vjollce, Ngjyre e kaltër 

(740)  Sokol.ismaili Rr.Fehmi Lladrovci 

nr.32,Prishtine 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 21  Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat 

(përveç furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për 

pastrim; tufat prej çeliku për fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera  

22  Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat 

(që nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç 

kauçukut dhe plastikës); materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit  

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

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1683 

(220) 18/12/2018 

(731) Fisnik Vejsa Gustav Majer nr.5, 

Prishtine, KS 

(526) MISH&MISH 

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

Cetta 5a, Prishtine 
 

(540)  MISH&MISH 

 

 
     

 

(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  Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1684 

(220) 18/12/2018 

(731) United States Polo Association 

1400 Centrepark Blvd, Suite 200, West 

Palm Beach, Florida 33401, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 

(540)   
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(511) 35  Produkte dhe shërbime: “Shërbime të shitoreve të shitjes me pakicë dhe shërbime 

të shitoreve online të shitjes me pakicë në fushën e veshjeve, rrobave, dhe aksesorëve të 

modës; reklamime dhe publicitet lidhur me shërbimet e shitjes me pakicë”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1685 

(220) 18/12/2018 

(731) AL TRADE HOLDING L.L.C 

Bajram Gashani Veternik-Prishtinë, KS 

(591) E portokallt, E bardhe, E kaltër e 

mbyllët 

(740)  ELJESA LEKU, Rr. Ahmet Krasniqi, 

Arbëri-Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 35  Shërbime të të kompozuarit së bashku për të mirën e të tjerëve, një 

shumëllojshmëri të mallrave, duke mundësuar konsumatorëve që t'i shikojnë dhe blejnë ato 

mallrat; shërbime të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë dhe dyqanet 

me shumicë, artikujve e aksesorve të lidhura me to; duke e krujuara këtë mundësi 

nëpërmjet krijimit të një rrjeti dyqanesh për tregtimin e tyre; menaxhim biznesi, shërbime 

zyre dhe të reklamave  

39  Transport i materialeve dhe mallrave; depozitim dhe maganizinim i tyre  

43  Shërbime restoranti, hotelerie, strehimi me qira dhe furnizimi me ushqim  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1686 

(220) 18/12/2018 

(731) AL TRADE HOLDING L.L.C 

Bajram Gashani VETERNIK-PRISHTINË, 

KS 

(740)  ELJESA LEKU, Rr. Ahmet Krasniqi, 

Arbëri-Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 28  Aparate për lojra bixhozi, zbavitje dhe lojra te fatit, monedha për lojra të fatit.  
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43  Shërbime strehimi në hotele, rezervime strehimi të përkohshëm; rezervime hoteli, 

rezervimet online të hoteleve për të tjerët; dhënie me qira e sallave të takimeve dhe të 

mbledhjeve; dhënie me qira e strehimeve të përkohshme; shërbime bar-kafe e restorante; 

kafene; shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe të pijeve; pajisje të terrenit për kampingje; 

sigurimi i ambienteve të terrenit për kampingje; furnizim ushqimi; kampingjet e 

pushimeve; restorante për ushqime te shpejt; restorante vetë shërbyese; dhënia me qira e 

karrigeve dhe tavolinave.  

44  Shërbime shëndetsore SPA, Shërbimet mjeksore, higjenike dhe bukuri.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1687 

(220) 19/12/2018 

(731) BOLTON MANITOBA S.p.A. 

VIA PIRELLI 19, 20124 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) 3  Kripërat e dushit; Sapun; Sapun për përdorim shtëpiak; Përgatitjet lustruese; 

Përgatitjet për lyerje; Pëlhura të mbushura me detergjent për pastrim; Agjentët pastrues 

kaustikë; Niseshte për qëllime pastrimi; Amoniak për qëllime pastrimi; Përgatitjet e 

pastrimit të WC-ve; Kompozime pastrimi për heqjen e njollave; Preparatet pastruese 

kimike për qëllime shtëpiake; Agjentët e pastrimit për qëllime shtëpiake; Preparatet e 

pastrimit; Preparatet e pastrimit për përdorim në pllaka; Pastruesit e kromit; Përgatitjet për 

pastrimin e dyshemesë; Përgatitjet pastruese të thara; Preparatet e pastrimit për tharjen e 

pastrimit; Copa sapuni për qëllime pastrimi; Tretës alkoolike që janë preparate pastrimi; 

Detergjentë për përdorim shtëpiak; Pastrues spërkatës për përdorim shtëpiak; Përgatitjet me 

gurëza si pastrues për qëllime shtëpiake; Përgatitjet pastruese për qëllime shtëpiake; 

Përgatitjet zbardhuese për përdorim shtëpiak; Aromatike për qëllime shtëpiake; Përgatitjet 

për heqjen e njollës për përdorim në sendet shtëpiake.  

5  Sapun si dezinfektues; Sapun antibakterial; Sapunet dhe detergjentet me prepareate 

mjekesore dhe sanitare; Dizinfektues; Sanitizues për përdorim shtëpiak; Dezinfektues për 

qëllime higjienike; Dezinfektues për toalet kimike; Pastrues (dezinfektues) - (përveç 

sapunit); Pëlhura pastrimi të mbushura me dezinfektues për qëllime higjienike; 

Deodorizues dhe pastrues të ajrit; Xhel me deodorator ajri; Deodorantet spërkatë të ajrit; 

Përgatitjet e deodorimit të ajrit; Deodorantët e tualetit; Përgatitjet për deodorizimin për të 

gjitha qëllimet për përdorim shtëpiak, komercial ose industrial; Rimbushjet për të freskuar 

ajrin.  
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(210) KS/M/ 2018/1688 

(220) 19/12/2018 

(731) Haier Group Corporation 

Haier Road, Qingdao high tech Industrial 

Park, Shandong province (Haier Industrial 

Park), CN 

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

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

1/9, Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 7  Mulli i kafesë, përveç atyre me dorë; mulli, për qëllime shtëpiake; makina kuzhine, 

elektrike; shtrydhes frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; përpunuesit e ushqimit, 

elektrike; mullinj për qëllime shtëpiake, përveç atyre me dorë; makina për larjen e enëve; 

prerës të mishit; makine e qumështit të sojes për qellime shtepiake; mikser dore, elektrike, 

për qëllime shtëpiake; makina larëse; makina pastrimi kimik; makina për lustrim; 

disintegrator-grimcues; robotët industrialë; kompresorë për frigoriferë; njësitë e deponimit 

të mbetjeve; makineritë dhe aparatet për pastrimin, elektrike; makineritë dhe aparatet 

elektrike për shamponimin/pastrimin e qilimit; pastruesit me vakum; makina për larjen e 

rrobave.   

9  Kompjuter laptopë;kompjuter;pajisje periferike kompjuterike;aparat navigimi për 

automjete [kompjutera që barten];aparate elektro-dinamike për kontrollin e largët të 

sinjaleve;pajisje të komunikimit të rrjetit;telefona për video;aparate telefonike;instrumente 

lundrimi;aparatura të monitorimit elektrik;aparat televiziv;instrumente matëse;kontrollues 

nga largësia shtepiak;bazat, prizat dhe kontaktet e tjera [lidhjet elektrike];aparate 

rregulluese, elektrike;video ekrane;flokët, elektrike;këmbanat e derës elektrike;bateri, 

elektrike;ngarkuesit për bateri elektrike;telefonat celularë;softuer kompjuterik.  

11  Llambat; furrat me mikrovalë [aparatet e gatimit]; aparat i pjekjes; aparat/plin; aparatet 

dhe instalimet e gatimit; frigoriferë; aparatet për ngrohje dhe ftohje për shpërndarjen e 

pijeve të nxehta dhe të ftohta; aparat filtrues për kuzhina; instalimet e ajrit të kondicionuar; 

aparatet dhe makinat për pastrimin e ajrit; aparatet e ngrohjes; aparate elektrike për ngrohje; 

vatrat; instalimet e banjës; dollapët e ujit; aparatet dhe instalimet sanitare; llampat e 

ngrohjes për banjo; ngrohës uji të energjisë diellore; aparat dezinfektues; aparate dhe 

makina për pastrimin e ujit; aparatet dhe instalimet e ndriçimit; pajisje dhe instalime për 

frigorifer; dezinfektues të dollapeve.    
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(210) KS/M/ 2018/1689 

(220) 19/12/2018 

(731) Ruzhdi Kadriu Rr. “Mehmet Akif 

Ersoy” 43B, (Taslixhe II) 10000 Prishtinë, 

KS 

(740)  Arianit Ahmetaj, Rr. “Skenderbeu”, 

31000, Istog 
 

(540)  KOSOVA SOT 

 

 
     

 

(511) 16  Gazetë, letër, panela të letrës dhe produkte nga keto materilae që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lënd te shtypura (printuara); shkresori; libra, shtypi periodic dhe jo 

periodic, magazina, manuale, doracakë dhe katalogje; orare të shtypura, pamfletë, 

prospekte, almanah, buletine, albumë, qese dosjesh-fajlimi, manuale, doracakë, ditarë; letra 

postare, letër shkrimim; kalendare, pllakate,panele, panele muri, zarfa (anvelopa); 

reproduksione grafike; libra udhëzimi; shpallje, panele dhe modele të letrës dhe kartuçit; 

libra, letra, mbështjellës, forma, diagrame, shami dhe veshje të tabelave nga letra; paketime 

letre dhe kartuçi; flamuj letre; dyllë dhe vula  

35  Agjensi shpalljesh dhe publikimesh; pregatitja dhe publikimi i lëndës që shtypet për 

shpallje; pregatitja e materialit audio, video, radio dhe televiziv për shpallje; shpalljet on-

line (direkte) në rrjetën kompjuterike; distribuimi i materialit të shpalljeve, mostrave, 

fletore elektronike, librave dhe katalogjeve; huazimi i kohës në mediat komunikuese; 

huazimi i materialeve publicitare; të shesë promovimet (për të tjerët); hulumtimi 

marketingu; hulumtimi biznesi; mbledhje te opinionit; të inforamta statistikore; agjensione 

informuese komerciale; managjement biznesi, konsultime profesionale për biznes; agjensi 

export-importi; administrim komercial; administrim; bënë marrëveshje me agjencitë; 

sherbime konsultimi nga fusha e burimeve njerëzore; kërkime biznesi; reproduktim 

dokumentash; prezantime te mallrave; parashikime ekonomik; kompilim dhe sistematizim 

te informative ne baza të të dhënave në kompjuter; marëdhënje me publikun; pregatitjet te 

vitrinave te dyqaneve; organizim të ekspozitave, panaireve dhe prezantimeve për qellime 

komerciale apo reklamimil shërbime te prerjes së lajmeve nga mediat; fotokopjim; shpallje 

ankandi; procesimi i fjalëve; kerkim i të dhënave nga fajlat kompjuterik ( për të tjertët)  

41  Publikimi i gazetave elektronike drejtpërdrejtë (on-line); publikim i librave; publikim i 

teksteve (të ndryshme nga tekstet publicitare); publikimi i informatave edukative dhe 

publikimi i informatave rekrative; publikimi i gazetave dhe materialeve të shtypura; 

Edukimi, sherbime instrukcioni; sherbime pritjeje apo argëtimi; sport dhe aktivitete 

kulturore; botim; organizimi i kurseve, trainimeve, punimeve debatuese grupore 

(workshop), konferencave, kongreseve kollokiumeve, sherbime klubesh (pritjeje apo 

edukimi); argëtimi, sport dhe aktivitete kulturale; organizimi i ekspozitave ër qellime 

kulturore apo edukative; sherbime biblotekare; produkcioni i programeve audio, video, 

radio dhe televizive, operime te llotos; sherbime të lajmeve të reporterëve; publikimi i 

gazetave elektronike "desktop; përkthiml redaktim; fotografi; raportim fotografik  
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(210) KS/M/ 2018/1690 

(220) 19/12/2018 

(731) Ruzhdi Kadriu Rr. “Mehmet Akif 

Ersoy” 43B, (Taslixhe II) 10000 Prishtinë, 

KS 

(591) E kuqe 

(740)  Arianit Ahmetaj, Rr. “Skenderbeu” , 

31000, Istog 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapune, parfumeri (duke përfshirë aroma solide); ujë kolonje; ujë parfumi; lapsa 

me toptha rrotullues që përmbajnë parfume apo ujë kolonje; vajra esenciale; vajra për 

qëllime tualeti; vajra bajamesh; kozmetikë; losione dhe vajra për qëllime kozmetike; 

kremëra kozmetike; produkte kozmetike për kujdes të lëkurës; qumësht bajamesh për 

qëllime kozmetike; preparate kozmetike dhe kripëra për banjo (jo për qëllime mjekësore); 

kremëra, qumështe, losione, xhel dhe pluhur për fytyrë (jo për qëllime mjekësore), trup dhe 

duar; pluhur i parfumosur; gurë të aromatizuar; balsame aromatike, pomadë dhe kremë; 

facoleta të mbushura me losione kozmetike; emulsione hidratuese; maska kozmetike; 

krema për rrezitje në diell dhe pas rrezitjes në diell, qumësht, xhel dhe vajra për qëllime 

kozmetike; preparate për rrezitje në diell (kozmetikë); shampona; losione për flokë; shkumë 

dhe balsame për kujdes ndaj flokut; xhel dhe dyllë për flokë; preparate për rrojë dhe losione 

për pas rroje; deodorantë për përdorim personal; potpuri (lule dhe erëza të thara); llak dhe 

ngjyrë për thonjë; sprej për flokë; thonjë artificial; ngjitës për fiksimin e thonjëve artificial; 

makijazh dhe preparate për largimin e makijazhit; lapsa për vetulla; lapsa për vija të buzëe; 

definues të syve; lapsa korrigjues; kur të buzëve; shkëlqyes buzësh (shndritës); bojë për 

vetulla; kozmetikë për qërpikë; qërpikë artificial; ngjitës për fiksimin e qërpikëve artificial; 

fshehës të syve; makijazh; të kuq kozmetik; hijëzues të kapakëve të syrit; hijëzues për sy; 

pluhur për fytyrë; baza për makijazh; ngjitës për qëllime kozmetike; preparate kozmetike 

për qëllime dobësimi; shampona për kafshë shtëpiake; mbushje pambuku për qëllime 

kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; zbardhës për lëkurë; ngjyra për 

flokë; preparate për valëzimin e flokëve; depilatorë; dyll depilimi; transfere dekorative për 

qëllime kozmetike; komplete kozmetike; preparate zbardhuese (dekolorizues) për qëllime 

kozmetike; temjan; preparate për largimin e llakut të thonjëve; qese me aromë të thatë për 

parfumosjen e pëlhurave; pastë dhëmbësh; xhele për zbardhim dentar; preparate zbardhimi 

dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe 

gërryerje; gurë lustrimi; gurë shtufi.  

9  Syze (mallra optike), syza dielli, syza sporti, syza kundër shkëlqimit; korniza për syza 

dhe syza dielli; thjerrëza për syza dhe syza dielli; thjerrëza korrigjuese (optikë); thjerrëza 

kontakti; thjerrëza optike; mallra optike; këllëfe për syza; mbajtës për thjerrëza kontakti; 

dylbi; dylbi me një për diktim dhe vrojtim; syza zmadhimi (optike); syza dielli kundër 

vërbuese; aparate dhe instrumente shkencore (përpos atyre për përdorim mjekësore), detare, 

hulumtuese, fotografike, kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, 

kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe edukuese; aparate për incizimin, 

transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; softuer kompjuterik dhe softuer për 

telefona mobil (programe të incizuara); softuer i shkarkueshëm, duke përfshirë softuer për 

telefona mobil; vëshje dhe këpucë për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; 

helmeta dhe maska mbrojtëse; kostume për zhytje, dorëza për zhytës dhe maska për zhytës; 

pensne (syza pa bishta); aparate telefonike; telefona (duke përfshirë telefona mobil) 
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smartfona (telefona të mënçur); pajisje për operimin pa duar të telefonave (duke përfshirë 

telefonat mobil) këllëfe dhe bartëse për telefona mobilë; mbështjellës për telefona mobilë; 

rripa për telefona portativ.  

14  Ora; ora dorësh; rripa për orë dore, tokëza dhe shtrëngues; orë alarmi; orë dhe aparate 

kronometrike; stoli të çmuara; unaza; byzylykë; zingjirë; qafore; varëse qaforesh; karfica 

zbukurimi; vathë; gdhe për tërheqje; medalje; medaljone (stoli); mansheta; gjilpëra për 

kravata; karfica xhevahiri; gurë të çmuar; xhevahirë (stoli) për telefona mobilë; unaza për 

çelësa, duke përfshirë varëse për çelësa me motive të ndryshme; zbukurime për telefona 

mobilë; metale të çmuara dhe aliazhet e tyre (përpos për përdorim dentar) dhe mallra në 

metale të çmuara apo të veshura me to, që nuk janë të përfshirë në klasat tjera, gjegjësisht: 

kuti, kuti për stoli, këllëfe për stoli, kasketa, distinktivë për bartje, këllëfe për ora, dekorime 

për telefona mobilë, stringëla për telefona mobilë.  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; portbagazhe; këllëfe prej lëkure apo letër lëkure; çanta 

udhëtimi; valixhe për atashe; valixhe për dokumente; çanta dore; çanta për shkollë dhe 

torba për shkollë; çanta për shoping dhe rrjeta për shoping; çanta (zarfa, kuleta) nga lëkura, 

për paketim; torbë fasheje për bartjen e foshnjeve; çanta shpine, torba shpine; çanta me 

rrota për shoping; çanta me zingjirë rrjete; çanta për alpinistë; çanta për kamping; çanta për 

plazh; çanta udhëtimi; çanta për veshje për udhëtim; mbajtës të kartelave (kuleta); kuleta; 

çanta dore; kuleta; çanta rrjeti jo nga metalet e çmuara; këllëfe për çelësa (copë lëkure); 

kuti kapelesh nga lëkura; kuti nga lëkura apo letër lëkure; çanta sqime (neseserë) (jo të 

pajisur); çanta muzike; takëme kuajsh; rripa krahu nga lëkura; kordonë, rripa, tela, lake, 

shiritë dhe fashë nga lëkura; qafore dhe mbulesa për kafshë; qafore për qenë; shkopinjë 

shtyerje dhe mbulesa për surrat; veshoke (pajime të kalit); mbulesa të lëkurës (gëzofe); stoli 

nga lëkura për mobilje; lëkurë kamoshe, tjera përpos qëllimeve për pastrim; lëkurë 

kafshësh, gëzofe; ombrella, parasolë dhe shkopinj për ecje; mbulesa për ombrella; kamzhik, 

parzmore dhe takëme kuajsh.  

25  Veshje të jatshme dhe të brendshme për meshkuj, femra dhe fëmijë; veshje nga lëkura 

apo imitimet e lëkurës; veshje gëzofi; veshje sporti (përpos për zhytje); bluza; gabardinë 

(veshje); pallto shiu; pallto; mantele; dorashka pa gishta; xhybe; pallto llogore; parka (gëzof 

me kapuç); mbështjellës supesh; pallto leshi; xhaketë e mbushur (veshje); kostume; 

kostume për maskerada; xhaketa; kominoshe fëmijësh; përparëse (veshje); kostum kërcimi 

(pantollona dhe bluzë të ngjitura) (veshje dhe veshje të brendshme); bluzë e epërme e 

shkurtë; xhemperë; puloverë; triko; trikotazh (veshje); fanellë me krahoshe; jelekë; funde; 

zhupon; pantollone; fustane; sari; këmisha; nënkëmisha; fanella; xhupa; pantollona të 

shkurtë, duke përfshirë brekë për larje; veshje për notim dhe për plazh; triko, duke përfshirë 

kostume noti; rroba banjo; penjuar; këmishë e brendshme; bodi (veshje një copëshe e 

brendshme për gra); sytjena; brekë; brekë të shkurtë; sytjene; korse (veshje të brendshme); 

mbajtëse çorapësh; çorapë; çorapë femrash; triko (pantollona të ngushtë); të brendshme 

trikotazhi; shami (shalle); shalla; mbështjellës qafe; shalla qafe; dorashka pa gishta; shalla 

të gjerë grash; dorëza (veshje); rripa (veshje); mbajtëse rrobash (mbajtëse); kravata; kravata 

flutur; facoleta xhepi (veshje); mbrojtës të jakave; pizhama me këmbë; pajë të fëmijëve të 

sapolindur; grykashkë (jo nga letra); pelena nga tekstili; pelena tekstili për fëmijë; këpucë; 

këpucë (duke përfshirë këpucë plazhi); këpucë sporti; qizme; qizme të shkurta; këpucë 

druri; këpucë esparto apo sandale; sandale; sandale për banjo; pantofla; mbulesa për kokë; 

kapela; mbulesa (veshje); ballike (kapela bërje); bereta; kasket (duke përfshirë kasketa 

noti); shiritë për kokë (veshje); çallma. 
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35  Shërbime të shitjes me pakicë, gjegjësisht shërbime të shitoreve të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitoreve online të shitjes me pakicë, shërbime të porositjes online dhe 

shërbime të blerjes nga shtëpia për mes televizionit duke përfshirë një gamë të gjerë të 

produkteve për konsumatorë, dukë përfshirë, rroba, këpucë, mbulesa për kokë, dorëza, 

rripa, parfuma, kozmetikë, pëlhura për tavolina; çarçafë për shtëpi dhe shtrat; pajisje të 

zyreve; produke për tavolinë, qirinj, aksesorë për telefona mobilë, syze, syze dielli, stoli të 

çmuara, ora, artikuj lëkure, portbagazhe, çanta udhëtimi, çanta dore, këllëfe banjosh dhe 

zbukurime për flokë; prezantime të një game të gjerë të produkteve për konsumatorë për 

qëllime të shitjes përmes komunikimeve kompjuterike dhe televizioneve ndërvepruese; 

promovime të shitjes.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1691 

(220) 19/12/2018 

(731) Ruzhdi Kadriu Rr. “Mehmet Akif 

Ersoy” 43B, (Taslixhe II) 10000 Prishtinë, 

KS 

(740)  Arianit Ahmetaj Rr. “Skenderbeu” , 

31000, Istog 
 

(540)  EMPORIUM 

 

 
     

 

(511) 3  Sapune, parfumeri (duke përfshirë aroma solide); ujë kolonje; ujë parfumi; lapsa 

me toptha rrotullues që përmbajnë parfume apo ujë kolonje; vajra esenciale; vajra për 

qëllime tualeti; vajra bajamesh; kozmetikë; losione dhe vajra për qëllime kozmetike; 

kremëra kozmetike; produkte kozmetike për kujdes të lëkurës; qumësht bajamesh për 

qëllime kozmetike; preparate kozmetike dhe kripëra për banjo (jo për qëllime mjekësore); 

kremëra, qumështe, losione, xhel dhe pluhur për fytyrë (jo për qëllime mjekësore), trup dhe 

duar; pluhur i parfumosur; gurë të aromatizuar; balsame aromatike, pomadë dhe kremë; 

facoleta të mbushura me losione kozmetike; emulsione hidratuese; maska kozmetike; 

krema për rrezitje në diell dhe pas rrezitjes në diell, qumësht, xhel dhe vajra për qëllime 

kozmetike; preparate për rrezitje në diell (kozmetikë); shampona; losione për flokë; shkumë 

dhe balsame për kujdes ndaj flokut; xhel dhe dyllë për flokë; preparate për rrojë dhe losione 

për pas rroje; deodorantë për përdorim personal; potpuri (lule dhe erëza të thara); llak dhe 

ngjyrë për thonjë; sprej për flokë; thonjë artificial; ngjitës për fiksimin e thonjëve artificial; 

makijazh dhe preparate për largimin e makijazhit; lapsa për vetulla; lapsa për vija të buzëe; 

definues të syve; lapsa korrigjues; kur të buzëve; shkëlqyes buzësh (shndritës); bojë për 

vetulla; kozmetikë për qërpikë; qërpikë artificial; ngjitës për fiksimin e qërpikëve artificial; 

fshehës të syve; makijazh; të kuq kozmetik; hijëzues të kapakëve të syrit; hijëzues për sy; 

pluhur për fytyrë; baza për makijazh; ngjitës për qëllime kozmetike; preparate kozmetike 

për qëllime dobësimi; shampona për kafshë shtëpiake; mbushje pambuku për qëllime 

kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; zbardhës për lëkurë; ngjyra për 

flokë; preparate për valëzimin e flokëve; depilatorë; dyll depilimi; transfere dekorative për 

qëllime kozmetike; komplete kozmetike; preparate zbardhuese (dekolorizues) për qëllime 

kozmetike; temjan; preparate për largimin e llakut të thonjëve; qese me aromë të thatë për 

parfumosjen e pëlhurave; pastë dhëmbësh; xhele për zbardhim dentar; preparate zbardhimi 

dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe 
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gërryerje; gurë lustrimi; gurë shtufi.  

9  Syze (mallra optike), syza dielli, syza sporti, syza kundër shkëlqimit; korniza për syza 

dhe syza dielli; thjerrëza për syza dhe syza dielli; thjerrëza korrigjuese (optikë); thjerrëza 

kontakti; thjerrëza optike; mallra optike; këllëfe për syza; mbajtës për thjerrëza kontakti; 

dylbi; dylbi me një për diktim dhe vrojtim; syza zmadhimi (optike); syza dielli kundër 

vërbuese; aparate dhe instrumente shkencore (përpos atyre për përdorim mjekësore), detare, 

hulumtuese, fotografike, kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, 

kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe edukuese; aparate për incizimin, 

transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; softuer kompjuterik dhe softuer për 

telefona mobil (programe të incizuara); softuer i shkarkueshëm, duke përfshirë softuer për 

telefona mobil; vëshje dhe këpucë për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; 

helmeta dhe maska mbrojtëse; kostume për zhytje, dorëza për zhytës dhe maska për zhytës; 

pensne (syza pa bishta); aparate telefonike; telefona (duke përfshirë telefona mobil) 

smartfona (telefona të mënçur); pajisje për operimin pa duar të telefonave (duke përfshirë 

telefonat mobil) këllëfe dhe bartëse për telefona mobilë; mbështjellës për telefona mobilë; 

rripa për telefona portativ.  

14  Ora; ora dorësh; rripa për orë dore, tokëza dhe shtrëngues; orë alarmi; orë dhe aparate 

kronometrike; stoli të çmuara; unaza; byzylykë; zingjirë; qafore; varëse qaforesh; karfica 

zbukurimi; vathë; gdhe për tërheqje; medalje; medaljone (stoli); mansheta; gjilpëra për 

kravata; karfica xhevahiri; gurë të çmuar; xhevahirë (stoli) për telefona mobilë; unaza për 

çelësa, duke përfshirë varëse për çelësa me motive të ndryshme; zbukurime për telefona 

mobilë; metale të çmuara dhe aliazhet e tyre (përpos për përdorim dentar) dhe mallra në 

metale të çmuara apo të veshura me to, që nuk janë të përfshirë në klasat tjera, gjegjësisht: 

kuti, kuti për stoli, këllëfe për stoli, kasketa, distinktivë për bartje, këllëfe për ora, dekorime 

për telefona mobilë, stringëla për telefona mobilë.  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; portbagazhe; këllëfe prej lëkure apo letër lëkure; çanta 

udhëtimi; valixhe për atashe; valixhe për dokumente; çanta dore; çanta për shkollë dhe 

torba për shkollë; çanta për shoping dhe rrjeta për shoping; çanta (zarfa, kuleta) nga lëkura, 

për paketim; torbë fasheje për bartjen e foshnjeve; çanta shpine, torba shpine; çanta me 

rrota për shoping; çanta me zingjirë rrjete; çanta për alpinistë; çanta për kamping; çanta për 

plazh; çanta udhëtimi; çanta për veshje për udhëtim; mbajtës të kartelave (kuleta); kuleta; 

çanta dore; kuleta; çanta rrjeti jo nga metalet e çmuara; këllëfe për çelësa (copë lëkure); 

kuti kapelesh nga lëkura; kuti nga lëkura apo letër lëkure; çanta sqime (neseserë) (jo të 

pajisur); çanta muzike; takëme kuajsh; rripa krahu nga lëkura; kordonë, rripa, tela, lake, 

shiritë dhe fashë nga lëkura; qafore dhe mbulesa për kafshë; qafore për qenë; shkopinjë 

shtyerje dhe mbulesa për surrat; veshoke (pajime të kalit); mbulesa të lëkurës (gëzofe); stoli 

nga lëkura për mobilje; lëkurë kamoshe, tjera përpos qëllimeve për pastrim; lëkurë 

kafshësh, gëzofe; ombrella, parasolë dhe shkopinj për ecje; mbulesa për ombrella; kamzhik, 

parzmore dhe takëme kuajsh.  

25  Veshje të jatshme dhe të brendshme për meshkuj, femra dhe fëmijë; veshje nga lëkura 

apo imitimet e lëkurës; veshje gëzofi; veshje sporti (përpos për zhytje); bluza; gabardinë 

(veshje); pallto shiu; pallto; mantele; dorashka pa gishta; xhybe; pallto llogore; parka (gëzof 

me kapuç); mbështjellës supesh; pallto leshi; xhaketë e mbushur (veshje); kostume; 

kostume për maskerada; xhaketa; kominoshe fëmijësh; përparëse (veshje); kostum kërcimi 

(pantollona dhe bluzë të ngjitura) (veshje dhe veshje të brendshme); bluzë e epërme e 

shkurtë; xhemperë; puloverë; triko; trikotazh (veshje); fanellë me krahoshe; jelekë; funde; 
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zhupon; pantollone; fustane; sari; këmisha; nënkëmisha; fanella; xhupa; pantollona të 

shkurtë, duke përfshirë brekë për larje; veshje për notim dhe për plazh; triko, duke përfshirë 

kostume noti; rroba banjo; penjuar; këmishë e brendshme; bodi (veshje një copëshe e 

brendshme për gra); sytjena; brekë; brekë të shkurtë; sytjene; korse (veshje të brendshme); 

mbajtëse çorapësh; çorapë; çorapë femrash; triko (pantollona të ngushtë); të brendshme 

trikotazhi; shami (shalle); shalla; mbështjellës qafe; shalla qafe; dorashka pa gishta; shalla 

të gjerë grash; dorëza (veshje); rripa (veshje); mbajtëse rrobash (mbajtëse); kravata; kravata 

flutur; facoleta xhepi (veshje); mbrojtës të jakave; pizhama me këmbë; pajë të fëmijëve të 

sapolindur; grykashkë (jo nga letra); pelena nga tekstili; pelena tekstili për fëmijë; këpucë; 

këpucë (duke përfshirë këpucë plazhi); këpucë sporti; qizme; qizme të shkurta; këpucë 

druri; këpucë esparto apo sandale; sandale; sandale për banjo; pantofla; mbulesa për kokë; 

kapela; mbulesa (veshje); ballike (kapela bërje); bereta; kasket (duke përfshirë kasketa 

noti); shiritë për kokë (veshje); çallma.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, gjegjësisht shërbime të shitoreve të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitoreve online të shitjes me pakicë, shërbime të porositjes online dhe 

shërbime të blerjes nga shtëpia për mes televizionit duke përfshirë një gamë të gjerë të 

produkteve për konsumatorë, dukë përfshirë, rroba, këpucë, mbulesa për kokë, dorëza, 

rripa, parfuma, kozmetikë, pëlhura për tavolina; çarçafë për shtëpi dhe shtrat; pajisje të 

zyreve; produke për tavolinë, qirinj, aksesorë për telefona mobilë, syze, syze dielli, stoli të 

çmuara, ora, artikuj lëkure, portbagazhe, çanta udhëtimi, çanta dore, këllëfe banjosh dhe 

zbukurime për flokë; prezantime të një game të gjerë të produkteve për konsumatorë për 

qëllime të shitjes përmes komunikimeve kompjuterike dhe televizioneve ndërvepruese; 

promovime të shitjes.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1692 

(220) 19/12/2018 

(731) Ruzhdi Kadriu Rr. “Mehmet Akif 

Ersoy” 43B, (Taslixhe II) 10000 Prishtinë, 

KS 

(591) E kuqe dhe e hirtë 

(740)  Arianit Ahmetaj, Rr. “Skenderbeu”, 

31000, Istog 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 16  Gazetë, letër, panela të letrës dhe produkte nga keto materilae që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera; lënd te shtypura (printuara); shkresori; libra, shtypi periodic dhe jo 

periodic, magazina, manuale, doracakë dhe katalogje; orare të shtypura, pamfletë, 

prospekte, almanah, buletine, albumë, qese dosjesh-fajlimi, manuale, doracakë, ditarë; letra 

postare, letër shkrimim; kalendare, pllakate,panele, panele muri, zarfa (anvelopa); 

reproduksione grafike; libra udhëzimi; shpallje, panele dhe modele të letrës dhe kartuçit; 

libra, letra, mbështjellës, forma, diagrame, shami dhe veshje të tabelave nga letra; paketime 

letre dhe kartuçi; flamuj letre; dyllë dhe vula  

35  Agjensi shpalljesh dhe publikimesh; pregatitja dhe publikimi i lëndës që shtypet për 

shpallje; pregatitja e materialit audio, video, radio dhe televiziv për shpallje; shpalljet on-

line (direkte) në rrjetën kompjuterike; distribuimi i materialit të shpalljeve, mostrave, 

fletore elektronike, librave dhe katalogjeve; huazimi i kohës në mediat komunikuese; 
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huazimi i materialeve publicitare; të shesë promovimet (për të tjerët); hulumtimi 

marketingu; hulumtimi biznesi; mbledhje te opinionit; të inforamta statistikore; agjensione 

informuese komerciale; managjement biznesi, konsultime profesionale për biznes; agjensi 

export-importi; administrim komercial; administrim; bënë marrëveshje me agjencitë; 

sherbime konsultimi nga fusha e burimeve njerëzore; kërkime biznesi; reproduktim 

dokumentash; prezantime te mallrave; parashikime ekonomik; kompilim dhe sistematizim 

te informative ne baza të të dhënave në kompjuter; marëdhënje me publikun; pregatitjet te 

vitrinave te dyqaneve; organizim të ekspozitave, panaireve dhe prezantimeve për qellime 

komerciale apo reklamimil shërbime te prerjes së lajmeve nga mediat; fotokopjim; shpallje 

ankandi; procesimi i fjalëve; kerkim i të dhënave nga fajlat kompjuterik ( për të tjertët)  

41  Publikimi i gazetave elektronike drejtpërdrejtë (on-line); publikim i librave; publikim i 

teksteve (të ndryshme nga tekstet publicitare); publikimi i informatave edukative dhe 

publikimi i informatave rekrative; publikimi i gazetave dhe materialeve të shtypura; 

Edukimi, sherbime instrukcioni; sherbime pritjeje apo argëtimi; sport dhe aktivitete 

kulturore; botim; organizimi i kurseve, trainimeve, punimeve debatuese grupore 

(workshop), konferencave, kongreseve kollokiumeve, sherbime klubesh (pritjeje apo 

edukimi); argëtimi, sport dhe aktivitete kulturale; organizimi i ekspozitave ër qellime 

kulturore apo edukative; sherbime biblotekare; produkcioni i programeve audio, video, 

radio dhe televizive, operime te llotos; sherbime të lajmeve të reporterëve; publikimi i 

gazetave elektronike "desktop; përkthiml redaktim; fotografi; raportim fotografik  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1693 

(220) 19/12/2018 

(731) Ruzhdi Kadriu, Rr. “Mehmet Akif 

Ersoy” 43B, (Taslixhe II, ), KS 

(740)  Arianit Ahmetaj, Rr. “Skenderbeu” , 

31000, Istog 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Sapune, parfumeri (duke përfshirë aroma solide); ujë kolonje; ujë parfumi; lapsa 

me toptha rrotullues që përmbajnë parfume apo ujë kolonje; vajra esenciale; vajra për 

qëllime tualeti; vajra bajamesh; kozmetikë; losione dhe vajra për qëllime kozmetike; 

kremëra kozmetike; produkte kozmetike për kujdes të lëkurës; qumësht bajamesh për 

qëllime kozmetike; preparate kozmetike dhe kripëra për banjo (jo për qëllime mjekësore); 

kremëra, qumështe, losione, xhel dhe pluhur për fytyrë (jo për qëllime mjekësore), trup dhe 

duar; pluhur i parfumosur; gurë të aromatizuar; balsame aromatike, pomadë dhe kremë; 

facoleta të mbushura me losione kozmetike; emulsione hidratuese; maska kozmetike; 

krema për rrezitje në diell dhe pas rrezitjes në diell, qumësht, xhel dhe vajra për qëllime 

kozmetike; preparate për rrezitje në diell (kozmetikë); shampona; losione për flokë; shkumë 

dhe balsame për kujdes ndaj flokut; xhel dhe dyllë për flokë; preparate për rrojë dhe losione 

për pas rroje; deodorantë për përdorim personal; potpuri (lule dhe erëza të thara); llak dhe 

ngjyrë për thonjë; sprej për flokë; thonjë artificial; ngjitës për fiksimin e thonjëve artificial; 

makijazh dhe preparate për largimin e makijazhit; lapsa për vetulla; lapsa për vija të buzëe; 

definues të syve; lapsa korrigjues; kur të buzëve; shkëlqyes buzësh (shndritës); bojë për 

vetulla; kozmetikë për qërpikë; qërpikë artificial; ngjitës për fiksimin e qërpikëve artificial; 

fshehës të syve; makijazh; të kuq kozmetik; hijëzues të kapakëve të syrit; hijëzues për sy; 
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pluhur për fytyrë; baza për makijazh; ngjitës për qëllime kozmetike; preparate kozmetike 

për qëllime dobësimi; shampona për kafshë shtëpiake; mbushje pambuku për qëllime 

kozmetike; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; zbardhës për lëkurë; ngjyra për 

flokë; preparate për valëzimin e flokëve; depilatorë; dyll depilimi; transfere dekorative për 

qëllime kozmetike; komplete kozmetike; preparate zbardhuese (dekolorizues) për qëllime 

kozmetike; temjan; preparate për largimin e llakut të thonjëve; qese me aromë të thatë për 

parfumosjen e pëlhurave; pastë dhëmbësh; xhele për zbardhim dentar; preparate zbardhimi 

dhe substanca tjera për përdorim në lavenderi; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe 

gërryerje; gurë lustrimi; gurë shtufi.  

9  Syze (mallra optike), syza dielli, syza sporti, syza kundër shkëlqimit; korniza për syza 

dhe syza dielli; thjerrëza për syza dhe syza dielli; thjerrëza korrigjuese (optikë); thjerrëza 

kontakti; thjerrëza optike; mallra optike; këllëfe për syza; mbajtës për thjerrëza kontakti; 

dylbi; dylbi me një për diktim dhe vrojtim; syza zmadhimi (optike); syza dielli kundër 

vërbuese; aparate dhe instrumente shkencore (përpos atyre për përdorim mjekësore), detare, 

hulumtuese, fotografike, kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, 

kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe edukuese; aparate për incizimin, 

transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; softuer kompjuterik dhe softuer për 

telefona mobil (programe të incizuara); softuer i shkarkueshëm, duke përfshirë softuer për 

telefona mobil; vëshje dhe këpucë për mbrojtje kundër aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit; 

helmeta dhe maska mbrojtëse; kostume për zhytje, dorëza për zhytës dhe maska për zhytës; 

pensne (syza pa bishta); aparate telefonike; telefona (duke përfshirë telefona mobil) 

smartfona (telefona të mënçur); pajisje për operimin pa duar të telefonave (duke përfshirë 

telefonat mobil) këllëfe dhe bartëse për telefona mobilë; mbështjellës për telefona mobilë; 

rripa për telefona portativ.  

14  Ora; ora dorësh; rripa për orë dore, tokëza dhe shtrëngues; orë alarmi; orë dhe aparate 

kronometrike; stoli të çmuara; unaza; byzylykë; zingjirë; qafore; varëse qaforesh; karfica 

zbukurimi; vathë; gdhe për tërheqje; medalje; medaljone (stoli); mansheta; gjilpëra për 

kravata; karfica xhevahiri; gurë të çmuar; xhevahirë (stoli) për telefona mobilë; unaza për 

çelësa, duke përfshirë varëse për çelësa me motive të ndryshme; zbukurime për telefona 

mobilë; metale të çmuara dhe aliazhet e tyre (përpos për përdorim dentar) dhe mallra në 

metale të çmuara apo të veshura me to, që nuk janë të përfshirë në klasat tjera, gjegjësisht: 

kuti, kuti për stoli, këllëfe për stoli, kasketa, distinktivë për bartje, këllëfe për ora, dekorime 

për telefona mobilë, stringëla për telefona mobilë.  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; portbagazhe; këllëfe prej lëkure apo letër lëkure; çanta 

udhëtimi; valixhe për atashe; valixhe për dokumente; çanta dore; çanta për shkollë dhe 

torba për shkollë; çanta për shoping dhe rrjeta për shoping; çanta (zarfa, kuleta) nga lëkura, 

për paketim; torbë fasheje për bartjen e foshnjeve; çanta shpine, torba shpine; çanta me 

rrota për shoping; çanta me zingjirë rrjete; çanta për alpinistë; çanta për kamping; çanta për 

plazh; çanta udhëtimi; çanta për veshje për udhëtim; mbajtës të kartelave (kuleta); kuleta; 

çanta dore; kuleta; çanta rrjeti jo nga metalet e çmuara; këllëfe për çelësa (copë lëkure); 

kuti kapelesh nga lëkura; kuti nga lëkura apo letër lëkure; çanta sqime (neseserë) (jo të 

pajisur); çanta muzike; takëme kuajsh; rripa krahu nga lëkura; kordonë, rripa, tela, lake, 

shiritë dhe fashë nga lëkura; qafore dhe mbulesa për kafshë; qafore për qenë; shkopinjë 

shtyerje dhe mbulesa për surrat; veshoke (pajime të kalit); mbulesa të lëkurës (gëzofe); stoli 

nga lëkura për mobilje; lëkurë kamoshe, tjera përpos qëllimeve për pastrim; lëkurë 

kafshësh, gëzofe; ombrella, parasolë dhe shkopinj për ecje; mbulesa për ombrella; kamzhik, 
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parzmore dhe takëme kuajsh.  

25  Veshje të jatshme dhe të brendshme për meshkuj, femra dhe fëmijë; veshje nga lëkura 

apo imitimet e lëkurës; veshje gëzofi; veshje sporti (përpos për zhytje); bluza; gabardinë 

(veshje); pallto shiu; pallto; mantele; dorashka pa gishta; xhybe; pallto llogore; parka (gëzof 

me kapuç); mbështjellës supesh; pallto leshi; xhaketë e mbushur (veshje); kostume; 

kostume për maskerada; xhaketa; kominoshe fëmijësh; përparëse (veshje); kostum kërcimi 

(pantollona dhe bluzë të ngjitura) (veshje dhe veshje të brendshme); bluzë e epërme e 

shkurtë; xhemperë; puloverë; triko; trikotazh (veshje); fanellë me krahoshe; jelekë; funde; 

zhupon; pantollone; fustane; sari; këmisha; nënkëmisha; fanella; xhupa; pantollona të 

shkurtë, duke përfshirë brekë për larje; veshje për notim dhe për plazh; triko, duke përfshirë 

kostume noti; rroba banjo; penjuar; këmishë e brendshme; bodi (veshje një copëshe e 

brendshme për gra); sytjena; brekë; brekë të shkurtë; sytjene; korse (veshje të brendshme); 

mbajtëse çorapësh; çorapë; çorapë femrash; triko (pantollona të ngushtë); të brendshme 

trikotazhi; shami (shalle); shalla; mbështjellës qafe; shalla qafe; dorashka pa gishta; shalla 

të gjerë grash; dorëza (veshje); rripa (veshje); mbajtëse rrobash (mbajtëse); kravata; kravata 

flutur; facoleta xhepi (veshje); mbrojtës të jakave; pizhama me këmbë; pajë të fëmijëve të 

sapolindur; grykashkë (jo nga letra); pelena nga tekstili; pelena tekstili për fëmijë; këpucë; 

këpucë (duke përfshirë këpucë plazhi); këpucë sporti; qizme; qizme të shkurta; këpucë 

druri; këpucë esparto apo sandale; sandale; sandale për banjo; pantofla; mbulesa për kokë; 

kapela; mbulesa (veshje); ballike (kapela bërje); bereta; kasket (duke përfshirë kasketa 

noti); shiritë për kokë (veshje); çallma.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, gjegjësisht shërbime të shitoreve të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitoreve online të shitjes me pakicë, shërbime të porositjes online dhe 

shërbime të blerjes nga shtëpia për mes televizionit duke përfshirë një gamë të gjerë të 

produkteve për konsumatorë, dukë përfshirë, rroba, këpucë, mbulesa për kokë, dorëza, 

rripa, parfuma, kozmetikë, pëlhura për tavolina; çarçafë për shtëpi dhe shtrat; pajisje të 

zyreve; produke për tavolinë, qirinj, aksesorë për telefona mobilë, syze, syze dielli, stoli të 

çmuara, ora, artikuj lëkure, portbagazhe, çanta udhëtimi, çanta dore, këllëfe banjosh dhe 

zbukurime për flokë; prezantime të një game të gjerë të produkteve për konsumatorë për 

qëllime të shitjes përmes komunikimeve kompjuterike dhe televizioneve ndërvepruese; 

promovime të shitjes.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1694 

(220) 19/12/2018 

(731) N.P.T “Er-Abi” Rr. Tirana, pa nr, 

Prizren, , KS 

(591) E zezë, E bardhë 

(740)  Fatos Zeqiri “Hodaj & Partners LLC”  

Rr. Fehmi Agani nr. 79/8, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  - Kozmetikë jo mjeksore dhe përgatitjet për higjienë; dentifrices jo-mjekësore; 

parfume, vajra esenciale; preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim në 

lavanderi; pastrim, lustrim, pastrim dhe preparate gërryese.  
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(210) KS/M/ 2018/1696 

(220) 20/12/2018 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(591) Kuqe, zi, gjelbër. 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre.  

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1697 

(220) 20/12/2018 

(731) Brand Management Group Ltd 

Palm Grove House, PO Box. 438, Road 

Town Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5, 10000 Prishtinë 
 

(540)  Mulino di Grano 

 

 
     

 

(511) 29  Vajrat dhe yndyrat ushqimore; artikujt ushqimorë dhe përbërësit e tyre.  

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

drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalti, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.  
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(210) KS/M/ 2018/1700 

(220) 21/12/2018 

(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as TOYOTA 

MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho, 

Toyota-shi, Aichi-ken, , JP 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  Lexus Link 

 

 
     

 

(511) 9  “Softuerë kompjuterik, të incizuar; programe kompjuterike (softuerë që mund të 

shkarkohen); aplikacione softuerike kompjuterike për telefona mobil; aplikacione 

softuerike kompjuterike për kompjuterë mobil; softuerë për navigacion për përdorim tek 

telefonat mobil; softuerë për navigacion për përdorim tek telefonat kompjuterik; softuerë 

për planifikimin e rrugës për telefona mobil; softuerë për planifikimin e rrugës për 

kompjutera mobil;   

12  “Automobilë dhe pjesë strukturore për to.”  

38  ,,Shërbime telekomunikimi, tjera nga transmetimi;transmetimi i mesazheve nëpërmes 

Internetit;shërbime për ueb mesazhe;transmetimi i sinjaleve të emergjencës".  

39  “Shërbime për ofrimin e informatave të rrugëve dhe trafikut; shërbime për lokalizimin e 

veturave të natyrës së ofrimit të informatave gjeografike lidhur me lokacionin e 

automjeteve në rrugë; ofrimi i informatave lidhur me udhëtimin”.   

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1701 

(220) 24/12/2018 

(731) Colgate-Palmolive Company A 

Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  COLGATE DARE TO LOVE 

 

 
     

 

(511) 3   “Pasta dhëmbësh jo-mjekësore, larëse të gojës jo-mjekësore”.     

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1702 

(220) 24/12/2018 

(731) FLORIM CERAMICHE – SOCIETA’ 

PER AZIONI ABBREVIABILE IN: 

“FLORIM S.P.A.” VIA CANALETTO, 24 

– FIORANO MODENSE (MO), IT 

(526)  

(540)   
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 
 

(511) 19  Gurrë, granit, mermer; gurrë artificial; gurrë për ndërtimtari; pllaka qeramike dhe 

pllaka jo-metalike; pllaka jo-metalike për ndërtimatri; mozaikë jo-metalik; panelë jo-

metalik për ndërtimtari; veshje (mbështjellës) jo-metalik për ndërtimatri; pllaka jo-metalike  

ndërtimtarie për dysheme dhe mure; parket dyshemeje; dysheme jo-metalike; pllaka shtrimi 

jo-metalike; pllaka muri jo-metalike; pllaka jo metalike për dysheme të ngritura dhe 

dysheme montuese (laminate); dysheme te ngritura jo-metalike; mure mbështjellës jo-

metalik për ndërtimtari; pllaka muri jo-metalike për ndërtimatri; bloqe shtrimi, jo nga 

metali; pllaka dhe panelë çatish jo-metalik; sita kullimi për gypat e kanalizimit dhe 

hapsirave të pishinave; pishina (struktura) jo nga metali dhe pjesët dhe shtesat për ato; 

kapanxhë (mbulesa), jo nga metali; gypa kanalizimi, jo nga metali; gypa uji, jo nga metali; 

gypa hidrocentrali, jo nga metali; grila, jo nga metali; dysheme (mbulesa) jo metalike 

rëshqitëse për pishina; mastikë dhe suva; material ndërtimtarie (jo-metalike)  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1703 

(220) 24/12/2018 

(731) DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ İdealtepe Mah. Rıfkı Tongsir Cad. 

No:107 Küçükyalı Maltepe İstanbul, TR 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 20  Mobilje, të prodhuara nga çdo lloj materiali. Dyshekë, jastëkë, dyshekët e ajrit 

dhe jastekë, jo për qëllime mjekësore, çanta për gjumë për kamping, shtretër uji, jo për 

qëllime mjekësore. Pasqyra. Koshere bletësh, hoje bletësh artificiale dhe pjesë prej druri 

për hoje bletësh. Karrige kërcyese për foshnje, rrethoja për lojë për foshnjat, djepe, dubak. 

Dërrasa ekspozuese, korniza për fotografi dhe piktura, pllaka identifikimi, etiketat e 

identifikimit, pllaka me emër të shënjuar, etiketat e identifikimit të bërë nga druri ose 

materiale sintetike. Kontejnerët e paketimit të drurit ose të plastikës, fuçi për përdorim në 

transport ose magazinim, fuçi, kazanët e magazinimit, cisterna, kutitë, kontejnerët e 

magazinimit, kontejnerët e transportit, arka, paletat e ngarkimit dhe mbylljet për mallrat e 

lartpërmendura, prej druri ose plastikës. Mallrat e vogla të drurit ose materialeve sintetike 

të përfshira në këtë klasë, pajisje mobiljesh, prej druri ose materialeve sintetike, 

mekanizmat e hapjes dhe mbylljes nga druri ose materialet sintetike. Ornamentet dhe 

mallrat dekorative nga druri, tapa, kallami, xunkthi, thuprat, thupra shelgu, briri, kocka, 

fildishi, kocka e balenës, guacat, qelibari, sedefi, argjila e bardhë, dylli i bletës, plastika ose 

allçia, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht figurina, stolitë e pushimeve për mure dhe 

skulptura. Shporta, shporta peshkimi. Kolibe, kuti fole dhe shtretër për kafshët shtëpiake. 

Shkallët portative dhe shkallët për hipje të lëvizshme nga drurit ose materialet sintetike. 

Perde nga bambuja, roletna rrotulluese të brendshme [për interiere], roletna të brendshme 

në formë shiritash, perde në formë rripash, perde me rruaza për dekorim, mbajtëse perdesh, 

unaza për perde, kapëse për perde, shufra për perde.  
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(210) KS/M/ 2018/1704 

(220) 24/12/2018 

(731) BONES Group d.o.o. Kumodraska 

Str. 260 11152 Belgrade, RS 

(591) E kaltër 

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3   Paisje zbardhuese dhe substanca tjera që përdoren për larje, preparate për pastrim, 

lustrim, fërkim dhe smerilim, sapunë; parfume, vajra eterike, kozmetikë, losione për flokë, 

pasta për dhëmbë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1705 

(220) 24/12/2018 

(731) BONES Group d.o.o. Kumodraska 

Str. 260 11152 Belgrade, RS 

(591) E verdhë, e kuqe, e gjelbër,  

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

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

Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Paisje zbardhuese dhe substanca tjera që përdoren për larje, preparate për pastrim, 

lustrim, fërkim dhe smerilim, sapunë; parfume, vajra eterike, kozmetikë, losione për flokë, 

pasta për dhëmbë. 

  
 
 

(210) KS/M/ 2018/1706 

(220) 24/12/2018 

(731) EXELTIS ILAÇ SANAYII VE 

TICARET A.S.  Kültür Mah. Nisbetiye Cad. 

No:56 Akerkez 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)  NEO-PENOTRAN 

 

 
     

 

(511) 5  Preparate farmaceotike, mjeksore dhe veterinare; preparate sanitare për qellime 

mjeksore; ushqimet dietetike dhe substancat të përshtatura për përdorim mjekësor ose 

veterinary; ushqim për foshnje; shtesa dietike për njerëz  dhe kafshë; plastera, material për 

fashim; materiale për ndalimin e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektuesit; preparatet për 
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shkatërrimin e parazitëve, herbicide.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1707 

(220) 24/12/2018 

(731) AL MASSA SHPK Rruga Brigada 8, 

Pallati 21, Kati 10, Apartamenti 42, Hyrja 4, 

Tirane, AL 

(591) E zeze; portokalli; gri; e bardhe; e 

verdhe; kafe; ngjyre floriri. 

(740)  ASH ``PRISHTINA PATENT`` 

Rr. ILAZ AGUSHI    Nr. 8, 10000 Prishtinë 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 34  Duhan; aromatizues, përveç vajrave esenciale, për duhanin; aromatizues, përveç 

vajrave esencial, për përdorim në cigare elektronike; solucione te lengshme per perdorim ne 

cigare elektronike; cigare që përmbajnë zëvendësues të duhanit, jo për qëllime mjekësore; 

herbs per pirjen e duhanit; hapëse puro; cigare elektronike; avullues me gojë për 

duhanpirësit.  

35  shërbime të ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me përputhjen e investitorëve potencial 

privatë me sipërmarrësit që kanë nevojë për fonde; shërbimet e agjencisë së informacionit 

tregtar; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve; shërbime të agjencisë së import-eksportit;  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1708 

(220) 26/12/2018 

(731) “BL & BL Group” L.L.C. 

Rruga e Llapit Obiliq, KS 

(591) E zezë 

 
 

(540)  

 

 

     

 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; portbagazhe; këllëfe prej lëkure apo letër lëkure; 

çanta udhëtimi; valixhe për atashe; valixhe për dokumente; çanta dore; çanta për shkollë 

dhe torba për shkollë; çanta për shoping dhe rrjeta për shoping; çanta (zarfa, kuleta) nga 

lëkura, për paketim; torbë fasheje për bartjen e foshnjeve; çanta shpine, torba shpine; çanta 

me rrota për shoping; çanta me zingjirë rrjete; çanta për alpinistë; çanta për kamping; çanta 

për plazh; çanta udhëtimi; çanta për veshje për udhëtim; mbajtës të kartelave (kuleta); 

kuleta; çanta dore; kuleta; çanta rrjeti jo nga metalet e çmuara; këllëfe për çelësa (copë 

lëkure); kuti kapelesh nga lëkura; kuti nga lëkura apo letër lëkure; çanta sqime (neseserë) 

(jo të pajisur); çanta muzike; takëme kuajsh; rripa krahu nga lëkura; kordonë, rripa, tela, 

lake, shiritë dhe fashë nga lëkura; qafore dhe mbulesa për kafshë; qafore për qenë; 

shkopinjë shtyerje dhe mbulesa për surrat; veshoke (pajime të kalit); mbulesa të lëkurës 

(gëzofe); stoli nga lëkura për mobilje; lëkurë kamoshe, tjera përpos qëllimeve për pastrim; 
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lëkurë kafshësh, gëzofe; ombrella, parasolë dhe shkopinj për ecje; mbulesa për ombrella; 

kamzhik, parzmore dhe takëme kuajsh.  

25  Veshje të jatshme dhe të brendshme për meshkuj, femra dhe fëmijë; veshje nga lëkura 

apo imitimet e lëkurës; rroba, kepuce, kapela, veshje gëzofi; veshje sporti (përpos për 

zhytje); bluza; gabardinë (veshje); pallto shiu; pallto; mantele; dorashka pa gishta; xhybe; 

pallto llogore; parka (gëzof me kapuç); mbështjellës supesh; pallto leshi; xhaketë e 

mbushur (veshje); kostume; kostume për maskerada; xhaketa; kominoshe fëmijësh; 

përparëse (veshje); kostum kërcimi (pantollona dhe bluzë të ngjitura) (veshje dhe veshje të 

brendshme); bluzë e epërme e shkurtë; xhemperë; puloverë; triko; trikotazh (veshje); 

fanellë me krahoshe; jelekë; funde; zhupon; pantollone; fustane; sari; këmisha; nënkëmisha; 

fanella; xhupa; pantollona të shkurtë, duke përfshirë brekë për larje; veshje për notim dhe 

për plazh; triko, duke përfshirë kostume noti; rroba banjo; penjuar; këmishë e brendshme; 

bodi (veshje një copëshe e brendshme për gra); sytjena; brekë; brekë të shkurtë; sytjene; 

korse (veshje të brendshme); mbajtëse çorapësh; çorapë; çorapë femrash; triko (pantollona 

të ngushtë); të brendshme trikotazhi; shami (shalle); shalla; mbështjellës qafe; shalla qafe; 

dorashka pa gishta; shalla të gjerë grash; dorëza (veshje); rripa (veshje); mbajtëse rrobash 

(mbajtëse); kravata; kravata flutur; facoleta xhepi (veshje); mbrojtës të jakave; pizhama me 

këmbë; pajë të fëmijëve të sapolindur; grykashkë (jo nga letra); pelena nga tekstili; pelena 

tekstili për fëmijë; këpucë; këpucë (duke përfshirë këpucë plazhi); këpucë sporti; qizme; 

qizme të shkurta; këpucë druri; këpucë esparto apo sandale; sandale; sandale për banjo; 

pantofla; mbulesa për kokë; kapela; mbulesa (veshje); ballike (kapela bërje); bereta; kasket 

(duke përfshirë kasketa noti); shiritë për kokë (veshje); çallma.  

35  Shërbime të shitjes me pakicë, gjegjësisht shërbime të shitoreve të shitjes me pakicë, 

shërbime të shitoreve online të shitjes me pakicë, shërbime të porositjes online dhe 

shërbime të blerjes nga shtëpia për mes televizionit duke përfshirë një gamë të gjerë të 

produkteve për konsumatorë, dukë përfshirë, rroba, këpucë, mbulesa për kokë, dorëza, 

rripa, parfuma, kozmetikë, pëlhura për tavolina; çarçafë për shtëpi dhe shtrat; pajisje të 

zyreve; produke për tavolinë, qirinj, aksesorë për telefona mobilë, syze, syze dielli, stoli të 

çmuara, ora, artikuj lëkure, portbagazhe, çanta udhëtimi, çanta dore, këllëfe banjosh dhe 

zbukurime për flokë; prezantime të një game të gjerë të produkteve për konsumatorë për 

qëllime të shitjes përmes komunikimeve kompjuterike dhe televizioneve ndërvepruese; 

promovime të shitjes.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1709 

(220) 26/12/2018 

(731) ADALILAR KURUYEMİŞ GIDA 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Kozluk Mahallesi Ada Sanayi Caddesi No:4 

Erenler Sakarya, TR 

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

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

(540)   

 

 

     

 

(511) 29  Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; produktet e përpunuara të mishit; 

perime të thata; supë, bujon; ullinj të përpunuara, pastë ulliri; qumësht dhe produkte 

qumështi, gjalpë; vajra ushqimore; fruta dhe perime të thara, të konservuara, të ngrira, të 
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gatuara, të tymosura ose të kripura; pastë domatesh; arra të përgatitura dhe fruta të thata si 

sneke; krem lajthishë dhe gjalpë kikiriku; tahini (pastë e farave të susamit); vezë dhe vezë 

pluhur; patate të skuqura.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1710 

(220) 26/12/2018 

(731) TURKIYE CUMHURIYETI 

ZIRAAT BANKASI ANONIM SIRKETI  

DOGANBEY MAH. ATATURK BUL. 

NO:8 ULUS ANKARA, TR 

(591) e kuqe, e bardhë, rozë dhe e zezë  

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 9  Aparatura dhe instrumente shkencore, detare, vezhuese, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrollimin e energjisë elektrike; aparate 

për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit e të dhënave 

magnetike, disqet e regjistrimit; kompakt disqe, DVD dhe mjete tjera mediale për 

regjistrim; mekanizma për operimin e aparaturave me monedha, regjister për kartë-

modedha, makina llogartëse, pajisje për procesimin e të dhënave, kompjuter, programe 

(softuer) për kompjuter, aparatura për shuarjen e zjarrit;  

36  Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1711 

(220) 27/12/2018 

(731) LGT Gruppe Stiftung Herrengasse 12 

9490 Vaduz, LI 

(591)  bardhë,  kaltër (Pantone 280), verdhë 

(Pantone 116)  

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 AA& D 

L.L.C., KS 

 

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

(540)   
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(511) 36  Çështjet financiare; sigurime; çështjet monetare; çështjet patundëshmërisë; 

shërbime bankare; broker; shërbime të likuidimit të biznesit, financiare; investime të 

kapitalit; ngritjen e fondeve humanitare; verifikimi i çeqeve; pastrime financiare, pastrime 

financiare (clearing-houses); shërbime te byrove kredituese; lëshimin e kartelave të kreditit; 

shërbime të këshillimeve te huave; depozita me vlerë; transfer elektronik të fondeve; 

këmbim të hollave; aranzhimin e financave për projekte ndertimi; vlerësim financiar 

(sigurime, bankare, patundshmërie); managjim financiar; analiza financiare; konsulencë 

financiare; informacione financiare; sponzorizim financiar; dhënja e informacioneve 

financiare nëpërmjet të një web faqeje; menaxhimin financiar të pagesave të rimbursimit 

për të tjerët; vlerësime financiare në përgjigje të thirrjeve për oferta, vlerësime financiare 

për t'iu përgjigjur kërkesave për propozime (KPP); shërbimet e financimit; vlerësimi fiskal; 

kredi me këste; sigurimi i sigurimeve; investimi i fondeve; kreditimi kundër sigurisë; kredi 

(financim); banka hipotekare; fondet e përbashkëta; vlerësim numizmatik; banking 

(shërbime bankimi) në internet (onlajn); përpunimi i pagesave me kartë krediti; përpunimi i 

pagesave me kartë debiti; shërbime të provident fondeve (të sigurta); menaxhimin e 

pasurive të patundshme; shërbimet e pagesave të daljes në pension; shërbime të sigurta 

depozituese; shërbimet e bankave të kursimeve; brokerimi i letrave me vlerë; kuotimet e 

bursës; shërbimet e brokerimit të aksioneve; brokerimi i bonove dhe aksioneve; lëshimi i 

vlerave të tokenit; lëshimi i çeqeve të udhëtarëve; investimi i fondeve ndërkombëtare; 

konsulencë në lidhje me investimet kapitale; menaxhimin e fondeve; fondet e përbashkëta.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1712 

(220) 28/12/2018 

(731) BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK 

ÜRÜNLERİ TEMİZLİK İNŞAAT 

SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGESİ ANAVARZA CADDESİ NO: 3 

SARIÇAM/ADANA, TR 

(591) E kuqe 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 
 

(540)   

 

 

     

 

(511) 3  Preparatet për zbardhim dhe pastrim, detergjente te ndryshëm prej atyre për 

përdorim në operacionet e prodhimit dhe për qëllime mjekësore, zbardhues ne lavanderi, 

zbutës te pëlhurës për përdorim ne lavanderi, menjanues te njollave, detergjente te 

enëlarëses; parfumeria; kozmetikat jo-mjekësore; aromatizues; deodorantet për përdorim 

personal dhe kafshë; sapunët; preparatet për kujdes dentare: pastat e dhëmbëve, lëmues te 

protezave, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, pastrues te gojës, jo për qëllime mjekësore; 

preparate për gërryerje; leckë gërryese; letër gërryese; guri shtuf; xhel gërryes; përgatitje 

lustrimi për lëkurë, rrëshirë sintetike, metal dhe dru, lustrues dhe krem për lëkurë, rrëshirë 

sintetike, metali dhe druri, dylli për lustrim.  
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(210) KS/M/ 2018/1713 

(220) 28/12/2018 

(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska, Pallaska & 

Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze 

47/5, Prishtinë 
 

(540)  LYSODERM 

 

 
     

 

(511) 5  Produkte farmaceutike  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1714 

(220) 31/12/2018 

(731) ,,CITY.SA,, SHPK MIRADI E 

EPËRME/FUSHË KOSOVË, KS 

(591) Ngjyra e Gjelbert, Ngjyra e Verdhë, 

Bardhë e Bardhë 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(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 për dhëmbë.  

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  

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1715 

(220) 31/12/2018 

(731) ,,CITY.SA,, SHPK MIRADI E 

EPËRME/FUSHË KOSOVË, KS 

(591) Ngjyra e Art, Ngjyra e Zeza, E Bardhe 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(540)   
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(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 për dhëmbë.  

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  

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  

 
 
 

(210) KS/M/ 2018/1716 

(220) 31/12/2018 

(731) ,,CITY.SA,, SHPK MIRADI E 

EPËRME/FUSHË KOSOVË, KS 

(591) Ngjyra e Hirit, Ngjyra e Kaltert e 

Qelur, Bardhë e Kaltert e Mbyllur 

(740)  Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti 

Consulting,, Prishtinë 
 

(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 për dhëmbë.  

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  

35  Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre  
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(210) KS/M/ 2019/280 

(220) 18/03/2019 

(731) DSQUARED2 TM S.A. 18, RUE DE 

L’EAU L-1449, LUXEMBOURG, LU 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  DSQUARED2 

 

 
     

 

(511) 3  Kozmetikë; parfuma; makijazh; deodorant dhe antiperspirant personal; vajra 

esenciale për përdorim personal; sapune; vajra për banjo; shkuma për banjo; krema për 

banjo; sapune dushi; krema për rrojë; krema bukurije; krema zhdukëse; losione për lëkurë; 

losione bronzantë për lëkurë; losione për pas rroje; losione për flokë; qumësht trupi; vajra 

për dalje në diell; qumësht për dalje në diell; facoleta të mbushura me losione kozmetike; 

lapsa për vetulla; lapsa vijëzues për sy;  maskara;  pluhur për fytyrë; buzëkuq; qumësht për 

pastrim; preparate për kujdes ndaj flokut; shampona; ngjyrë këna; kremë për flokë; sprej 

për flokë; ngjyrë për thonjë; takëme kozmetike; temjan.  

9  Syze, syze dielli, lenta dhe korniza për to, lenta kontakti, këllëfë për syze dhe syze 

dioptrie, zingjirë dhe kordonë (spango) për gjyzlykë dhe syze, pjesë dhe artikuj për gjitha 

mallrat e përmendura; mbështjellëse për pllejerë portativ multimedial; mbështjellëse për 

telefona mobil; mbështjellëse për DVD; mbështjellëse për CD; mbështjellëse për kabllo 

kompjuteri; mbështjellëse për agjenda elektronike; mbështjellëse për kamera fotografike 

dhe mbështjellëse për filma të kamerave; telefona celularë; smartfona; pajisje të 

komunikimit pa tela që përfshijnë funksionin e telekomunikimit për të mundësuar 

transmetimin e tekstit, të dhënave, materialit audio, imazheve dhe video materalit; sensorë 

që mund të vishen për qëllime të trajnimit dhe fitnesit fizik personal për qëllime të 

grumbullimit të të dhënave biometrike dhe që poashtu përfshijnë monitorë dhe ekrane e që 

shiten si njësi; ora të mençura; përcjellës aktiviteti që mund të vishen; pedometër (matës të 

hapave); memorie USB.  

14  Ora dore dhe ora muri; kronografë dhe kronometër; vathë; unaza; qafore; byzylykë; 

gjilpëra zbukurimi të bëra nga metali i çmuar; zbukurime këpucësh nga metali i çmuar; kuti 

nga metali i çmuar; karfica; karfica për kravata; mansheta; rripa për orë dore; shirita për orë 

dore; stoli të çmuara; tregues kohe që kryesisht përbëhen nga ora dore që përfshijnë softuer 

për dërgimin dhe pranimin e të dhënave që përdoren për të përcjellur aktivitetin personal të 

fitnesit; byzylykë, unaza apo qafore që përfshijnë në vete softuer për dërgimin dhe pranimin 

e të dhënave që përdoren për të përcjellur aktivitetin personal të fitnesit.  

18  Çanta dore; çanta udhëtimi; çanta dokumentesh, çanta lëkure për dokumente; mbajtëse 

lëkure për kredit kartela; kuleta; valixhe lëkure për dokumente; këllëfe për çelsa nga lëkura 

dhe gëzofi; çantë dore femrash; valixhe; çanta kozmetike që shiten të zbrazta; çanta për 

palestër; çanta për mbrëmje apo për krah për femra; çanta pazari nga lëkura; çanta shkolle; 

çanta të veshjeve për udhëtime; çanta për bartjen e kostumeve gjatë udhëtimit; çanta 

këpucësh për udhëtime; çanta për plazh; çanta për pelena; çanta shpine; çanta bostoni; 

bagazh për udhëtim; çantë kampimi; çanta për një natë; bagazhe të mbartura; çantë thesi; 

çanta për opera; çanta për kozmetikë (jo të pajisura); lëkura kafshësh; këllëfe dhe kuti nga 

lëkura; çanta të bëra nga lëkura për qëllime paketimi; shirita lëkure; ombrella; rripa lëkure; 

takëme kuajsh.  
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25  Pallto; xhaketa; pantollona; funda; jelekë; mushama; pardesy; rrip; shirita për veshje; 

kostume; xhaketë; xhempera; xhinse; fustane; mantela; gëzofe me kapuça; këmisha; 

fanella; pulovër; veshje të brendshme; mantela për banjo; kostume për banjo; kostume noti; 

robdëshambër; shalla supesh; pëlhurë si shallë për qafë; shalla; kravata; kravata flutur; 

jelekë trikotazhi; polo këmisha; komplete për trup; shorce; fustane për dasma; çorapë gete; 

çorapë; këpucë; papuqe; galloshe për këpucë; galoshe; nallane druri; shuall për këpucë; 

pjesë të sipërme të këpucëve; qizme; qizme skijimi; qizme për borë; gjysëm qizme; 

sandale; sandale për banjo; dorëza; dorëza pa gishta; kapela dhe kasketa; streha kasketash 

(veshje për kokë).  

35  Bashkimin dhe shoqërimin e qëllimeve për përfitimin e të tjerëve të kozmetikës; 

parfumave; makijazhit; deodorantëve dhe antiperspirantëve personal; vajrave esenciale për 

përdorim personal; sapuneve; vajrave për banjo; shkumave për banjo; kremave për banjo; 

sapuneve të dushit; kremave për rrojë; kremave të bukurisë; kremave zhdukëse; losioneve 

për lëkurë; losioneve bronzantë për lëkurë; losioneve për pas rroje; losioneve për flokë; 

qumështeve të trupit; vajrave për dalje në diell; qumështëve për dalje në diell; facoletave të 

mbushura me losione kozmetike; lapsave për vetulla; lapsave vijëzues për sy;  maskaras;  

pluhurit për fytyrë; buzëkuqit; qumështit për pastrim; preparateve për kujdes ndaj flokut; 

shamponave; ngjyrës këna; kremëve për flokë; sprejit për flokë; ngjyrës për thonjë; 

takëmeve kozmetike; temjanit; bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për përfitimin e tjerëve 

të syzeve, syzeve të diellit, lentave dhe kornizave për to, lentave të kontaktit, këllëfëve për 

syze dhe syze dioptrie, zingjirëve dhe kordonëve (spango) për gjyzlykë dhe syze, pjesëve 

dhe artikujve për gjitha mallrat e përmendura; mbështjellësve për pllejerë portativ 

multimedial; mbështjellësve për telefona mobil; mbështjellësve për DVD; mbështjellësve 

për CD; mbështjellësve për kabllo kompjuteri; mbështjellësve për agjenda elektronike; 

mbështjellësve për kamera fotografike dhe mbështjellësve për filma të kamerave; 

telefonave celularë; smartfonave; pajisjeve të komunikimit pa tela që përfshijnë funksionin 

e telekomunikimit për të mundësuar transmetimin e tekstit, të dhënave, materialit audio, 

imazheve dhe video materalit; sensorëve që mund të vishen për qëllime të trajnimit dhe 

fitnesit fizik personal për qëllime të grumbullimit të të dhënave biometrike dhe që poashtu 

përfshijnë monitorë dhe ekrane e që shiten si njësi; orave të mençura; përcjellësve të 

aktivitetit që mund të vishen; pedometrëve; bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për 

përfitimin e tjerëve të orave të dorës dhe orave të murit; kronografëve dhe kronometrave; 

vathëve; unazave; qaforeve; byzylykëve; gjilpërava të zbukurimit të bëra nga metali i 

çmuar; zbukurimeve të këpucëve nga metali i çmuar; kutive nga metali i çmuar; karficave; 

karficave për kravata; manshetave; rripave për orë dore; shiritave për orë dore; stolive të 

çmuara; treguesve të kohës që kryesisht përbëhen nga ora dore që përfshijnë softuer për 

dërgimin dhe pranimin e të dhënave që përdoren për të përcjellur aktivitetin personal të 

fitnesit; byzylykëve, unazave apo qaforeve që përfshijnë në vete softuer për dërgimin dhe 

pranimin e të dhënave që përdoren për të përcjellur aktivitetin personal të fitnesit; 

bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për përfitimin e tjerëve të çantave të dorës; çantave të 

udhëtimit; çantave për dokumente, çantave të lëkurës për dokumente; mbajtësve të lëkurës 

për kredit kartela; kuletave; valixheve të lëkurës për dokumente; këllëfëve për çelsa nga 

lëkura dhe gëzofi; çantave dore femrash; valixheve; çantave kozmetike që shiten të zbrazta; 

çantave për palestër; çantave për mbrëmje apo për krah për femra; çantave të pazarit nga 

lëkura; çantave të shkollës; çantave të veshjeve për udhëtime; çantave për bartjen e 

kostumeve gjatë udhëtimit; çantave të këpucëve për udhëtime; çantave për plazh; çantave 
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për pelena; çantave të shpines; çantave bostoni; bagazheve për udhëtim; çantave kampimi; 

çantave për një natë; bagazheve të mbartura; çantave thesi; çantave për opera; çantave për 

kozmetikë (jo të pajisura); lëkurat e kafshëve; këllëfëve dhe kutive nga lëkura; çantave të 

bëra nga lëkura për qëllime paketimi; shiritave të lëkurës; ombrellave; rripave të lëkurës; 

takëmëve për kuaj; bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për përfitimin e tjerëve të palltove; 

xhaketave; pantollonave; fundave; jelekëve; mushamave; pardesyve; rripave; shiritave për 

veshje; kostumeve; xhaketave; xhemperave; xhinseve; fustaneve; mantelave; gëzofeve me 

kapuça; këmishave; fanellave; pulovërave; veshjeve të brendshme; mantelave për banjo; 

kostumeve për banjo; kostumeve për not; robdëshambërve; shallave supesh; pëlhurës si 

shallë për qafë; shallave; kravatave; kravatave flutur; jelekëve të trikotazhit; polo 

këmishave; kompleteve për trup; shorceve; fustaneve për dasma; çorapëve gete; çorapëve; 

këpucëve; papuqeve; gallosheve për këpucë; galosheve; nallaneve të drurit; shualleve për 

këpucë; pjesëve të sipërme të këpucëve; qizmeve; qizmeve të skijimit; qizmeve për borë; 

gjysëm qizmeve; sandaleve; sandaleve për banjo; dorëzave; dorëzave pa gishta; kapelave 

dhe kasketave; strehave kasketash (veshje për kokë); prezentime komerciale të mallrave për 

qëllime promovimi (pajisjet) dhe bashkimin e gjitha të përmendurave (duke përjashtuar 

transportimin e tyre), për të u mundësuar konsumatorëve që në mënyrë të përshtatshme të i 

shohin dhe blejnë ato mallra.  

 
 
 

(210) KS/M/ 2019/281 

(220) 18/03/2019 

(731) DSQUARED2 TM S.A. 18, RUE DE 

L’EAU L-1449, LUXEMBOURG, LU 

(740)  Nora Makolli SDP KOSOVE LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina, 

Republika e Kosoves 

 
 

(540)  DSQ 

 

 
     

 

(511) 18  Çanta dore; çanta udhëtimi; çanta dokumentesh, çanta lëkure për dokumente; 

mbajtëse lëkure për kredit kartela; kuleta; valixhe lëkure për dokumente; këllëfe për çelsa 

nga lëkura dhe gëzofi; çantë dore femrash; valixhe; çanta kozmetike që shiten të zbrazta; 

çanta për palestër; çanta për mbrëmje apo për krah për femra; çanta pazari nga lëkura; çanta 

shkolle; çanta të veshjeve për udhëtime; çanta për bartjen e kostumeve gjatë udhëtimit; 

çanta këpucësh për udhëtime; çanta për plazh; çanta për pelena; çanta shpine; çanta bostoni; 

bagazh për udhëtim; çantë kampimi; çanta për një natë; bagazhe të mbartura; çantë thesi; 

çanta për opera; çanta për kozmetikë (jo të pajisura); lëkura kafshësh; këllëfe dhe kuti nga 

lëkura; çanta të bëra nga lëkura për qëllime paketimi; shirita lëkure; ombrella; rripa lëkure; 

takëme kuajsh.  

25  Pallto; xhaketa; pantollona; funda; jelekë; mushama; pardesy; rrip; shirita për veshje; 

kostume; xhaketë; xhempera; xhinse; fustane; mantela; gëzofe me kapuça; këmisha; 

fanella; pulovër; veshje të brendshme; mantela për banjo; kostume për banjo; kostume noti; 

robdëshambër; shalla supesh; pëlhurë si shallë për qafë; shalla; kravata; kravata flutur; 

jelekë trikotazhi; polo këmisha; komplete për trup; shorce; fustane për dasma; çorapë gete; 

çorapë; këpucë; papuqe; galloshe për këpucë; galoshe; nallane druri; shuall për këpucë; 

pjesë të sipërme të këpucëve; qizme; qizme skijimi; qizme për borë; gjysëm qizme; 
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sandale; sandale për banjo; dorëza; dorëza pa gishta; kapela dhe kasketa; streha kasketash 

(veshje për kokë).  

35  Bashkimin dhe shoqërimin e qëllimeve për përfitimin e të tjerëve të kozmetikës; 

parfumave; makijazhit; deodorantëve dhe antiperspirantëve personal; vajrave esenciale për 

përdorim personal; sapuneve; vajrave për banjo; shkumave për banjo; kremave për banjo; 

sapuneve të dushit; kremave për rrojë; kremave të bukurisë; kremave zhdukëse; losioneve 

për lëkurë; losioneve bronzantë për lëkurë; losioneve për pas rroje; losioneve për flokë; 

qumështeve të trupit; vajrave për dalje në diell; qumështëve për dalje në diell; facoletave të 

mbushura me losione kozmetike; lapsave për vetulla; lapsave vijëzues për sy;  maskaras;  

pluhurit për fytyrë; buzëkuqit; qumështit për pastrim; preparateve për kujdes ndaj flokut; 

shamponave; ngjyrës këna; kremëve për flokë; sprejit për flokë; ngjyrës për thonjë; 

takëmeve kozmetike; temjanit; bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për përfitimin e tjerëve 

të syzeve, syzeve të diellit, lentave dhe kornizave për to, lentave të kontaktit, këllëfëve për 

syze dhe syze dioptrie, zingjirëve dhe kordonëve (spango) për gjyzlykë dhe syze, pjesëve 

dhe artikujve për gjitha mallrat e përmendura; mbështjellësve për pllejerë portativ 

multimedial; mbështjellësve për telefona mobil; mbështjellësve për DVD; mbështjellësve 

për CD; mbështjellësve për kabllo kompjuteri; mbështjellësve për agjenda elektronike; 

mbështjellësve për kamera fotografike dhe mbështjellësve për filma të kamerave; 

telefonave celularë; smartfonave; pajisjeve të komunikimit pa tela që përfshijnë funksionin 

e telekomunikimit për të mundësuar transmetimin e tekstit, të dhënave, materialit audio, 

imazheve dhe video materalit; sensorëve që mund të vishen për qëllime të trajnimit dhe 

fitnesit fizik personal për qëllime të grumbullimit të të dhënave biometrike dhe që poashtu 

përfshijnë monitorë dhe ekrane e që shiten si njësi; orave të mençura; përcjellësve të 

aktivitetit që mund të vishen; pedometrëve; bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për 

përfitimin e tjerëve të orave të dorës dhe orave të murit; kronografëve dhe kronometrave; 

vathëve; unazave; qaforeve; byzylykëve; gjilpërava të zbukurimit të bëra nga metali i 

çmuar; zbukurimeve të këpucëve nga metali i çmuar; kutive nga metali i çmuar; karficave; 

karficave për kravata; manshetave; rripave për orë dore; shiritave për orë dore; stolive të 

çmuara; treguesve të kohës që kryesisht përbëhen nga ora dore që përfshijnë softuer për 

dërgimin dhe pranimin e të dhënave që përdoren për të përcjellur aktivitetin personal të 

fitnesit; byzylykëve, unazave apo qaforeve që përfshijnë në vete softuer për dërgimin dhe 

pranimin e të dhënave që përdoren për të përcjellur aktivitetin personal të fitnesit; 

bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për përfitimin e tjerëve të çantave të dorës; çantave të 

udhëtimit; çantave për dokumente, çantave të lëkurës për dokumente; mbajtësve të lëkurës 

për kredit kartela; kuletave; valixheve të lëkurës për dokumente; këllëfëve për çelsa nga 

lëkura dhe gëzofi; çantave dore femrash; valixheve; çantave kozmetike që shiten të zbrazta; 

çantave për palestër; çantave për mbrëmje apo për krah për femra; çantave të pazarit nga 

lëkura; çantave të shkollës; çantave të veshjeve për udhëtime; çantave për bartjen e 

kostumeve gjatë udhëtimit; çantave të këpucëve për udhëtime; çantave për plazh; çantave 

për pelena; çantave të shpines; çantave bostoni; bagazheve për udhëtim; çantave kampimi; 

çantave për një natë; bagazheve të mbartura; çantave thesi; çantave për opera; çantave për 

kozmetikë (jo të pajisura); lëkurat e kafshëve; këllëfëve dhe kutive nga lëkura; çantave të 

bëra nga lëkura për qëllime paketimi; shiritave të lëkurës; ombrellave; rripave të lëkurës; 

takëmëve për kuaj; bashkimin dhe shoqërimit e qëllimit për përfitimin e tjerëve të palltove; 

xhaketave; pantollonave; fundave; jelekëve; mushamave; pardesyve; rripave; shiritave për 

veshje; kostumeve; xhaketave; xhemperave; xhinseve; fustaneve; mantelave; gëzofeve me 
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kapuça; këmishave; fanellave; pulovërave; veshjeve të brendshme; mantelave për banjo; 

kostumeve për banjo; kostumeve për not; robdëshambërve; shallave supesh; pëlhurës si 

shallë për qafë; shallave; kravatave; kravatave flutur; jelekëve të trikotazhit; polo 

këmishave; kompleteve për trup; shorceve; fustaneve për dasma; çorapëve gete; çorapëve; 

këpucëve; papuqeve; gallosheve për këpucë; galosheve; nallaneve të drurit; shualleve për 

këpucë; pjesëve të sipërme të këpucëve; qizmeve; qizmeve të skijimit; qizmeve për borë; 

gjysëm qizmeve; sandaleve; sandaleve për banjo; dorëzave; dorëzave pa gishta; kapelave 

dhe kasketave; strehave kasketash (veshje për kokë); prezentime komerciale të mallrave për 

qëllime promovimi (pajisjet) dhe bashkimin e gjitha të përmendurave (duke përjashtuar 

transportimin e tyre), për të u mundësuar konsumatorëve që në mënyrë të përshtatshme të i 

shohin dhe blejnë ato mallra.  

 
 
 
 

 

 

 
 


