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Kodet e shteteve
________________________________________________________________________
Afghanistan / Afganistani
Albania / Shqipëria
Algeria / Algjeria
Angola / Anguila
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud
Argentina / Argjentina
Aruba / Aruba
Australia / Australia
Austria / Austria

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT

Bahamas / Bahamas
Bahrain / Bahrein
Bangladesh / Bangladeshi
Barbados / Barbados
Belarus / Bjellorusia
Belgium / Belgjika
Belize / Belice
Benin / Benin
Bermuda / Bermuda
Bhutan / Bhutan
Bolivia / Bolivia
Bosnia Herzegovina /
Bosnja Hercegovina
Botswana / Botsvana
Bouvet Islands / Ishujt Buver
Brazil / Brazili
Brunei Darussalam/Brunei Darusalem
Bulgaria / Bullgaria
Burkina Faso / Burkina Faso
Burma / Burma
Burundi / Burundi

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO

Cambodia / Kamboxhia
Cameroon / Kameruni
Canada / Kanada
Cape Verde / Kepi i Gjelbër
Cayman Islands / Ishujt Kaiman

KH
CM
CA
CV
KY

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore
Chad/ Cadi
Chile / Kili

CF
TD
CL

BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
MM
BI
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China / Kina

CN

Colombia / Kolumbia
Comoros / Komoros
Congo / Kongo
Cook Islands / Ishujt Kuk
Costa Rica / Kosta Rika
Cote d’Invore / Bregu I Fildishte
Croatia / Kroacia
Cuba / Kuba
Cyprus / Qipro
Czech Republic / Republika Çeke

CO
KM
CG

Denmark / Danimarka
Djibouti / Xhibuti
Dominika / Domenika
Dominican Republic / Republika Domenikane

DK
DJ
DM
DO

Ecuador / Ekuadori
Egypt / Egjipti
El Salvador / El Salvadori
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale
Erintrea / Erintrea
Estonia / Estonia
Ethiopia / Etiopia

EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET

Falkland Islans / Ishujt Malvine
Fiji / Fixhi
Findland / Findland
France / Franca
Gabon / Gaboni
Gambia / Gambia
Georgia / Gjeorgjia
Germany / Gjermania
Ghana / Gana
Giblartar / Gjibraltari

FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI

Greece / Greqia
Grenada / Granada
Guatemala / Guatemala
Guinea / Guinea
Guinea Bissau / Guinea Bisao
Guyana / Guajana

GR
GD
GT
GN
GW
GY

Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu

HT
HN
HK

CR
CI
HR
CU
CY
CZ
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Hungary / Hungaria

HU

Iceland / Islanda
India / India
Indonezia / Indonezia
Iran / Irani
Iraq / Iraku
Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia

IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT

Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia

JM
JP

Jordan / Jordania
Kazakhstan / Kazakistani
Kenya / Kenia
Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti

JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW

Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani
Lesotho / Lesoto
Liberia / Liberia

LA
LV
LB
LS
LR

Macau / Makau
Madagascar / Madagaskari
Malawi / Malavi
Malaysia / Malaizia
Maldives / Maldives
Mali / Mali
Malta / Malta
Marshall Islands / Ishujt Marshall
Mauritania / Mauritania
Mauritius / Mauritius
Mexico / Meksika
Monaco / Monako
Mongalia / Mongolia
Montserrat / Montserrati
Morocco / Maroku
Mozambique / Mozambiku
Myanmar / Myanmar

MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
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Namibia / Namibia
Nauru / Nauru
Nepal / Nepal
Netherlands / Hollanda
Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze
New Zealand / Zelanda e Re
Nicaragua / Nikaragua
Niger / Nigeri
Nigeria / Nigeria
Norway / Norvegjia

NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO

Oman / Omani

OM

Pakistan / Pakistani
Palau / Palau
Panama / Panamaja
Papua New Guinea / Papua Guinea e Re
Paraguay / Paraguai
Peru / Peruja
Philippines / Filipine
Poland / Polonia
Portugal / Portugalia

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT

Qatar / Katari

QA

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës
Republik of Moldova / Republika e Moldavisë
Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë
Romania / Rumania
Russian Federation/Federata Ruse
Rwanda / Ruanda

KS
MD
RS
RO
RU
RW

Saint Helena / Shen Helena
Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis
Saint Lucia / Shen Lucia
Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet

SH
KN
LC
VC

Samoa / Samoa
San Marino / San Marino

WS
SM

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori

ST
SA
SN
SC
SL
SG
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Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia
Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria

SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SW
CH
SY

Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda

TW
TH

Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia

TG
TO
TT
TN

Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu

TR
TM
TC
TV

Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai
Uzbekistan / Uzbekistani

UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ

Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin

VU
VA
VE
VN
VG

Yemen / Jemeni
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve

YE
ZR
ZM
ZW
8
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APLIKIME MARKA TREGTARE
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(210) KS/M/ 2008/7324
(220) 18/11/2008
(731) I'tur Tourismus AG
Augustaplatz 8, 76530 Baden-Baden (DE),
DE
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) I'tur

(511) 12 Automjete;aparate dhe trnasport rrugor, ajror ose nautik.
16 Letër, karton dhe prodhime të bëra nga këto që nuk përfshihen në klasa të tjera;materiale
të botuara;posaçrisht libra, magazian, gazeta, prospekte;artikuj
liberlidhës;fotografi;materiale zyrash;ngjitvs për zyre dhe për nevoja shtëpiake;material
artiastësh;brusha;makina shkrimi dhe artikuj zyrash (përveç mobileve);materiale didaktike
(pos aparateve);materile plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa të tjera).
24 Pëlhura dhe prodhime tekstili që nuk përfshihen në klasat tjera;mbulesa krevatesh dhe
tavolinash.
25 Veshje posaçërisht fanella pa mëngë, mbathje, mbulesa koke.
28 Lojëra dhe lodra;artikuj gjimnastike dhe të sportit që nuk përfshihen në klasat
tjera;dekorim për pemën e krishlindjes.
35 Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;punë zyrash;pranim i urdhvrave për
blerje për oferta e teleshopingut nëpërmjet telefonit dhe/ose nëpër mjet kompjuterit.
38 Telekomunikacion;transmetim i oferave informative nëpërmjet internetit, rrjeta tjera të
dhënave dhe shërbime tjera on-line siaps kërkesës;shërbime që kanë lidje me rrjete fikse
dhe/ose mobile, sikures shvrbimet e shtypit ose transmetimit të të rejave në formë të
shkruar ose akustike, posaçërisht transmetim i informacioneve që kanë të bëjn me oferta e
udhëtimit, kalendarit të manifestimeve, rezultateve sportive, shërbime taksi dhe vonesa në
aeroporte.
39 Organizim dhe prokurim i turneve turistike, posaçërisht të atyre të minutave të
fundit;organizim i eskursioneve, eskursione, udhvtim shkuarje- ardhje, udhëtim me
aeroplan, lundrim dhe shoqërim i udhëtarëve;trnsport i udhëtarëve (tokësor, ajror,
ujor);prokurim i shërbimeve të transportit.
41 Aktivitet sportive dhe kulturore, argvtim;edukim, trajnim, organizim i semianreve,
konfernecave dhe kongerseve.
42 Konceptim dhe zhvillim i materialeve dhe programeve informatike;shërbime shkencore
dhe teknologjike po ashtu shërbime hulumtimi dhe konceptim lidhur me këto;shërbime të
analizave dhe kërkimeve industriale.
43 Shërbime restoranti (ushqime);akomodim i përkohshëm;rezervime hoteli dhe lloje të
akomodimit.
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(210) KS/M/ 2013/651
(220) 04/07/2013
(731) SADAT Ltd
Bulgaria, Plovdiv “Vasil Levski” str 168,
BulStat, BG
(740) Dardan Shala nga N.SH. "SCLR
Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3
Prishtine

(540) OTI

(511) 3 Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për
pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet
kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.
5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje;
emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.
16 Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e
tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi
ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e
zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet
plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike;
blloqet tipografike.
25 Rrobat, këpucët, kapelat.

(210) KS/M/ 2017/250
(220) 03/03/2017
(731) “Global Trade-af SH.P.K”
Faton Gashi Rruga Nëna Terezë 223 Fushë
Kosovë, KS

(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, (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
11
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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.
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.
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.

(210) KS/M/ 2017/251
(220) 03/03/2017
(731) “Global Trade-af SH.P.K”
Faton Gashi Rruga Nëna Terezë 223 Fushë
Kosovë, KS
(591) E kalter e mbyllt, e zeze, e kuqe, e
bardhe

(540)

(511) 9 Bojra, verniqe, ilaqe , ruajtes ndaj ndryshkut dhe kalbjes së lendes së drurit,
ngjyrues acide, rreshira natyrore të paperpunuara , metale ne forme fletesh dhe pluhuri per
bojaxhinjet, dekoruesit, stampuesit dhe artistet.
16 Leter karton dhe mallrat e prodhuara prej ketyre materialve qe nuk jane perfshir ne
klasa tjera, materiale të shtypura, material per lidhje librash, fotografi, artikuj shkrimi,
gjites per qellime kancelarie ose shtepie, materiale artistësh, furqa bojrash, makina shkrimi
dhe artikuj te nevojshem per zyre (perveq orendive) , materiale udhëzuese dhe
mësimdhënie (perveq aparateve) materiale plastike per paketim( qe nuk perfshihen në klasa
tjera,) modele stampuese, kallëpe stampimi.
18 Lekure dhe imitime të saj, mallrat e prodhuara nga keto materiale dhe që nuk perfshihen
në klase te tjera, lekura kafshesh, gëzof, valixhe dhe çanta udhëtimi , çadra shiu, çadra
dielli, dhe bastunë, kamzhik, pajime kuajsh dhe shala
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(210) KS/M/ 2018/117
(220) 29/01/2018
(731) NUEVA ALAPLANA, S.L.
C/ El Pinet, 1 - P.I. Els Plans 12592
Chilches (Castellón), ES
(526) CERAMICA
(591) e zezë, e kuqe
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 19 Materiale ndërtimi, jo prej metali, përkatësisht pllaka qeramike për dysheme,
pllaka muri prej qeramike, blloqe shtrimi, jo prej metali, varëse dekorative , jo prej metali
dhe jo prej tekstili, pllaka qeramike për mure, dysheme dhe tavane, gur ranor për ndërtim,
gur natyror, guri artificial, mermer, graniti, argjilë për dekorime, rërë, gëlqere, tulla, rrasa,
parket druri për dysheme, balte, çimento, beton;blloqe shkëlqyese për shtrim , jo prej
metali;mozaikë për ndërtim;veshje druri , jo prej metali

(210) KS/M/ 2018/118
(220) 29/01/2018
(731) SPANISH TILE FROM NULES, S.A.
Carretera Nules-Villavieja, km 1,6
12520 Nules (Castellón), ES
(526) CERAMICA
(591) Vjollce, e gjelbër
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 19 Materiale ndërtimi, jo prej metali, përkatësisht pllaka qeramike për dysheme,
pllaka muri prej qeramike, blloqe shtrimi, jo prej metali, varëse dekorative , jo prej metali
dhe jo prej tekstili, pllaka qeramike për mure, dysheme dhe tavane, gur ranor për ndërtim,
gur natyror, guri artificial, mermer, graniti, argjilë për dekorime, rërë, gëlqere, tulla, rrasa,
parket druri për dysheme, balte, çimento, beton;blloqe shkëlqyese për shtrim , jo prej
metali;mozaikë për ndërtim;veshje druri , jo prej metali

(210) KS/M/ 2018/234
(220) 23/02/2018
(731) TAFAJ & CO Magjistrla SuharekëPrizren-Gelancë, KS
(591) E kuqe dhe e bardhe

(540)
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(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(511) 21 Vegla dhe enë për amvisëri dhe kuzhina (që nuk janë prej metaleve të çmueshme
ose të veshura me to), posaçërisht filxhanë për kafe.
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, tapioka, sago, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve;akomodimi i përkohshëm.

(210) KS/M/ 2018/595
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k. Velekincë, 60000
Gjilan, Kosovë, KS
(526) Apple; PLUS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash
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(210) KS/M/ 2018/596
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k. Velekincë, 60000
Gjilan, Kosovë, KS
(526) A+C+E ; PLUS ; Multifrutti
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash

(210) KS/M/ 2018/597
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k Velekincë, 60000
Gjilan, Kosovë, KS
(526) Blueberry ; PLUS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash
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(210) KS/M/ 2018/598
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k. Velekincë, 60000
Gjilan, Kosovë, KS
(526) Green Apple ; PLUS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash

(210) KS/M/ 2018/599
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k. Velekincë, 60000
Gjilan, Kosovë, KS
(526) Multivitamin ; PLUS;
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash
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(210) KS/M/ 2018/600
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k. Velekincë, 60000
Gjilan, Kosovë, KS
(526) 100% Orange ; NO SUGAR ADDED;
PLUS;
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash

(210) KS/M/ 2018/601
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k.
Velekincë, 60000 Gjilan, Kosovë, KS
(526) Orange Nectarina ; PLUS ;
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash

17
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(210) KS/M/ 2018/602
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k.
Velekincë, 60000 Gjilan, Kosovë, KS
(526) Orange; PLUS;
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash

(210) KS/M/ 2018/603
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k.
Velekincë, 60000 Gjilan, KS
(526) Sour Cherry ; PLUS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash
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(210) KS/M/ 2018/604
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k.
Velekincë, 60000 Gjilan, Kosovë, KS
(526) Strawberry ; PLUS;
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash

(210) KS/M/ 2018/605
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k.
Velekincë, 60000 Gjilan, Kosovë, KS
(526) Strawberry & Banana ; PLUS;
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash
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(210) KS/M/ 2018/606
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k.
Velekincë, 60000 Gjilan, Kosovë, KS
(526) Nectarina Orange ;PLUS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash

(210) KS/M/ 2018/607
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k.
Velekincë, 60000 Gjilan, Kosovë, KS
(526) Peach; PLUS;
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash
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(210) KS/M/ 2018/608
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k.
Velekincë, 60000 Gjilan, Kosovë, KS
(526) Ice Tea ; Forest Berries;
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash

(210) KS/M/ 2018/609
(220) 10/05/2018
(731) FLUIDI sh.p.k. Velekincë, 60000
Gjilan, Kosovë, KS
(526) Ice Tea; Peach;
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ekstrakt i koncentruar jo-alkolik prej frutave, pije jo-alkolike prej frutash, pije
jo-alkoolike, pije jo-alkoolike të aromatizuar me çaj, lëngje frutash të gazuara dhe jo të
gazuara, ujë mineral natyral me gaz ose pa gaz, shurupe për pije, shurupe për limonada,
lëngje perimesh, nektar frutash, musht, pije izotonike, pije sportive me përmbajtje
proteinash
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(210) KS/M/ 2018/610
(220) 10/05/2018
(731) ALBI – COMMERCE sh.p.k.
Zona e re industriale p.n. 10000 Prishtina,
KOSOVË, KS
(526) Fotografia e gruas
(591) Bardhë, kuqe, zi, gjelbër, vjollce,
terkiz, krem, kafe
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 30 Çaji, të gjitha llojet e çajeve

(210) KS/M/ 2018/646
(220) 17/05/2018
(731) ZERO POZITIVE PUBLICIS sh.p.k.
Kulla 39 Ulpiana /1 | 10000 Prishtinë , KS
(591) Bardhë,zi,gri,blu.
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ujëra mineralë dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës

(210) KS/M/ 2018/647
(220) 17/05/2018
(731) ZERO POZITIVE PUBLICIS sh.p.k.
Kulla 39 Ulpiana /1 | 10000 Prishtinë , KS
(591) Bardhë, zi, gri, blu.
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.

(540)
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5 10000 Prishtinë
(511) 32 Ujëra mineralë dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës

(210) KS/M/ 2018/648
(220) 17/05/2018
(731) ZERO POZITIVE PUBLICIS sh.p.k.
Kulla 39 Ulpiana /1 | 10000 Prishtinë, KS
(591) Bardhë, zi,gri,blu,kaltër.
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ujëra mineralë dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës

(210) KS/M/ 2018/704
(220) 01/06/2018
(731) IGLA SHPK Komuna Vaqarr, Godina
2 katëshe Pranë shkollës “Vëllëzërit
Kajtazi” Tiranë, AL
(591) E KALTËR, E BARDHË, E KUQE ,
NGJYRE HIRI, E ZEZË.
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 16 Paketime dhe kuti nga letra dhe kartoni; materiale të printuara; shirit plastic për
mbështjellje; etiketa jo nga tekstili; të gjitha mallrate e lartëpërmendura kanë të bëjnë me
cigaret; filter cigaresh, leter për cigare dhe tube për bërje të cigareve
34 Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për duhanpirës;
duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për cigare; letër
për cigare; shpuzore për duhanpirës, duhan për mbështjelje, duhan llulle, duhan për tu
përtypur, duhan burnot (për nuhatje); tuba cigaresh, kanaqe dunani, arka duhani, çibuk,
aparate xhepi për mbështjellje të cigareve
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(210) KS/M/ 2018/705
(220) 01/06/2018
(731) IGLA SHPK Komuna Vaqarr, Godina
2 katëshe Pranë shkollës “Vëllëzërit
Kajtazi” Tiranë, AL
(591) E ZEZË, NGJYRË HIRI, NGJYRË
KAFE
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 16 Paketime dhe kuti nga letra dhe kartoni; materiale të printuara; shirit plastic për
mbështjellje; etiketa jo nga tekstili; të gjitha mallrate e lartëpërmendura kanë të bëjnë me
cigaret; filter cigaresh, leter për cigare dhe tube për bërje të cigareve
34 Duhan; artikuj duhanpirësish; qibrit; cigare, puro; cigarilosë; shkrepëse për duhanpirës;
duhan- i papërpunuar, manipuluar ose i përpunuar; produkte duhani; filtra për cigare; letër
për cigare; shpuzore për duhanpirës, duhan për mbështjelje, duhan llulle, duhan për tu
përtypur, duhan burnot (për nuhatje); tuba cigaresh, kanaqe dunani, arka duhani, çibuk,
aparate xhepi për mbështjellje të cigareve

(210) KS/M/ 2018/777
(220) 14/06/2018
(731) ,,FILEIT’’L.L.C TMK-së 112 Pejë,
KS
(591) E Kaltert e Qelur, E Kaltert e Mbyllur
E Bardhë, E Verdhë
(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 per dhembe
8 Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit,brisqet e rojës
11 Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me
ujë dhe qëllime sanitare
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 matjendhe regjistrimin e kohës)
15 Instrumentet muzikore
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
24
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20 Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasattjera) prej drurit,
tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt,ashtit, fildishit, ashtit të balenës,
guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve,
ose prej plastike
21 Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat(përveç furçave
të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim;
qelqi i përpunuar ose gjysmë ipërpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari),
qelqurinat, enët prejporcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera
22 Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat(që nuk janë
përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveçkauçukut 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 artificial
27 Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjerapër mbulimin e
dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)
28 Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nukjanë përfshirë
në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve
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
32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pijefrutash 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
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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/ 2018/793
(220) 20/06/2018
(731) Lukas Podolski, Bahnstrasse 23, D50858 Köln, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) STRASSENKICKER.

(511) 3 Preparate për larjen dhe zbardhimin e rrobave; preparate për lustrim; përzierje
smerilimi; preparate për heqjen e yndyrës; preparate për gërryerje; sapunë; parfume; vajra
esencialë; produkte kozmetike; losione për flokë; preparate për pastrimin e dhëmbëve

(210) KS/M/ 2018/794
(220) 20/06/2018
(731) Lukas Podolski Bahnstrasse 23, D50858 Köln, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) LUKAS PODOLSKI

(511) 3 Preparate për larjen dhe zbardhimin e rrobave; preparate për lustrim; përzierje
smerilimi; preparate për heqjen e yndyrës; preparate për gërryerje; sapunë; parfume; vajra
esencialë; produkte kozmetike; losione për flokë; preparate për pastrimin e dhëmbëve

(210) KS/M/ 2018/795
(220) 20/06/2018
(731) Lukas Podolski Bahnstrasse 23, D50858 Köln, DE
(591) Bardhë e zi
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)
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(511) 3 Preparate për larjen dhe zbardhimin e rrobave; preparate për lustrim; përzierje
smerilimi; preparate për heqjen e yndyrës; preparate për gërryerje; sapunë; parfume; vajra
esencialë; produkte kozmetike; losione për flokë; preparate për pastrimin e dhëmbëve

(210) KS/M/ 2018/807
(220) 21/06/2018
(731) NATURA GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Otakçılar Caddesi, No:78 Kat:2 D Blok
N0:74-75 Eyüp İstanbul, TR
(591) E kaltërt, e verdh, e kuqe, portokalli,
violetë, bojë qielli dhe gjelbërt
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5

(540)

(511) 30 Akullore, akuj ushqyes, sorbeto

(210) KS/M/ 2018/810
(540)
(220) 25/06/2018
(731) DESCENTE, LTD 11-3, Dogashiba 1chome, Tennoji-ku, Osaka, JP
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5
(511) 25 Rroba; uniforma për shkollë; rroba për femijë; rroba pune; pantallona për vrapim;
rroba djerse (trenerka); kostume; funda; xhaketa skijimi; pantallona skijimi; pantallona;
bluza pune; rroba formale (sipas kodit të veshjes); mbulesa; xhybe; mantellet; pardesy;
mushama; triko; xhaketë e thurur (kardigan); xhaketë dhe jelek; këmisha; këmishë me qafë
të qelur; manshete; jaka për rroba; këmisha sportive; bluza; këmisha polo (maica polo);
këmisha për kostume; kombinezone pune; xhaketa të mbushura (rroba); livreje (rroba te
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cilat vishen nga grupe të caktuara); jakne (rroba); përparëse këmishash; dresa me tregera;
fund-pantallone; jelek peshkimi; dresa; gëzof me kapuç; bermude; dresa pa mange;
puloverë; ponço; hellonka; rroba të natës; pixhama; bademantilla; ndërresa të brendshme;
nënkëmisha; korsete (ndërresa të brendshme); komplete (kostume); rroba gjumi; brekë;
kilota; shorce dhe brekë të mashkujve; gjimbajtëse (sutjena); nënfunda; kapela për notim;
breze dhe shtrengues (shokë); rroba të brendshme për thithjen e djersëve; korsete; rroba për
larje; kostume për larje; kapela për larje; brekë për larje; slip (rroba të brendshëme); rroba
të brendshme si një tërësi (rroba të brenshme); shtresa kundër djersitjes për nënsjetull; rroba
shtëpie; brekë për beba (të brendshme); brekë; bokserica; jelek për trup grash (bodi); bodi
(të brendshme); Ti-shert (maica); rroba pllazhi; rroba të brenshme të damave; këmisha me
mëngë të shkurtëra; triko; çarape; dorëza; kravata; suspenzorë termal (rroba); shall;
mbrojtës të veshëve (rroba); maramë (shall); ngrohës për këmbë; mbulesa koke; kapela;
sheshira; tregera; rripa (roba); të mbathura; këpucë; çizme për shi; të mbathura të lëkurës;
sandale; atlete (patika); çizme; këpucë femrash; çizme dimri; këpucë dhe çizme për fëmijë;
nënshtresa për këpucë dhe çizme; nënthembra për këpucë dhe çizme; gjuhëza për këpucë
dhe çizme; rrethoja e lekurës (pjesë e cila lidhë pjesën e sipërme me shputën-shollën) për
këpucë dhe çizme; pjesët e sipërme të mbathurave; majat e të mbathurave; nënshtresa
korrketuese; çizme të shkurtëra (deri në nye); të mbathura me thembra te larta (take);
shtresa për të mbathura; pjesët e sipërme të çizmeve; gjysmëçizme; nënthembra për të
mbathura; rrethoja e lekurës (pjesë e cila lidhë pjesën e sipërme me shputën-shollën ) për të
mbathura; të mbathura për pllazhë; çizme dantelle; papuçe (shapka); kostime për maskim;
të mbathura special për sport; të mbathura për golf; të mbathura për futball; çizme për
skijim; çizme për snoubord; të mbathura për gjimnastikë; çizme për bjeshkatari; të
mbathura për bouling; të mbathura për boks; të mbathura për hokej; të mbathura për
bejzboll; të mbathura për ragbi; të mbathura për atletikë; të mbathura për futball amerikan;
krampone për të mbathura për futball; të mbathura për surfim në erë; veshje sportive; xhup
me kapuç për erë; veshje karateje; veshje mbrojtëse sportive; veshja për kendo; veshja për
xhudo; kostumet për ski për garim; shirita për kokë (rroba); xhaketa për erë; çarape; shirita
për nyje (rroba); uniforma për karate; veshja biciklista; veshja për motociklista; uniforma
për xhudo; dorëza për skijim; rroba për sporte në ujë; veshja e gumëzuar për surfing
(rrëshqitje mbi ujë); veshja e gumëzuar për skijim mbi ujë; veshjet e thurura (trikotazhi);
veshja ujërrezistuese; dresa sportive; uniforma; çarape të najlonit për gra; hulahopke; këllëf
(muff) për ngrohje të këmbëve, jo elektrik; çarape për të thither djersën; mveshje deri në
gju (kallçi); espadrila (këpucë ose sandale); shtresa e xhon-it (shola) për këpucë; mbathje
sportive; shtresa shtesë për të mbathura kundër rrëshqitjes; çizme sportive

(210) KS/M/ 2018/811
(540)
(220) 25/06/2018
(731) DESCENTE, LTD 11-3, Dogashiba 1chome, Tennoji-ku, Osaka, JP
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5
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(511) 25 Rroba; uniforma për shkollë; rroba për femijë; rroba pune; pantallona për vrapim;
rroba djerse (trenerka); kostume; funda; xhaketa skijimi; pantallona skijimi; pantallona;
bluza pune; rroba formale (sipas kodit të veshjes); mbulesa; xhybe; mantellet; pardesy;
mushama; triko; xhaketë e thurur (kardigan); xhaketë dhe jelek; këmisha; këmishë me qafë
të qelur; manshete; jaka për rroba; këmisha sportive; bluza; këmisha polo (maica polo);
këmisha për kostume; kombinezone pune; xhaketa të mbushura (rroba); livreje (rroba te
cilat vishen nga grupe të caktuara); jakne (rroba); përparëse këmishash; dresa me tregera;
fund-pantallone; jelek peshkimi; dresa; gëzof me kapuç; bermude; dresa pa mange;
puloverë; ponço; hellonka; rroba të natës; pixhama; bademantilla; ndërresa të brendshme;
nënkëmisha; korsete (ndërresa të brendshme); komplete (kostume); rroba gjumi; brekë;
kilota; shorce dhe brekë të mashkujve; gjimbajtëse (sutjena); nënfunda; kapela për notim;
breze dhe shtrengues (shokë); rroba të brendshme për thithjen e djersëve; korsete; rroba për
larje; kostume për larje; kapela për larje; brekë për larje; slip (rroba të brendshëme); rroba
të brendshme si një tërësi (rroba të brenshme); shtresa kundër djersitjes për nënsjetull; rroba
shtëpie; brekë për beba (të brendshme); brekë; bokserica; jelek për trup grash (bodi); bodi
(të brendshme); Ti-shert (maica); rroba pllazhi; rroba të brenshme të damave; këmisha me
mëngë të shkurtëra; triko; çarape; dorëza; kravata; suspenzorë termal (rroba); shall;
mbrojtës të veshëve (rroba); maramë (shall); ngrohës për këmbë; mbulesa koke; kapela;
sheshira; tregera; rripa (roba); të mbathura; këpucë; çizme për shi; të mbathura të lëkurës;
sandale; atlete (patika); çizme; këpucë femrash; çizme dimri; këpucë dhe çizme për fëmijë;
nënshtresa për këpucë dhe çizme; nënthembra për këpucë dhe çizme; gjuhëza për këpucë
dhe çizme; rrethoja e lekurës (pjesë e cila lidhë pjesën e sipërme me shputën-shollën) për
këpucë dhe çizme; pjesët e sipërme të mbathurave; majat e të mbathurave; nënshtresa
korrketuese; çizme të shkurtëra (deri në nye); të mbathura me thembra te larta (take);
shtresa për të mbathura; pjesët e sipërme të çizmeve; gjysmëçizme; nënthembra për të
mbathura; rrethoja e lekurës (pjesë e cila lidhë pjesën e sipërme me shputën-shollën ) për të
mbathura; të mbathura për pllazhë; çizme dantelle; papuçe (shapka); kostime për maskim;
të mbathura special për sport; të mbathura për golf; të mbathura për futball; çizme për
skijim; çizme për snoubord; të mbathura për gjimnastikë; çizme për bjeshkatari; të
mbathura për bouling; të mbathura për boks; të mbathura për hokej; të mbathura për
bejzboll; të mbathura për ragbi; të mbathura për atletikë; të mbathura për futball amerikan;
krampone për të mbathura për futball; të mbathura për surfim në erë; veshje sportive; xhup
me kapuç për erë; veshje karateje; veshje mbrojtëse sportive; veshja për kendo; veshja për
xhudo; kostumet për ski për garim; shirita për kokë (rroba); xhaketa për erë; çarape; shirita
për nyje (rroba); uniforma për karate; veshja biciklista; veshja për motociklista; uniforma
për xhudo; dorëza për skijim; rroba për sporte në ujë; veshja e gumëzuar për surfing
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(rrëshqitje mbi ujë); veshja e gumëzuar për skijim mbi ujë; veshjet e thurura (trikotazhi);
veshja ujërrezistuese; dresa sportive; uniforma; çarape të najlonit për gra; hulahopke; këllëf
(muff) për ngrohje të këmbëve, jo elektrik; çarape për të thither djersën; mveshje deri në
gju (kallçi); espadrila (këpucë ose sandale); shtresa e xhon-it (shola) për këpucë; mbathje
sportive; shtresa shtesë për të mbathura kundër rrëshqitjes; çizme sportive

(210) KS/M/ 2018/818
(220) 25/06/2018
(731) Grupa Topex Sp. z o.o. Sp.k,
Ul. Pograniczna 2/4, 02-285 Warszawa, PL
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) VERTO

(511) 7 Qikrik, shirit bartes, pompa (makina), pompa ajri (instalime garazhi), pompa
lubrifikuese, pompa me ajr të kompresuar, pompa për instalime ngrohëse, Ventilator
thithës, makina mprehëse me rrip, shara (makina), shara zingjirore, aparate dhe makina
elektrike për pastrim, makina për kompresim të ajrit, prerëse (makina), aparate për prerje,
makina për prerje dhe gdhendje, makina shpimi, shpuese elektrike dore, shpuese që
operojne me bateri, shpuese goditëse, çekiç elektrik, çekiç pneumatik, çekiç i rëndë, çekiç
goditës, ashensor (lift), aparate ashensorësh, aparate lifti, makina për punim të qelqit,
makina për thyerje, makina ngarkimi dhe shkarkimi, makina etiketimi, korrëse, vegla
makina, makina për përzierje, makina për ngjyrosje, makina planifikimi, valvula për
zvoglim të shpypjes (pjesë të makinave), mikserë, makina gozhdimi, makina për mprehje
me rrip, makina për spërkatje, makina për përpunim të gurrit, aparate për përpunim, aparate
për saldim (që operojne me gaz), kaçavidha që operojne me bateri, makina për regullim
preciz, shara me prerje vertikale, zdrukth (makina), makina qepëse, larës me presion,
thumbues (makinë), pompa kopshti (makina), pompa zhytëse (makina), shara për vrima
çelësi (pjesë e makinave), aprate nivelizimi, shpatulla (makina); Vegla, vegla dore, të
ndryshme nga ato që operojnë me dorë, brisqe (pjesë të makinave), brusha (pjesë të
makinave), brush që operojnë me rrymë, dalta për makina, shpueseve (pjesë e makinës),
koka shpuesesh, lloje kokash për shpim (pjesë të makinave), filtra (pjesë të makinave ose
motorëve), gëzhoja për filtrim të makinave, rrota për mprehje (pjesë të makinave), çekiç
(pjesë të makinave), paisje mbajtëse për vegla makinash, thika (pjesë të makinave), thika
për kositëse, thika elektrike, pistoleta për graso (pjesë të makinave), turjela xeheroresh,
unaza grasosh (pjesë të makinave), segmente psitoni, tavolina sharash (pjesë të makinave),
brisqe sharash (pjesë të makinave), gërshërë elektrike, gërshër kositëve elektrike, aprate për
saldim që operojne me gaz, tube fryrëse për saldim që operojnë me gaz, tavolina për
makina, disqe (pjesë të makinave), coptues gurrësh (pjesë të makinave), brisqe (pjesë të
makianve), mbajtëse (pjesë të makinave), vegla pneumatike (makina); Pistoleta pneumatike
për ndalje, pistolet për ngjitëse, elektrike, psitoleta spërkatëse, për ngjyrosje, psitoleta për
ngjitëse, makina spërkatëse për ngjyrosje, montime pistoletash; pompa për ajr të
kompresuar, lëvizës kryesor, të ndryshëm nga ato për automjete toksore, filtra për pastrim
dhe ftohje të ajrit, për motorë, kuti ingrenazhi të ndryshëm nga ato për automjete toksore,
kompresor (makina), pistoleta për nxehe, mekanizma për ngritje, aparate saldimi, elektrike,
hekura elektrik për saldim, aparate elektrike për saldim, elektroda saldimi
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(210) KS/M/ 2018/839
(220) 28/06/2018
(731) INA - INDUSTRIJA NAFTE d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb, HR
(740) Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë

(540) INA AUTOGLAS

(511) 3 Pastrues i njollave; përgatitjet për pastrimin e xhamave; tretje për pastrimin e
xhamit te automejtit

(210) KS/M/ 2018/964
(220) 20/07/2018
(731) Vitaminka Trade sh.p.k.
Marigona Rezidence, Graçanicë, KS
(591) Gjelbër dhe bardhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Fruta dhe perime te konservuara, te ngrira, te thara dhe te ziera; pelte, reçele,
compote; qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe yndyrna ushqimore
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe produkte
drithërash, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akull; mjaltë, melasë; maja, kripë, uthull, salca, erëza
32 Birra; ujërat minerale dhe te gazuara si dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe
lëngje frutash; shurupe
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(210) KS/M/ 2018/965
(220) 20/07/2018
(731) inlingua International AG
Belpstrasse 11, 3007 Bern, Switzerland, CH
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama “Ndue Përlleshi” Alko
Impex Obj. 2-1/9, Prishtinë

(540)

(511) 9 Kaseta zëri dhe video për gjuhët mësimore; programe kompjuterike për mësimin e
gjuhës dhe përkthime; softuer (program) edukativ kompjuterik; e-libër-lexues, kompjuter
tablet; libra të regjistruara në disk; libra të cilët mund të shkarkohen nga interneti; libra
audio (zëri)
16 Materialet për mësimin e gjuhëve (lëndë të shtypur); tekstet shkollore; manualet e
trajnimit
39 Prenotimi i njohësve të gjuhës për udhëtarë
41 Trajnimi i gjuhës; organizimi i mësimit të gjuhës; interpretime dhe shërbime përkthimi;
shërbimet e mësimit në distancë të ofruara drejt për drejtë (on-line) dhe mësim drejt për
drejtë (on-line); publikimi i materialeve multimediale drejt për drejt (on-line)

(210) KS/M/ 2018/966
(220) 20/07/2018
(300) 716324 23/04/2018 CH
(731) Rieker Holding AG
Stockwiesenstrasse 1 8240 Thayngen, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 18 Lekurë dhe imitim i lekurës; çanta; çanta dore
25 Veshje, këpucë, këpucë (veshje për këmbë), kapele, rripa të belit
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(210) KS/M/ 2018/968
(220) 23/07/2018
(731) YATAŞ YATAK VE YORGAN
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No:6
Melikgazi / Kayseri, TR
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 20 Mobilje, të bera nga çdo lloj i materialit, dyshekë, jastëkë, dyshekët e ajrit dhe
jastekë, jo për qëllime mjekësore, çanta për gjumë për kampe, shtretër uji, jo për qëllime
mjekësore, pasqyra, koshere bletësh, huall artificial dhe seksionet e drurit për huall
artificial, karrige për foshnje, kosh për foshnjat, djepe, ecëse për foshnje, pllaka për shfaqje,
korniza për piktura dhe tablo, pllaka identifikimi, pllaka me emra, etiketa të identifikimit te
bera prej druri ose materialeve sintetike, kontejnerët e paketimit të drurit ose të plastikës,
fuqitë për përdorim në transport ose magazinim, fuçi, kazanët e magazinimit, rezervuar,
kuti, kontejnerët e magazinimit, kontejnerët e transportit, arkivat, paletat e ngarkimit dhe
mbylljet për mallrat e lartpërmendura, prej druri ose plastikës, pajisje te vogla nga druri ose
materiale sintetike të përfshira në këtë klasë, mobilje prej druri ose materiale sintetike,
mekanizmat e hapjes dhe mbylljes së drurit ose materialeve sintetike, ornamentet dhe
mallrat dekorative prej druri, tape, kallami, xunkthi, kulmaku, briri, kockat, fildishi, perla,
guaca, qelibar, sedefi, mershaum, dylli i bleteve, plastike ose allcia, të përfshira në këtë
klasë, dmth figurina dhe stolitë e festave për mure dhe skulptura, shporta, shporta peshkimi,
kolibe, kuti fole dhe shtretër për kafshët shtëpiake, shkallët portative dhe shkallët e
levizshme per hipje prej druri ose materiale sintetike, perde nga bambuja, grila te
brendshme shtëpie [për enterier], grila te brendshme me rripa, perde ne forme shiritash,
perde shtrati për dekorim, grepa per perde, unaza per perde, kapese per perde, shufra per
perde, pengesa jo metalike per rrota
35 Reklamim, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe
panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese, funksionet e zyrës; shërbimet e
sekretarisë; rregullimin e abonimeve të gazetave për të tjerët; përpilimi i statistikave; dhenie
me qera e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike;
përgjigje ne telefon për abonentët e padisponueshëm, menaxhimin e biznesit, administrimin
e biznesit dhe konsulencën e biznesit; Kontabiliteti; shërbimet e konsulencës komerciale;
rekrutimin e personelit, vendosjen e personelit, agjencitë e punësimit, agjencitë e importeksportit; shërbimet e përkohshme të vendosjes së personelit, ankandet, mbledhjen së
bashku te një shumëllojshmëri të mallrave, për të mirën e të tjerëve, duke u mundësuar
konsumatorëve që të shikojnë dhe blejnë ato mallra të përshtatshme, këto shërbime mund të
sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, ose përmes katalogëve të porosive postare
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(210) KS/M/ 2018/969
(220) 23/07/2018
(731) YATAŞ YATAK VE YORGAN
SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi 18. Cadde No:6
Melikgazi / Kayseri, TR
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 20 Mobilje, të bera nga çdo lloj i materialit, dyshekë, jastëkë, dyshekët e ajrit dhe
jastekë, jo për qëllime mjekësore, çanta për gjumë për kampe, shtretër uji, jo për qëllime
mjekësore, pasqyra, koshere bletësh, huall artificial dhe seksionet e drurit për huall
artificial, karrige për foshnje, kosh për foshnjat, djepe, ecëse për foshnje, pllaka për shfaqje,
korniza për piktura dhe tablo, pllaka identifikimi, pllaka me emra, etiketa të identifikimit te
bera prej druri ose materialeve sintetike, kontejnerët e paketimit të drurit ose të plastikës,
fuqitë për përdorim në transport ose magazinim, fuçi, kazanët e magazinimit, rezervuar,
kuti, kontejnerët e magazinimit, kontejnerët e transportit, arkivat, paletat e ngarkimit dhe
mbylljet për mallrat e lartpërmendura, prej druri ose plastikës, pajisje te vogla nga druri ose
materiale sintetike të përfshira në këtë klasë, mobilje prej druri ose materiale sintetike,
mekanizmat e hapjes dhe mbylljes së drurit ose materialeve sintetike, ornamentet dhe
mallrat dekorative prej druri, tape, kallami, xunkthi, kulmaku, briri, kockat, fildishi, perla,
guaca, qelibar, sedefi, mershaum, dylli i bleteve, plastike ose allcia, të përfshira në këtë
klasë, dmth figurina dhe stolitë e festave për mure dhe skulptura, shporta, shporta peshkimi,
kolibe, kuti fole dhe shtretër për kafshët shtëpiake, shkallët portative dhe shkallët e
levizshme per hipje prej druri ose materiale sintetike, perde nga bambuja, grila te
brendshme shtëpie [për enterier], grila te brendshme me rripa, perde ne forme shiritash,
perde shtrati për dekorim, grepa per perde, unaza per perde, kapese per perde, shufra per
perde, pengesa jo metalike per rrota
35 Reklamim, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe
panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese, funksionet e zyrës; shërbimet e
sekretarisë; rregullimin e abonimeve të gazetave për të tjerët; përpilimi i statistikave; dhenie
me qera e makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike;
përgjigje ne telefon për abonentët e padisponueshëm, menaxhimin e biznesit, administrimin
e biznesit dhe konsulencën e biznesit; Kontabiliteti; shërbimet e konsulencës komerciale;
rekrutimin e personelit, vendosjen e personelit, agjencitë e punësimit, agjencitë e importeksportit; shërbimet e përkohshme të vendosjes së personelit, ankandet, mbledhjen së
bashku te një shumëllojshmëri të mallrave, për të mirën e të tjerëve, duke u mundësuar
konsumatorëve që të shikojnë dhe blejnë ato mallra të përshtatshme, këto shërbime mund të
sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, ose përmes katalogëve të porosive postare
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(210) KS/M/ 2018/970
(220) 23/07/2018
(731) Christoph Geskes Gustav-HeinemannUfer 74b, 50968 Köln, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) The Munich

(511) 35 Administrim biznesi; Konsulencë në administrim biznesi; Asistencë në
administrim biznesi; Shërbime të administrimit të biznesit; Administrim biznesi për të
tjerët; Administrim i çështjeve të biznesit për të huajt; Përditësim dhe mirëmbajtje të të
dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; përditësim të materialit të reklamës; shërbime
të përkohëshme personeli; analizë e çmimit të kostos; pyetsor biznesi; konsulencë në
menaxhim dhe organizim biznesi; konsulencë në menaxhim biznesi; konsulencë në
menaxhim personeli; ofrim informacion biznesi nëpërmjet një seti faqesh web; shërbime
prokurimi për të tjerët [blerje mallra dhe shërbime për të tjerët]; agjenci import-eksporti;
konsulencë profesionale biznesi; shërbime të menaxhimit të projektit të biznesit për
projekte ndërtimi; financë; menaxhim të skedarëve të kompjuterizuar; agjenci reklame;
përgatitje të raporteve të organizimit të biznesit përsa u përket projekteve të ndërtimit;
shërbime ankandi; shërbime zhvendosje për biznese; zhvillim të koncepteve profesionale të
biznesit për pasuri të paluajtëshme; investigim biznesi; përpilim statistikash; hartim
pasqyrash llogarish (funksione zyre); opinion eksperti për efikasitet biznesi; shërbime të
ekspertit të efeikasitetit të biznesit; hartim pasqyrash llogarish; përgatitje taksash;
parashikim ekonomik; konsumatorët (informacion komercial dhe këshillë për
konsumatorët) [dyqan këshillimi për konsumatorët]; agjenci informacioni tregtar; faturime;
reklamë televizive; shërbime fotokopjimi; promocion në lidhje me çështje organizimi,
kërkimi dhe mësimdhënie; menaxhim biznesi të artistëve që performojnë; menaxhim
biznesi për ofruesit e shërbimeve të profesioneve të lira; menaxhim biznesi të sportistëve;
menaxhim biznesi hotelesh; asistencë menaxheriale komerciale apo industriale;
informacion biznesi; administrim biznesi licencimi të mallrave dhe shërbimeve të të
tjerëve; reklamë me postë direkte për të tërhequr konsumatorë të rinj dhe për të mbajtur
bazën e konsumatorëve ekzistues (reklamë me postë); shërbime faqosje për qëllime
reklame; përgatitje listpagesah; modelim për reklamë ose promocion shitjesh; shërbime
marketingu; kërkim tregu; studime tregu; tërheqje opinoni; kërkim të dhënash në skedarë
kompjuterikë për të tjerët; kërkime biznesi; shërbime të marrëdhënieve me publikun;
reklamë në-linjë në një rrjet kompjuterik; optimizim trafiku në faqet web; optimizim motori
kërkimi; arranxhim dhe drejtim të shërbimeve të reklamës; arranxhim dhe drejtim të
spektakleve të modës për reklamë dhe promocion shitjesh; ekspozita dhe panaire për
qëllime komerciale ose reklame; spektakle mode për qëllime promocionale (organizim të
spektakleve të modës); konsulencë në organizim biznesi; konsulencë në organizim biznesi;
menaxhim të projekteve të organizimit në fushën e përpunimit të të dhënave elektronike;
shërbime nga burime të jashtme [asistencë biznesi]; shërbime “pagesë për klikim” reklamë
në Internet; agjenci punësimi; rekrutim personeli; përzgjedhje personeli duke përdorur
testimin psikologjik; shërbime për shërbime punësimi të përkohëshme; vendosje të
reklamave apo fletushkave në vende të ndryshme; planifikim dhe monitorim zhvillimesh
biznesi përsa u përket çështjeve organizative; shërbime planifikimi për reklamë; asistencë
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në menaxhimin e aktiviteteve të biznesit; prezantim të kompanive në internet dhe media të
tjera; prezantim të mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë;
shërbime të krahasimit të çmimeve; prodhim të filmave për reklamë; publikim të
materialeve të shtypur (përfshirë në formë elektronike), për qëllime reklame; publikim të
katalogëve të porosisë me postë; reklama në radio; shërbime të klipeve me lajme; veshje
vitrinash dyqanesh; përpunim teksti; shërbime shkrimi; shërbime sekretarie; kërkime
sponsorizimi; reklamë përfshirë promovimin e produkteve dhe shërbimeve të palëve të treta
përmes marrëveshjeve të sponsorizimit; stenografi; sistemim informacioni në baza të
dhënash kompjuterike; përgjigje në telefon për pajtimtarë jo të disponueshëm; tarifim
telefoni; shërbime telemarketingu; transkriptim komunikimesh [funksione zyre]; gjetje
vendi pune për pesonel të përkohëshëm; konsulencë biznesi dhe shërbime këshillimi;
organizim të panaireve tregtarë për qëllime komerciale ose publiciteti; shërbime konsulencë
për konsumatorin; shpërndarje të materialit të reklamës; shkrim të teksteve publicitare;
promovim shitjesh për të tjerët; dhënie me qera makina dhe pajisje zyre; dhënie me qera të
makinave për fotokopje; dhënie me qera të makinave të shitjes; dhënie me qera të stendave
për shitje; dhënie me qera të hapësirave publicitare; dhënie me qera të hapësirave
publicitarë në internet; dhënie me qera të materialit publicitar; dhënie me qera të kohës për
reklamë në mediat e komunikimit; negocim dhe përmbyllje të transaksioneve tregtare për
palët e treta; ujdisje pajtimi për shërbimet e telekomunikcionit për të tjerët; ofrim të
adresave për qëllime reklame; rregullim të kontakteve tregtare dhe ekonomike, gjithashtu
me anë të internetit; ujdisje të transaksioneve komerciale për palët e treta, gjithashtu brenda
kuadrit të tregtisë elektronike; ofrim të informacionit të kontaktit komercial dhe të biznesit;
ujdisje të kontratave të radiove të lëvizëshme (për të tjerët); ujdisje të kontratave, për të
tjerët, për blerje dhe shitje të mallrave; ujdisje të kontratave, për të tjerët, për ofrim të
shërbimeve; ujdisje të kontratave me furnizuesit me elektricitet për të tjerët; ujdisje të
kontratave për reklamë për të tjerët; shërbime për personel të përkohëshëm; ujdisje pajtime
në gazetë për të tjerët; shërbime komerciale ndërmjetësimi; reklamë nëpëmjet porosisë me
postë; shpërndarje kampionësh; reklamë me postë direkte [pamflete, broshura, material të
shtypur, kampionë]; shpërndarje të materialet të reklamës; riprodhime dokumentash;
përpunim administrativ të porosisë; demonstrim të mallrave për shërbimet e reklamës;
prezantim mallrash dhe shërbimesh; reklamë për të tjerët në internet; vlerësim biznesi;
auditim biznesi; përpilim informacioni në baza të dhënash kompjuterike; grumbullim
mallrash, për të tjerët, për qëllime shitje dhe prezantimi; konsulencë organizimi, personeli
dhe profesionale në lidhje me biznesin; publikim të teksteve publicitare; menaxhim biznesi
për grupe biznesi, në veçanti në fushën e garantimit të sigurimeve dhe garantimit në
risigurim; administrim biznesi sigurimi dhe risigurimi; shërbime promovimi në lidhje me
çështjet mjeksore (studim dhe mësimdhënie)
36 Risigurim dhe garantim në risigurim; sigurim dhe garantim në sigurim; sigurim nga
zjarri dhe garantim sigurimi nga zjarri; sigurim mbrojtje nga zjarri dhe garantim sigurimi
mbrojtje nga zjarri; sigurim i përmbajtjes dhe garantim sigurimi përmbajtje; sigurim të
automjeteve motorikë dhe garantim të sigurimit të automjeteve motorikë; sigurim shëndeti
dhe garantim sigurimi shëndeti, sigurim jete dhe garantim sigurimi jete, sigurim të
mbrojtjes ligjore dhe garantim të sigurimit të mbrojtjes ligjore; sigurim teknik dhe garantim
të sigurimit teknik; sigurim detar dhe sigurim i sigurimeve detare; sigurim ndaj aksidenteve
dhe garantim në sigurimin ndaj aksidenteve; sigurim të pronës dhe garantim të sigurimit të
pronës; sigurim detyrimi dhe garantim i sigurimit të detyrimit; sigurim të shpenzimeve
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Buletini Zyrtar Nr. 76 i Agjencisë për Pronësi Industriale

ligjore dhe garantim të sigurimit të shpenzimeve ligjore; polica risigurimi dhe garantim të
policave të risigurimit; sigurim nga aksidenti dhe garantim të sigurimit nga aksidenti;
menaxhim sigurimi dhe pretendime risigurimi; agjent sigurimi, vlerësim (financiar)
[sigurim]; informacion sigurimi; konsulencë në sigurim; shërbime teknike sigurimi për
sigurim të çdo lloji; agjent sigurimi dhe risigurimi; shërbime aktuariale sigurimi dhe
risigurimi; përpunim të pretendimeve për sigurim dhe risigurim; konsulencë në fushat e
garantimit të sigurimit dhe garantimit të risigurimit; konsulencë në fushat e sigurimit të
pronës, sigurimit të detyrimeve, risigurimit, sigurimit të shpenzimeve ligjore, policave të
risigurimit, sigurimit të jetës, sigurimit nga zjarri, sigurimit nga aksidenti dhe sigurimit të
shëndetit, dhe në fushën e menaxhimit të pretendimeve të sigurimit dhe risigurimit; dhënie
me qera dhe lizim të pronave të paluajtëshme (menaxhim fasilitetesh); shërbime sigurimi në
kontekstin e garantimit të sigurimit dhe garantimit të risigurimit; shërbime të informacionit
të sigurimit dhe risigurimit; shërbime të kartës së kreditit dhe kartës së pagesave; sigurim të
kartave të kreditit; sigurim të bonove dhe tallonave me vlerë; emetim të kartave të kreditit;
emetim të çeqeve të udhëtimit; veprime bankare; veprime bankare në formë të veprimeve
bankare në linjë; ndërmjetësim në lënien peng; kreditim kundrejt sigurimit; ofrim
informacioni financiar nëpërmjet një seti faqesh web; kuotime në bursë; institucione
kliringu, financiarë; ndërmjetësimi i lejeve të emetimit të sasive të caktuara karboni;
depozita të sendeve me vlerë; shërbime aktuariale; ndërtim, dmth përgatitje financiare të
projekteve të ndërtimit; tregtim aksionesh; ndërmjetësim në pasuri të patundshme;
ndërmjetësim; ndërmjetësim fondesh dhe obligacionesh; shërbime të pagesave të
pensioneve; shërbime bankare kursimi; shërbime të fondit të kursimeve; ndërmjetësim
fondesh dhe obligacionesh; mbledhje borxhi; mbledhje qeraje; transferim elektronik të
fondeve; shërbime financiare në fushën e zhvillimit të koncepteve të përdorimit për pasuritë
e patundshme; përvetësim, trajtim dhe sigurim të kontratave financiare për blerje asetesh
me një çmim dhe në afat kohor të paracaktuar; vlerësime fiskale; informacion financiar;
veprime të blerjes dhe grumbullimit të parave për t’u marrë kundrejt një zbritje; analiza
financiare; konsulencë financiare; sponsorizim financiar; shërbime financiare në lidhje me
promovimin e kërkimit dhe mësimdhënies; shërbime financiare në lidhje me promovimin
përmes thirrjes për tender për shpërblime shkencore; vlerësim të lëndës drusore të papresë
(vlerësim financiar); vlerësim financiar i leshit; vlerësim (vlerësim financiar) [i veprimeve
bankare, pasurisë së patundshme]; sponsorizim financiar; shërbime financiare dhe të
grumbullimit të fondeve; konsulencë financiare (këshillim kredie); menaxhim shtëpi
apartamenti; shërbime të tregtimit dhe të këmbimit të parasë; shërbime të likuidimit të
biznesit, financiare; hua me këste dhe intervale të njëjta kohe për pagesë; menaxhim të
pasurive të patundshme; agjenci të pasurive të patundshme; menaxhim pasurish (menaxhim
pasurish të patundshme); investime fondesh; agjenci kreditimi; lizim krediti; kredi bankare
ku pasuria e patundshme lihet si kolateral; bashkime dhe përvetësime, dmth konsulenca
financiare në lidhje me blerjen ose shitjen e bizneseve dhe investimeve të biznesit;
vlerësime numismatike; veprime bankare në linjë; rregullim financimi për projekte
ndërtimi; organizim për mbledhje parash; grumbullim fondesh për bamirësi; vlerësim
pullash; vlerësim artikujve bizhuterish; vlerësim sendeve antike; vlerësime të pasurive të
patundshme; vlerësim të veprave artistike; vlerësim (vlerësim të kostove të riparimit)
[vlerësim financiar]; verifikim (verfikim çeku [çeqesh]); shërbim këshillimi për debi;
shërbime dorëzanie; huatë [financim]; dhënie me qera të zyrave; dhënie me qera të
apartamenteve; fonde të përbashkëta; menaxhim financiar; shërbime të administrimit me
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mirëbesim; rregullime të dhënies me qera të pasurisë së patundshme; lizim të fermave;
shërbime të ruajtjes së depozitave në kasaforta; akomodim (lizim akomodimi) [apartmente];
veprime të agjentit doganor
44 Shërbime për pacientë të jashtëm; shërbime aromaterapie; riparim i pjesëve të dëmtuara
të pemëve; këshillë nga farmacia; shërbime shëndetsore të banjave nga burime uji mineral
apo të detit; banjo publike për qëllime higjene; azile; shërbime saune; shërbime të dhomës
me dritë dielli; shërbime të grazhdit për kafshë; banjo Turke; dizenjim të ambienteve të
jashtme; shërbime të mjeksisë alternative; shërbime të bankës së gjakut; shërbime të
mamisë; shërbime të klinikës të shëndetit; shërbime të farmacisë; asistencë mjeksore;
shërbime të dhurimit të gjakut; kiropraktika; dizenjime me lule; shërbime të sallonit të
flokëve; arti dhe praktika e krijimit të peisazheve imitime natyrore; shërbime të kopshtarisë;
shërbime të një praktikuesi jo-mjeksor; spitale; shërbime të terapisë së fjalës; shërbime
mjeksore laboratorike, ndryshe nga kërkimi; shërbimet e okulistëve; psikologu (shërbimet e
një psikologu); shërbime mjeksore; shërbime të kujdesit shëndetsor ndaj kafshëve;
stomatologji; shërbime të akuakulturës; fidanishte; shtëpi konvalenshence; qendra
shëndetsore; spitale private; shërbime të klinikës mjeksore; sanatoriume; sallone bukurie;
shërbime të grimierit; shpërndarje nga ajri dhe toka të plehrave kimikë dhe kimikateve të
tjerë bujqësorë; ekzaminime mjeksore dhe klinike; masazh; kryerje të terapisë; rehabilitim
të pacientëve të abuzuar me substance; shërbime këshillimi në lidhje me dietën; punë në
bahçe; kopshtari; shërbime këshillimi në lidhje me shëndetin; mirëmbajtje të hapsirave të
blerta në shtëpi (shërbime kujdestarie); depilim me dyll; mbjellje floku; fertilizim in-vitro;
shërbime ortodontike; kujdes shëndetsor për të rritur; kurorëzime; shërbimet e inseminimit
artificial; dizenjim peisazhes; vendosje manykyri; këshillim mjeksor; mbjellje të pemëve
për qëllime të kompensimit të karbonit; terapi fizike; kirurgji plastike; kujdes psikosocial;
kujdes për lëndina; shfarosje parazitësh (për bujqësi); shërbime mjeksore dhe të kujdesit për
të moshuar; bërje tatuazhesh; shërbime të telemedisinës; mbështetje terapeutike dhe kujdes
mjeksor; shërbime terapie; kujdes për kafshë; blegtori (kafshë); asgjesim të farëve të këqija;
dhënie me qera të pajisjeve për fermë; dhënie me qera të pajisjeve mjeksore; dhënie me
qera të mjeteve mjeksore; dhënie me qera të aparaturave sanitare; shërbime të farmacistëve
për të bërë receta

(210) KS/M/ 2018/971
(220) 23/07/2018
(731) As Travel Club sh.p.k. Rr. Tringë
Smajli Ob-6, Hy. 1, Nr. 3, 10000 Prishtinë,
KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) AS

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
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; rezervime dhe shërbime të agjencive rezervuese për
akomodim, akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet (shtëpi) familjare,
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kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim të përkohshëm;
aranzhime dhe rezervime të akomodimit dhe të objekteve për takime, seminare, konferenca
dhe ekspozita, 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
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/ 2018/972
(220) 23/07/2018
(731) As Travel Club sh.p.k. Rr. Tringë
Smajli Ob-6, Hy. 1, Nr. 3, 10000 Prishtinë,
KS
(591) Kuqe dhe gri
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
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; rezervime dhe shërbime të agjencive rezervuese për
akomodim, akomodim i përkohshëm duke përfshirë hotelet, pensionet (shtëpi) familjare,
kamp pushimet, shtëpitë e turistëve, motelet; rezervimet për akomodim të përkohshëm;
aranzhime dhe rezervime të akomodimit dhe të objekteve për takime, seminare, konferenca
dhe ekspozita, 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
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/ 2018/973
(220) 23/07/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E zezë, E bardhë, dhe E kuqe
(740) Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj

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

(210) KS/M/ 2018/974
(220) 23/07/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E Kuqe, E bardhë, dhe Hiri
(740) Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara

(210) KS/M/ 2018/975
(220) 23/07/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E zezë, E bardhë, dhe E kuqe
(740) Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara
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(210) KS/M/ 2018/976
(220) 23/07/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E kuqe , E bardhë, dhe E Hirit,E zezë
(740) Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara

(210) KS/M/ 2018/977
(220) 23/07/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E Kuqe, E bardhë, dhe Hiri
(740) Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara

(210) KS/M/ 2018/978
(220) 23/07/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E Verdhë, E bardhë, dhe E Zezë,E
hirit
(740) Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj

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

(210) KS/M/ 2018/979
(220) 23/07/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E zezë, E bardhë,E Kaltërt,E hirit,E
kuqe,E gjelbërt
(740) Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara

(210) KS/M/ 2018/980
(220) 23/07/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E gjelbërt, E bardhë, E zezë, E hirit,E
kuqe dhe Vjollce
(740) Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj

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

(210) KS/M/ 2018/981
(220) 23/07/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E gjelbërt, E kuqe,E hiri, E verdh, E
zez

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara

(210) KS/M/ 2018/982
(220) 23/07/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E gjelbërt, E bardhë, dhe E Kaltërt, E
kuqe, E zezë, E hirit

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

(210) KS/M/ 2018/983
(220) 23/07/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa, Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E portokallt, E bardhë, dhe E
Kaltërt,E hiri,e zezë

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara

(210) KS/M/ 2018/985
(220) 24/07/2018
(731) Hyundai Mobis Co., Ltd 203 Teheranro (Yeoksam-dong), Gangnam-gu, Seoul,
KS
(740) Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë

(540) MOBIS

(511) 12 Sisteme frenash kundër mbylljes (ABS) për automobilë; pjesë strukturore për
automobilë; kabllo akselerator për automobilë; pedalje akslerator për automobile; jastëk ajri
për vetura; mjeshtër të ajrosjes për automobilë; kazan ajri për automobilë; krahë të rrotave
për vetura; shpuzore për automjete; konvertor rrotullues për automobilë; alarme kundër
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vjedhjes për automjete; pajisje kundër vjedhjes për automjete; ATA tavë vaji për
automobilë; ATA trupa valvulash për automobilë; boshte për automjete; boshte bartëse për
automobilë; shtëpiza boshti për automobilë; boshte nyjesh për automobilë; bashkues nyjesh
për automobilë; kushineta boshti për automjetet tokësore; kushineta timoni për automjetet
tokësore; rripa sigurie për ulëse të automobilave; frena për automobilë; përforcues frenash
për automobilë; disqe frenash për automjete; tambure frenash për automjete; cilindra
frenash për automjete; jastëk frenash për automobilë; pedalje frenash për automjete; nofulla
frenash për automobilë; veshje frenash për automobilë; parakolp për automobilë; parakolp
absorbues të energjisë për automobilë; mbrojtës parakolpi për automobilë; buzë parakolpi
për automobilë; formësues (kallëp) për parkolp të automobilëve; binar parakolpi për
automobilë; mbajtës parakolpi për automobilë; parakolp me shkallë për automobilë; kabina
për automobilë; kaliper frenash për automjete; kapak për cilindrat montues për autmobilë;
mbulesa automobilësh (të formësuar); tabela qëndrore për automobilë; korniza për shasi të
automobilëve; shtrëngues sigurie fëmijsh për ulëset e veturave; friksion shtrëngues për
automobilë; friksion kablosh për automobilë; mbulesë friksioni për automobilë; disqe
friksioni për automobilë; shtëpizë friksioni për autmobilë; cilindra kryesor friksioni për
automobilë; pedalje friksioni për automjete tokësore; cilindra friksioni të fuqisë për
automobilë; cilindra friksioni për lëshim për automobilë; pirunë friksioni për lëshim për
automobilë; cilindra të mbyllur koncentrik për automobilë; mbështetëse krahësh për
automobilë; fen ftohës për friksione për vetura tokësore; lidhje për automjete tokësore;
kapuç të shufrave të kryqëzuara për automobilë; kapuçë për pjesët kryesore të automobilit;
jastëk kundër përplasjeve për automobilë; anëtarë (pjesë) lidhëse për automobilë; lidhje për
shpejtësi konstante për automobilë; kuverta për kamionë; bartës diferencial për automobilë;
arka diferenciali për automobilë; mbulesa disqesh dhe friksionesh për automobilë; mbyllës
të disqeve të frenave për automobilë; kontollues të dyerve për automobilë; doreza dyersh
për automobilë; shkallë dyersh për automobilë; ballik për dyert e automobilave; lidhje
tërheqjesh për automobilë; emblema për automobilë; motorë për automobilë; mbulesa
motorësh për automobila; goma për montimin e motorit për automobilë; tavë për vajin e
motorit për automobilë; mbështjellës të poshtëm për automobilë; parafango të poshtëm për
automjete tokësore; gëzhoja për filtrat e ajrit për automjete tokësore; gëzhoja për filtra vaji
për automjete tokësore; konsola dyshemeje për automobilë; korniza të formësuara për
automobilë; kapak për rezervuarë të automjeteve; dyer për rezervuarët e automjeteve;
pompa dërgues të karburantit për rezervuar automjetesh; rezervuarë karburanti për
automjete; garniturë (zbukurime) për automobilë; marshe për automjete tokësore;
gjeneratorë për automobilë; rregullues gjeneratori për automobilë; rotor gjeneratori për
automobilë; stator gjeneratori për automobilë; formësim (kallëp) xhami për automobilë;
kuti dorezash për automjete; astar tavani për automobilë; mbështetëse koke ulëset e
automjeteve; kapak motorësh të izoluar me vatë për automobilë; shiritat me vatë për
automobilë; aparat për kontroll të shpejtësisë për automobilë; zbukurime të brendshme për
automobilë; fletë amortizatorësh për automobilë; leva për automobilë; kabllo levash për
automobilë; dry kundër vjedhjes që përdoret në timonin e automobilave; instalime elektrike
kundër vjedhjes për automjete; baltëpritës; friksione tejkalimi për automobilë; panele trupi
për automobilë; panel dyersh për automjete tokësore; frena parkimi për automobilë; shtylla
për automobilë; bartës planifikuesish për automobilë; vula për timonë hidraulik për
automobilë; mekanizma transmisioni për automjete tokësore; motorë për dritare elektrike
për automjete tokësore; boshte helike për automobilë; gjeneratorë pulsi për automobilë;
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grila radioatorësh për automobilë; pasqyra për përdorim në automjete; pasqyra të pasme;
rezervuarë për automjete tokësore; tanke rezervuarësh për automjete tokësore; bartës
valixhes në çatinë e veturës; panele çatish për automjete tokësore; rafte çatie për
automobilë; goma antivibruese për amortizatorët e rrotave të automobilave; ulëse
automobilash; organizues për pjesën e pasme të ulëseve të adaptuara veçanërisht për
përdorim në vetura; rripa sigurie për ulëset e automjeteve; mbulesa për ulëset e
automobilave; shilte për ulëset e automobilave; alarme sigurie për automjete; prazmore
sigurie për ulëset e automjeteve; boshte kardani për automjete; boshte shtytëse për
automjete tokësore; boshte transmisioni për automjete tokësore; amortizatorë goditjesh për
automobilë; anëtarë anësore për automjetet tokësore; xhoko përshtatës për frenat e
automjeteve; bartës i rrotës rezervë për automjete; spojler për automjete; amortizatorë spiral
për automjete; amortizatorë spiral goditjesh për automjete; fletë stabilizuese për
amortizatorë veturash; drejtues ingrenazhi për automjete tokësore; drejtues lidhjesh për
automjete tokësore; timonë për automobilë; shtylla e timonit për automobilë; boshte për
timone të automobilave; traversë izoluese për automobilë; çati dielli për automobila; xhama
kundër diellit për automobilë; mbrojtës nga dielli për automobila; tanke për thithje të ajrit
për motorët e automobilave; unaza sikronizuese (pjesë të automjeteve tokësore); xhama
dritaresh të papërfunduar për automjete; ashensor me platforma (pjesë të automjeteve
tokësore); shufra lidhëse për automjete tokësore, të ndryshme nga ato që janë si pjesë e
motorëve ose makinave; gomat; konvertor rrotullues për automjete tokësore; shufra
tërheqëse për automjete; goma shiritë (tanksi) për automobilë; transferë për transmetim për
automjete tokësore; transmisione, për automjete tokësore; lidhës universal për automjete
toksore; valvula solenoidi për automobilë; valvula frenash për automobilë; valvula
zgjëruese për automobilë; shirit moti (izolues) për automjete tokësorë; rrota automobili;
cilindra të frenave të rrotave për automjete tokësorë; mbulesa rrotash për automjete
tokësorë; cilindra rrotash për automjete tokësorë; mbrojtës rrotash për automobila;
shpërndarës të rrotave të automobilave; kapak për shpërndarësin e rrotave të automobilave;
dritare për automjete; spërkatëse për fshirëset e automobilave; tehe për fshirëset e xhamave
mbrojtës; motorë për fshirëse për xhamat mbrojtës; krah të motorit për fshirëset e
automobilave; tapiceri nga ashklat e drurit për automjete; panel elektronik për automobilë;
alarme mbështetëse paralajmërimi për automjete; bori automobilash; pajisje kundër
vjedhjes për automobilë; ekran për vajin e automobilave; mbyllës (rondelë) për automobilë

(210) KS/M/ 2018/986
(220) 24/07/2018
(300) 18/4435128 08/03/2018 FR
(731) CHANEL
135 avenue Charles de Gaulle, 92200
Neuilly sur Seine, FR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) 1957

(511) 3 Përgatitjet zbardhuese dhe substanca tjera zbardhuese; përgatitjet për pastrim,
lustrim, zhbllokim dhe gërryerje; sapunët; produktet e parfumerisë; vajra esenciale;
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kozmetikë; losione për flokë; pastë dhëmbësh; krem për lëkurë; parfumet; ujë tualeti, ujë
kolonje; ujë parfumi; ekstrakte parfumi; deodorant për përdorim personal; aromat
(parfume); baza për parfum; ekstrakte lulesh (parfume); temjan (aromë); uji livando;
kavanoza me erë të këndshme; ujërat e parfumuara; sapunët deodorant; sapunët për
përdorim personal; sapunët tualeti; sapunët për rruajtje; përgatitjet për rrezitje (kozmetikë);
krem për rrezitje (kozmetikë); pluhuri talk; pluhurat për kozmetikë; produkte kozmetike për
të korrigjuar defektet; produktet dhe pluhurat për kremrat, losionet, kozmetike për kujdesin
e fytyrës dhe trupit; krem për rrudha; artikuj tualeti; losione pas rrojës; xhelet dhe sapunët
për rroje; vajra kozmetikë për dush; losionet për banjo; kremra për dush; kripëra banjo jo
për qëllime mjekësore; maska bukurie; vajrat e trupit; losionet dhe kremrat e trupit;
qumshtët kozmetikë; emulsione për trup; përgatitjet kozmetike për banjot; kremra për
pastrimin e lëkurës; depilatorët; kremera dielli dhe losione dielli; shkopinje për përdorim
kozmtikë; pambuk absorbues për përdorim kozmetike; produktet e makijazhit; lapsa për
buzët; lapsa për vetulla; lapsa për sy; hijet e syve; qerpikët false; thonjtë e rremë; shkëlqyes
buzësh; buzëkuq; produkte për kujdesin e buzëve; pluhurat për makijazh; losionet dhe
pastruesit; maskaratë; vijëzues i syve; ngjitësit e thonjëve; produkte për kujdesin e thonjve;
llaqe për thonjë, pastrues të thonjëve; shamponët; ngjyra të flokëve; xhelët e flokëve;
zbutës të flokëve; aromat për flokët; losionet për flokë; sprej për flokë; shamponë e thatë;
produktet për të hequr ngjyrat e flokëve; kozmetike për kafshët shtëpiake; deodorantët për
kafshë; shamponët për kafshë

(210) KS/M/ 2018/987
(220) 24/07/2018
(731) FRONT LLC
Magjistralja Nënë Tereza, Prishtinë - Fushë
Kosovë, 10000 Prishtinë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) FRONT

(511) 2 Bojërat, lustrat, llaqet; shtresa (bojëra); preparatet për mbrojtje nga ndryshku;
preparate mbrojtëse për materialet ndërtimore, meshje e materialeve me bazë rezinash
artificiale
11 Panelë për pajisje për gatim, ftohje, tharje dhe ventilim, pjesë për instalime të gypave të
ujit, banjos dhe tualeteve
12 Pjesë konstruktive në formë panelesh dhe materiale veshëse për makina tokësore, ajrore
dhe ujore; pjesë interieri për mjete si panele instrumentale të përbëra nga fibërpanelet
16 Letra dekorative
17 Mallra të përbëra nga panele sintetike (produkte gjysmëfinale), në veçanti panele
plastike për veshje të mureve dhe prodhim të orendive si dhe dyshemeve, shtresa të
laminuara, sendviç-panele, laminate dekorative në formë të paneleve ose foljeve, pjesë
konstruktive në formë të panelave, mbulesave të mureve, tavaneve dhe dyshemeve për
ndërtesa; laminate të dyshemeve; foljeve plastike si foljeve për veshje; tabelave izoluese si
tabelat termale izoluese
19 Materiale ndërtuese (jo nga metali) për aplikime në interier dhe eksterier, në veçanti
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panele plastike dhe panele plastike të laminuara si sipërfaqe e mureve dhe orendive si dhe
për mveshjen e mureve dhe ndarjen e mureve, panele nga druri, fibërpanele, fibërpanele me
sipërfaqe të përmirësuar, për shembull me shtresa sipërfaqësore me forma, struktura, të
lyera, të bëra me llak dhe/ose shtresa dekoruese nga letra si dhe nga sipërfaqe të
plastifikuara; fibërpanele të veshura, fibërpanele me struktura të vijëzuara ose reliefore në
shtresën sipërfaqësore; pjesë konstruktive shumë-shtresore në formë panelesh që përmbajnë
fibërpanele, kuti druri, iverpllaka druri; gypa (jo nga metali); struktura lëvizëve (jo nga
metali); beton fibër-druri; pjesë shumështresore në formë panelesh që përdorin drurin, iverpllakën, letrat e kartonit, plastikën e shkumuar, materiale sintetike, bërthamë me rezina të
impregnuara dhe letra dekoruara dhe të ngjashme; pjesë të dyerve; elemente të tavaneve për
tavane të shtresuara; tabela të dritareve; laminate të dyerve
20 Korniza, orendi dhe pjesë të tyre, në veçanti të bazuara në tabela plastike, tabela
plastike të laminuara ose laminate të dekoruara; në veçanti tabela për prodhimin e orendive,
materiale sipërfaqësore për orendi; tavolina pune të kuzhinës, pjesë të sipërme të tavolinës
(suprina), pjesë ballore, pjesë nga fibër druri, shkallë dhe pjesë tjera për qëllime riparuese,
shirita anësor, shirita fundor të dyshmeve apo tavaneve, rripa anësor, laminate të shtresuara,
laminate të dyerve
27 Dysheme (pllaka, dërrasa, parket)
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
37 Inxhinieri ndërtimtarie; konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi;
mirëmbajtja e ndërtesave dhe pajisjeve
40 Trajtimi i materialeve në veçanti trajtimi i drurit, fibrave të drurit, ashklave të drurit,
materialeve nga plastika e laminuar dhe laminatet dekoruese
42 Konsulencë në fushën e arkitekturës dhe shkencave kompjuterike; shërbimet e skicimit
të brendshëm; dizajni industrial dhe zhvillimi i produkteve nga fusha e industrisë së drurit;
testimi i materialeve; projektimi i konstruksioneve dhe konsulenca për to

(210) KS/M/ 2018/988
(220) 24/07/2018
(731) FRONT LLC Magjistralja Nënë
Tereza, Prishtinë - Fushë Kosovë, 10000
Prishtinë, KS
(591) Kuqe dhe zi
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 2 Bojërat, lustrat, llaqet; shtresa (bojëra); preparatet për mbrojtje nga ndryshku;
preparate mbrojtëse për materialet ndërtimore, meshje e materialeve me bazë rezinash
artificiale
11 Panelë për pajisje për gatim, ftohje, tharje dhe ventilim, pjesë për instalime të gypave të
ujit, banjos dhe tualeteve
12 Pjesë konstruktive në formë panelesh dhe materiale veshëse për makina tokësore, ajrore
dhe ujore; pjesë interieri për mjete si panele instrumentale të përbëra nga fibërpanelet
16 Letra dekorative
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17 Mallra të përbëra nga panele sintetike (produkte gjysmëfinale), në veçanti panele
plastike për veshje të mureve dhe prodhim të orendive si dhe dyshemeve, shtresa të
laminuara, sendviç-panele, laminate dekorative në formë të paneleve ose foljeve, pjesë
konstruktive në formë të panelave, mbulesave të mureve, tavaneve dhe dyshemeve për
ndërtesa; laminate të dyshemeve; foljeve plastike si foljeve për veshje; tabelave izoluese si
tabelat termale izoluese
19 Materiale ndërtuese (jo nga metali) për aplikime në interier dhe eksterier, në veçanti
panele plastike dhe panele plastike të laminuara si sipërfaqe e mureve dhe orendive si dhe
për mveshjen e mureve dhe ndarjen e mureve, panele nga druri, fibërpanele, fibërpanele me
sipërfaqe të përmirësuar, për shembull me shtresa sipërfaqësore me forma, struktura, të
lyera, të bëra me llak dhe/ose shtresa dekoruese nga letra si dhe nga sipërfaqe të
plastifikuara; fibërpanele të veshura, fibërpanele me struktura të vijëzuara ose reliefore në
shtresën sipërfaqësore; pjesë konstruktive shumë-shtresore në formë panelesh që përmbajnë
fibërpanele, kuti druri, iverpllaka druri; gypa (jo nga metali); struktura lëvizëve (jo nga
metali); beton fibër-druri; pjesë shumështresore në formë panelesh që përdorin drurin, iverpllakën, letrat e kartonit, plastikën e shkumuar, materiale sintetike, bërthamë me rezina të
impregnuara dhe letra dekoruara dhe të ngjashme; pjesë të dyerve; elemente të tavaneve për
tavane të shtresuara; tabela të dritareve; laminate të dyerve
20 Korniza, orendi dhe pjesë të tyre, në veçanti të bazuara në tabela plastike, tabela
plastike të laminuara ose laminate të dekoruara; në veçanti tabela për prodhimin e orendive,
materiale sipërfaqësore për orendi; tavolina pune të kuzhinës, pjesë të sipërme të tavolinës
(suprina), pjesë ballore, pjesë nga fibër druri, shkallë dhe pjesë tjera për qëllime riparuese,
shirita anësor, shirita fundor të dyshmeve apo tavaneve, rripa anësor, laminate të shtresuara,
laminate të dyerve
27 Dysheme (pllaka, dërrasa, parket)
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
37 Inxhinieri ndërtimtarie; konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi;
mirëmbajtja e ndërtesave dhe pajisjeve
40 Trajtimi i materialeve në veçanti trajtimi i drurit, fibrave të drurit, ashklave të drurit,
materialeve nga plastika e laminuar dhe laminatet dekoruese
42 Konsulencë në fushën e arkitekturës dhe shkencave kompjuterike; shërbimet e skicimit
të brendshëm; dizajni industrial dhe zhvillimi i produkteve nga fusha e industrisë së drurit;
testimi i materialeve; projektimi i konstruksioneve dhe konsulenca për to

(210) KS/M/ 2018/989
(220) 24/07/2018
(731) N.P.T. " Arta -Tex " Rr. Faik Konica
nr. 17 Pejë, KS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) arta

(511) 24 Tekstili dhe produktet prej tekstili, duke përfshirë produktet e thurura dhe të
endura të kësaj klase, tekstili dhe produktet prej tekstili prej fijeve natyrore; stofrat prej
leshi; materialet prej leshi; batanijet për shtretër, çarçafët për shtretër, mbulesat për shtretër,
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materialet e thurura, astarët prej tekstili, këllëf jastëku, jorganë; mbulesa tavoline
25 Të gjitha llojet e rrobave për meshkuj dhe femra duke përshirë edhe ato të punës;
ndërresa për meshkuj dhe femra duke përfshirë ndërresat e brendshme; çizmet; këpucët;
papuçet dhe të gjitha llojet e çorapeve
26 Aksesorë për veshje, respektivisht tokëza (aksesorë veshjesh), lidhëse për veshje dhe
kopsa, prej metali, posaçërisht me dekorim emal; tokëza dhe lidhëse për rripa, grremça dhe
filiqe, kopsa, punime kordonësh (gajtanësh)

(210) KS/M/ 2018/990
(220) 24/07/2018
(731) N.P.T. " Arta -Tex " Rr. Faik Konica
nr. 17 Pejë, KS
(591) Zi, kaltër, vjollce, portokalli
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 24 Tekstili dhe produktet prej tekstili, duke përfshirë produktet e thurura dhe të
endura të kësaj klase, tekstili dhe produktet prej tekstili prej fijeve natyrore; stofrat prej
leshi; materialet prej leshi; batanijet për shtretër, çarçafët për shtretër, mbulesat për shtretër,
materialet e thurura, astarët prej tekstili, këllëf jastëku, jorganë; mbulesa tavoline
25 Të gjitha llojet e rrobave për meshkuj dhe femra duke përshirë edhe ato të punës;
ndërresa për meshkuj dhe femra duke përfshirë ndërresat e brendshme; çizmet; këpucët;
papuçet dhe të gjitha llojet e çorapeve
26 Aksesorë për veshje, respektivisht tokëza (aksesorë veshjesh), lidhëse për veshje dhe
kopsa, prej metali, posaçërisht me dekorim emal; tokëza dhe lidhëse për rripa, grremça dhe
filiqe, kopsa, punime kordonësh (gajtanësh)

(210) KS/M/ 2018/991
(220) 24/07/2018
(300) 30 2018 100 896.8/03 25/01/2018
DE
(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Carl-Metz-StraBe 1, 76185 Karlsruhe, DE
(591) E zezë, e bardhe dhe e hirtë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Lecka për pastrim të ngopura me një përgatitje pastrimi; Lecka për pastrim syzesh
të ngopura me një përgatitje pastrimi
5 Dezinfektantë për mallra optikë; Tretësira dezinfektantësh për lente kontakti; përgatitje
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pastrimi për lente kontakti; pika për mbajtje sysh të njomët për përdoruesit e lenteve të
kontaktit; pika antialergjike për sy për përdoruesit e lenteve të kontaktit
9 Artikuj për okulistë; aparatura dhe instrumente optike; syze, streha kundra diellit, lente
kontakti; kuti për lente kontakti, kuti për zyse, skeletë për gjyzlykë, skeletë për syze; lente
për syze; gajtanë, lidhëse, shirita për mbajtje syzesh; zinxhirë për gjyslykë; enë për lente
kontakti; lupa; syze
21 Lecka për pastrim syzesh; pajisje pastruese për lente kontakti; Lecka për pastrim

(210) KS/M/ 2018/992
(220) 24/07/2018
(731) PETLAS LASTIC SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
KIRSEHIR-KAYSERI DEVLET YOLU
7.KM. GÖLHISAR MEVKII P.K.: 7,
KIRSEHIR, TR
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 12 Automjetet motorike të tokës, motoqikletat, mopedet; mjetet dhe motorët për
automjetet tokësore; friksione për automjetet tokësore; transmetuesit, rripat e transmetimit
dhe zinxhirët e transmetimit për automjetet tokësore; mekanizmat për automjetet tokësore;
frenat, disqet e frenave dhe veshje te frenave për automjetet tokësore; shasi automjeti,
mbulesa automobilash, susta amortizuese të automjeteve, amortizues për automobila,
ingranazhet për automjetet tokësore, rrotat drejtuese për automjete, rrathet për rrota të
automjeteve. Biqikletat dhe trupat e tyre; timonet dhe baltoret për biçikleta. Pjese kryesore
te automjeteve; kellefet e kthimit per karroca; rimorkio për traktorë; pjese kryesore
frigoriferike për mjetet tokësore; rimorkio kapese për automjetet. uleset e automjeteve;
kokë-mbështetëse për uleset e automjeteve; uleset e sigurisë për fëmijët, për automjetet;
mbulesa e ulseve për automjete; mbulesa te automjeteve (me formë); mbrojtese-dielli te
përshtatura për automjetet. Sinjalet e drejtimit dhe krahet për sinjalet e drejtimit për
automjetet; fshirese xhami te perparme dhe krahet e fshirëseve për automjetet. Gomat e
brendshme dhe të jashtme për rrotat e automjeteve; gomat pa tub; paisjet e gomave që
përbëhen nga copëzat e gomave dhe valvulat e gomave për automjetet. Dritaret për
automjete, dritaret e sigurisë për automjete, pasqyrat e pasme dhe pasqyrat e krahut për
automjetet. Zinxhirët kunder-rreshqitjes për automjetet. Transportuesit e bagazheve për
automjete; biçikleta dhe transportuesit e skive për makina; shale për biçikleta ose
motoçikleta. Pompat e ajrit për automjete, për fryrjen e gomave. Alarmet kunder-vjedhje
për automjete, bori për automjet. Rripat e sigurisë për uleset e automjeteve, çanta e ajrit
(pajisje sigurie për automobila). Karrocat e foshnjave, karriget me rrota, karriget shtyrese,
Karroce dore; karrocat e shopingut; karroca me mje rrote të vetme ose me shumë rrota;
karroce dore e shopingut; karroca ushqimore; karroca te vogla dore. Automjete
hekurudhore: lokomotivat; trena; tramvaje; vagone; makina kabllore; karriga ngritese.
Automjetet për levizje nga uji dhe pjesët e tyre, përveç mjeteve dhe motorëve të tyre.
Automjetet për levizje nga ajri dhe pjesët e tyre, përveç mjeteve dhe motorëve të tyre
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(210) KS/M/ 2018/993
(220) 24/07/2018
(731) ATABAY KIMYA SANAYI VE
TICARET ANONIM ŞIRKETI Acibadem
Köftüncü Sk. No:1 Acibadem Kadiköy
Istanbul, TR
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) PAROL

(511) 5 Preparate farmaceutike, medicinale dhe veterinarie; preparate sanitare për përdorim
mjekësor; ushqim dietal dhe substanca të përshtatura për mjeksi apo përdorim në veterinari,
ushqim për beba; shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, material për fashim;
material për mbushje të dhëmbëve; dyll dentar; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e
parazitëve; fungicide, herbicide

(210) KS/M/ 2018/994
(220) 24/07/2018
(731) Besfor Lulaj Tai Sweets Shpk
Kalabri, Kater Krykat nr 11, 10000
Prishtine, KS

(540) CORNY

(511) 30 Akullore
Akullore ne forme te rollneve
Jogurt i ngrire

(210) KS/M/ 2018/995
(220) 24/07/2018
(731) Besfort Lulaj Tai Sweets Kalabri,
Kater Krykat nr11, 10000 Prishtine, KS
(526) CAPS LOCK

(540) CAPS LOCK

(511) 30 Akullore
Akullore ne forme te rollneve
Jogurt i ngrire
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(210) KS/M/ 2018/996
(220) 24/07/2018
(731) Besfort Lulaj Tai Sweets Shpk
Kalabri, Kater Krykat nr 11, 10000
Prishtine, KS
(526) DONALD TRUMP

(540) DONALD TRUMP

(511) 30 Akullore
Akullore ne forme te rrollneve
Jogurt i ngrire

(210) KS/M/ 2018/997
(540) NDRE MJEDRA
(220) 24/07/2018
(731) Besfort Lulaj Tai Sweets Shpk
Kalabri, Kater Krykat nr11, 10000 Prishtine,
KS
(526) NDRE MJEDRA
(511) 30 Akullore
Akullore ne forme te rollneve
Jogurt i ngrire

(210) KS/M/ 2018/998
(220) 24/07/2018
(731) Besfort Lulaj Tai Sweets Shpk
Kalabri , Kater Krykat nr11, 10000
Prishtine, KS
(526) MALËSORE

(540) MALËSORE

(511) 30 akullore
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(210) KS/M/ 2018/999
(220) 25/07/2018
(731) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, MK
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman
Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540) FOVELID

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2018/1001
(220) 25/07/2018
(731) Climate Control Technologies PC
14-16 Churchill Way, Cardiff, CF 102DX,
Wales, GB
(740) Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë

(540)

(511) 11 Kondicionerët e ajrit;ventilatorë për instalimet dhe aparatet e ajrit të
kondicionuar;ri-ngrohësit e ajrit;radiatorė elektrike;ventilator elektrikë;largues të
lagështisë;pastrues të ajrit;ngrohës elektrike të ujit;shpërndarës (dispenzues) elektrik të ujit
të pijshëm;lagështues të ajrit;aparate dhe instalime të ajrit të kondicionuar, ventilator që
janë pjesë e instalimeve të ajrit të kondicionuar;filtra për ajër të kondicionuar;freskuesit e
ajrit, në veçanti, aparatet e pastrimit të ajrit

(210) KS/M/ 2018/1002
(220) 25/07/2018
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati,
Ohio 45202, US
(591) E kaltër, e kaltër e hapur, e kaltër e
mbyllur (teal), e verdhë dhe e bardhë
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 5 Pelena për një përdorim dhe / ose pantallona të të bëra nga letra dhe/ose celuloza

(210) KS/M/ 2018/1004
(220) 25/07/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 5 Shtesa diete dhe preparate diete; kashet për qëllime farmaceutike; fibra diete; pije
dietetike të përshtatura për qëllime mjekësore; substanca diete te përshtatura për përdorim
mjekësor; ushqime dietetike të përshtatura për qëllime mjekësore; preparate albuminoze për
qëllime mjekësore; pije mjekësore; qaj mjekësor; shtesa ushqimore; preparate vitamine;
ushqim i bebeve; infant formula(ushqim për foshnje); qumësht pluhur për bebe; miell
lacteal për foshnje
29 Produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e qumështi; vaj dhe yndyra; supa dhe lëng
mishi, ekstrakte mishi; vezët e zogjve dhe produktet e vezëve; fruta të përpunuar, fugi dhe
perime (përfshirë arrat dhe perimet bishtajore ); gjalpë dhe krem gjalpi; gjizë; qumësht
kikiriku; pije qumështi me baze të bajameve; pije qumështi me baze të kikiriku; pije
qumështi me baze të kokosi; qumështi i kondensuar; qumësht tërshëre; jogurt; qumësht nga
arra koksit; qumësht bajamesh; qumësht; zëvendësuesit e qumështit; margarinë; pije
qumështi; qumështi mbizotërues; produkte qumështi; qumësht pluhur; qumësht orizi; krem
i tundur; qumësht soje; dhallë; Kremra për pije; Prostokvasha [qumësht i tharët]; vezë; vezë
pluhur; zëvendësuesit e vezëve; përzierjet që përmbajnë yndyra për rriska buke; gjalpë
kakao për ushqim; gjalpë kokosi; yndyrë kokosi; vaj prej farave prej liri për ushqim; vaj për
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ushqim; yndyra ushqimore; vajrat e erëzave; ajvar[speca te konservuar]; hurme; çips i
frutave; çips i patateve me pak yndyrë; xhelatinë frutash; pulpë frutash; fruta me bazë
ushqimi rosticeri; perime te thata dhe te ngrira; fruta të gatuara; perime, te gatuara; perime,
te konservuar; shkumë e perimeve; perime të thata; aromatizues me arra; fruta të
kristalizuara; arra të ëmbëlsuar; patate krips; pjese të imta të patateve; manaferra, të
konservuara; perime te konservuara; perime, të konservuara; fruta, të konservuara; fruta, të
ruajtura; rrush i thatë; tofu; kikirikë, të konservuara; lajthi, të konservuara;; lajthia të
përpunuara; bajame të përpunuara; arra të përpunuara; fara të përpunuara; fara luledielli, të
përpunuara;çips prej perimeve; ushqime bimore prej pjesëve të imta; fasule të thata; hurme
te thata; fik i thatë; thjerrëza të thata; produkte te bimëve barishtore të thata; kërpudha, të
konservuara; ushqime të imta me bazë arre; lëngje perimesh për gatim; perime të
përpunuara; molla të përpunuara; ushqime të thata me bazë frutash; xhelatinë, reçel;
komposto; fruta dhe perime në gjendje qulli; gjalpë shqeme nga frutat arrore; bazë bimore
ne gjendje qulli; gjalpë kikiriku; fruta ne gjendje qulli; xhelatinë për ushqim; xhelatinë e
perimeve; komposto; reçel; gjalpë bajamesh; marmelatë; qull me baze arre; pastë e
patateve; perime pate; qull që përbëhen kryesisht nga frutat; qull që përbëhen kryesisht nga
vezët; lëng mishi; koncentrat nga lëngu i mishi; ekstrakte mishi; supa; preparatet për te bere
e supe; preparate për të bërë bouillon; ekstraktet e shpezëve; përzierje për të bërë supë;
kubëza supe; supë e çastit; pire e patateve; patate të konservuara; lëng domatesh për gatim;
burger i perimeve; tahini [paste me fara susamit]; xhenxhefil i kristalizuar; ullinj, të
konservuar; ghee; çips prej bananeve; soja[përpunuar]; shkopi beancurd; pure prej patateve;
fara ushqimore; Chili con carne(gjell pikante me perime bishtajore); fasule soje të
përpunuara; suxhuk vegan dhe vegjetarian
30 Bukë; drithëra; akull; akullore; jogurt i ngrire dhe akullore me lëng frutash; drithëra
mëngjesi, qull dhe kaçamak; pasta; torte; ëmbëlsira dhe biskota(biskota te terura ); pasta të
thata dhe të freskëta; pete dhe brumëra; maja dhe agjentët e thartimit; kafe; qaj dhe kakao
dhe zëvendësuesit e tyre; miell; salcë pikante, erëza frutash apo primesh dhe pasta;
bare(copeza) drithërash bare(copeza) energjie; oriz;shurup dhe melasë; kripërat, erëza,
aromatizues dhe condiments (shtesa rezash); condiments (shtesa erëzash) ushqime
condiments (shtesa erëzash) që përbëhet kryesisht nga keqapi dhe salca; lustra te ëmbla dhe
mbushjet; ëmbëlsira (karamele), bare(copëza) prej karameleve dhe çamçakëzë; brumë,
brumë i rrahur, dhe përzierje për këtë; kokrra të përpunuara, niseshte dhe mallra të bëra prej
tyre, preparate për pjekje dhe maja;sheqer, ëmbëltues natyral, mbulues të ëmbël dhe
mbushje te ëmbla, prodhime blete; shurup panje; shurup agave [ëmbëltues natyral];
aromatizues, përveç vajrave esenciale, për pije; erëza pjekjeje; ëmbëlsirat [karamele];
aromatizues vinegar; kapuçin; biskota petit-beurre; qaj chai; erëza frutash apo
primesh[erza]; kafe pa kafeinë; ekspreso; uthull; ëmbëlsira; pijet e përgatitura me kafe; pure
frutave[sallca]; kafe e bluar; kokrra kafe te pjekura; pije me baze qaji; bare(copeza)
dritherash; ushqim nga pjesët imta me baz drithi; preparate drithi; çips [produkte drithi];
pasta të terura; erëza; condiments (shtesa erëzash); bollgur; oat flakes( tërshërë e shtypur);
tërshërë e qëruar; mjaltë; elb i qëruar; elb grimcuar; ushqime prej elbit; bukë ne rriska te
thata; keqap i domateve; biskota; kakao pluhur; përzierjet e kakaos; pije me bazë kakao;
pije me bazë kafeje; kafe artificiale; kafe; ëmbëlsira; miell misri; marinadë; oriz i kremtuar;
muesli ( përzierje drithërash); copëza muesli ( përzierje drithërash); ëmbëlsira natyrale;
pasta salce; pesto [salcë]; brumë i picave; sheqer icing; oriz i fryrë; ushqim nga pjesët imta
me bazë orizi; çokollatë; mustardë; salcat [erëza]; brumë; pasta; salca domatesh; barishta te
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përpunuara; tërshërë e përpunuar; misër i përpunuar; drithëra të përpunuar; gruri i
përpunuar; erëza; rum buke; përzierjet e preparateve të bukës; ushqime të imtësuara të
përgatitura nga misri; qaj; qaj; luleve ose gjetheve për përdorim si zëvendësues të çajit;
ëmbëlsira almond; kallam sheqeri; baguette(buke e gjate franceze); byrek me kore; biskotë
jo me mbushje nga mishi; krem çokollate; fletëza drithi; kafe malti; pije me baze çokollate;
gouscous [bollgur]; quinoa, e përpunuar; rusk (kek); gruri i pounduar; farë liri; susam i
imtësuar; pasta susami; kek me xhenxhefil; marzipan; çokollata; produkte me bazë
çokollate; ëmbëlsira çokollate; bajame të mbuluara me çokollatë; rrëshirë frutash [përvec
atyre për përdorimit mjekësor]; tortilla ushqime ; ëmbëlsira me oriz te grimcuar; tortellini;
ravioli(pasta); rizoto(oriz me përzierje mishi dhe perime); polenta (gatime misri); ushqime
te përgatitura me baze orizi; pjata të gatshme me përmbajtje te pastave; majonezë vegan
31 Bajame [fruta]; produktet bujqësore, hortikulturore dhe pyjore, dhe produktet e
akuakulturës; kultura bujqësore dhe prodhime bujqësore,hortikulturë dhe produktet e
pylltarisë; bimëve; fungje; fruta te freskëta, arra, perime dhe barëra; malt dhe drithërat e pa
përpunuara; arra [fruta]; kokrra [drithëra]; tërshërë; thekër; grurë; elb; quinoa, e
papërpunuar; drithëra të papërpunuara [papërpunuara]; fara e lirit të papërpunuar; drithëra
të papërpunuara; susam ushqimor, i papërpunuar; alga për konsum njerëzor ose shtazore
32 Pije jo alkoolike; preparate për bërjen e pijeve; pije të gazuara me aromë; arra dhe pijet
me baze soje; pije aloe vera, jo alkoolike; ujera; pije soft; ekstrakte e frutave jo alkoolike;
pije jo alkoolike me lëng frutash; nektar i frutave, jo alkoolike; pije jo alkoolike te
aromatizuara me çaj; pije jo alkoolike te aromatizuar me kafe; pluhur për fluskimin e
pijeve; pestil për fluskimin e pijeve; lëngje; lëngje perimesh [pije]; pije isotonike; ujë i
gazuar; limonadë; orgeat (pije freskuese e bërë nga uji portokalli dhe elbi ose bajame); pije
hirre; pije sportive të pasuruara me proteinë; smuth; ujëra [pije]; pije me baze soje përveç
zëvendësuesve të qumështit; shurup për pije; pije guarana
35 Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; ofrim i hapësirës reklamuese, kohës
dhe medieve; produkte te manifestimeve dhe shërbimet e produkteve te paraqitjeve;
shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit promovues; shërbimet e
marrëdhënieve me publikun; paraqitje tregtare dhe shërbime ekspozuese tregtare;
programet e shërbimeve te bonuseve ne lidhje me besnikërinë dhe nxitjen; marketing;
përpunimi i rregullave administrativ; shërbimet e markave tregtare; administrimi tregtar i
licencimit të mallrave dhe shërbimeve për të tjerët; Informata dhe këshilla komerciale për
konsumatorët [zyre këshilluese për konsumatorin]; shërbime te importit dhe eksportit;
Shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
ofrim i një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; hulumtime
tregu; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me ushqimin për foshnje dhe
fëmijë, ushqime dhe pije dhe shtesat ushqimore

(210) KS/M/ 2018/1005
(220) 25/07/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 3 Preparate për pastrim dhe aromatizim; vajra esenciale dhe ekstrakte aromatike;
artikuj tualeti; kozmetik; pastruesit e trupit dhe preparatet për përkujdesjen e bukurisë ;
parfume dhe aromatizues; sapun; sapunë dezedorant; sapun dore; spërkatës dezedorant për
këmbë; djersitje e këmbëve (Sapun për -); sapun krem; vaj i flokëve; xhel dushi; krem
dushi; vaj dushi; shkumë dushi dhe banjë; sapun banjë; krem banjë; preparatet për banjë;
losionet për banjë; krip banjë jo mjekësore; flluska dushi për bebe; sapun i lëngshëm për
banjë; vaj aromatik për banjë; vaj banje për përkujdesjen e flokëve ; deodorantët dhe
antiperspirantët(substancë kundër djersitjes) ; deodorantët e trupit [parfume]; deodorantët
për përkujdesjen e trupit; preparate e dushit personale për qëllime sanitare ose deodorante
për qëllime [tualeti ]; pastë për brisk rroje; larguesit e flokëve dhe preparatet për rroje;
losion rroje; krem rroje; krem pas rroje; xhel pas rroje; xhel para rroje; ngjyre mjekre;
balsam për mjekër; vaj mjekre; losion mjekre; preparatet për përkujdesjen e mjekrës; sapun
rroje; shapon; shapon i thatë; shpërlarësit e flokëve [shapon- regjenerues ]; krem i flokëve;
xhel i flokëve; shapon i flokëve; spërkatës i flokëve; tonik flokësh; vaks për flokë; xhel
pastrimi; spërkatës për këmbë, në veçanti spërkatës prej pishave të malit; losion për këmbe;
guri gërryes; buzëkuqet; llak thonjsh; jastëk kozmetike; preparate kozmetike; artikuj grimi;
krem eksfoliant; plastera (fasha me ngjitës) për qëllime kozmetike, në veçanti plastera
(fasha me ngjitës) për këmbë; pluhur për këmbë; krem për këmbë; parfume; vajra eteriale;
losion i flokëve, pastë dhëmbësh; larguesit grimit prej syve; preparatet për kujdesin e
lëkurës; balsam, përveç atyre qer qëllime mjekësore; emulsione të trupit për përdorim
kozmetik; emulsione fytyre; xhel bukurie; xhel për qëllime kozmetike; sapun dhe xhel;
sapun i lëngshëm për përdorim në banje për këmbë; preparatet për lëkur fytyre për
përdorime në kozmetikë; gurë lustrues; gurë lëmues; sebum (substancë dhjamore); krem i
sebumit (substancë dhjamore) prej dreri; jastëk për lëndimet nga fërkimet e lëkurës;
spërkatës prej pishës malore për këmbë; pëlhurë për këmbë; jastëk grimi prej leshit
pambukut; jastëk pastrues te mbushur me mbushje kozmetike; tissues (paketime me fasulet)
te mbushura me losion kozmetike; tissues ( paketime me fasulet) me parfum; preparatet
tissues( paketime me fasulet) për largimin e grimit; krem kozmetik; laps kozmetik;
kozmetik për vetulla; preparate kozmetike; lesh pambuku kozmetikë; freskues kozmetik i
lëkurës; yndyrë për qëllime kozmetike; maskara; pluhur kozmetike; pudër talium, për
përdorim tualeti; politure thonjsh; thonj artificial; preparate për përkujdesjen e thonjve;
larguesit e politurës se thonjve; ngjitës arti për thonj; shkëlqyes buzësh; preparatet për
përkujdesjen e buzëve; ngjyrues flokësh; parfumeri dhe aroma; eau de cologne (ujë tualet
me aromë të fortë); ujë tualeti; ujë me parfum; depiluesit, ne veçanti dyllë, krem; shirita
dylli për largimin e qimeve në trup; preparate për përkujdesjen e lëkurës, syve dhe thonjve,
ne veçanti preparate për përkujdesjen e pastrimit, lëkurës; kozmetikë ngjyrash për sy; vaj
esencial; pastë dhembesh; preparate për zbardhjen e dhëmbëve
5 Preparate sanitare për përdorim mjekësor; farmaceutiket; plastera, materiale për fashim;
dezinfektuesit; dezinfektuesit dhe antiseptiket; produktet higjienike femërore; sapunë
sterilizues mjekësor dhe detergjent; preparate sanitare dhe artikuj; krem për këmbë
(mjekësor-) ; pluhur mjekësore i këmbeve; preparate për përkujdesjen e këmbeve për
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përdorim mjekësore; laps i lythave; preparate për largimin e lythave;
spërkatës ftohëse për qëllime mjekësore; spërkatës kundër baktereve; shirita fashe për
preventiv të flluskave; plaster ngjitës; lidhëset kirurgjikale; garzë për lidhje; fasha për
lidhje; ilaçe për puçrra; plastera (fasha me ngjitës) për puçrra; jastëk për puçrra; unaza për
puçrra te këmbeve; deodorant kepucash
8 Brisk rroje; pajisje rroje (bic rroje); mprehës lëkure; vegla dore me operim dore; pajisjet
manikyr; callous files ( pajisje përdoruese për dëmtime te lëkurës); limë e shputave; teh
callous files ( pajisje përdoruese për dëmtime te lëkurës); files[vegla]; vegla për flok; mjetet
dore për trajtimin sipërfaqësor, prerëse, shpuese, bluarës, mprehëse; mjete për prerjen dhe
largimin e flokëve; pajisje për stilizimin e flokëve; vegla me operim dore dhe pajisje për
trajtimin e materialeve, dhe për konstruktim, riparim dhe mirëmbajtje; mjete higjiene dhe
bukurie për njerëz dhe kafshë; vegla për manikyr dhe pediker; pincë; gërryese thonjsh;
pincë thonjsh; prerëse kallo: këllëf rroje; këllëf për brisk rroje; këllëf për instrumentet
manikyr
10 Shputa ortopedike; ndarëse e gishtave te këmbës për qëllime ortopedike; artikuj
ortopedik; ndihma ortopedike mobile; jastëk te thembrave për përdorim ortopedik; shputa
te bere nga lëkura [ortopedike]
21 Brusha dhe artikuj të tjerë për pastrim, materiale për të bërë brusha; brusha rroje; brusha
e vetullave; brusha për qerpik; brusha për këpucë; brusha grimi; mbajtësit për brisqe rroje
25 Mbathje; shputa për mbathje; shputa te brendshme në veçanti të bëra prej lëkure, jo të
endura; shtesa e këpucëve për jo për qëllime ortopedike; take shtese; këpucë në veçanti si
flip-flops për përdorim si mbathje; sandale banjë; shputa termo; shputa të bëra nga leshi i
qengjave; shputa te mbrendeshme freskuese
35 Hulumtim tregu; ofrim tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
shërbime te importit dhe eksportit; Informata dhe këshilla komerciale për konsumatorët
[zyre këshilluese për konsumator]; administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe
shërbimeve për të tjerët; shërbime te telemarketingut; negocimi dhe konsulent e
transaksioneve tregtare për palët e treta; përpunimi i udhëzimeve administrative; shërbimet
e marrëdhënieve me publikun; marketing; reklamim, marketing dhe konsulentë
promovuese, shërbime këshilluese dhe asistence; programet e shërbimeve te bonuseve ne
lidhje me besnikërinë dhe nxitjen; paraqitje tregtare dhe shërbimet komerciale te
ekspozitave; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialeve promovues; produkte te
manifestimeve dhe shërbimet e produkteve te paraqitjeve; ofrim i hapësirës reklamuese,
kohës dhe medieve; reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; analiza të biznesi,
kërkime dhe shërbime informacioni; asistenc biznesit, menaxhimi dhe shërbimet
administrative; shërbime me pakicë dhe shumicë në lidhje me artikujt e tualetit, vajra
esenciale, kozmetikë, preparate sanitare dhe artikujt, preparate mjekësore dhe artikujt, dhe
shputat e këpucëve

(210) KS/M/ 2018/1008
(220) 26/07/2018
(731) MEXON Ltd. Bulgaria, Plovdiv
municipality, city Plovdiv, p.c. 4003, 266
Vasil Levski Str, BG

(540)
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(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(511) 3 Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në pastrim; pastrim,
lustrim, preparate fërkuese dhe gërryese; sapun; kozmetik
5 Biocide, dezinfektues dhe antiseptik, përveç për përdorim veterinar dhe te kafshët

(210) KS/M/ 2018/1009
(220) 26/07/2018
(731) MEXON Ltd. Plovdiv municipality,
city Plovdiv, p.c. 4003, 266 Vasil Levski
Str, BG
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) WAIX

(511) 3 Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në pastrim; pastrim,
lustrim, preparate fërkuese dhe gërryese; sapun; kozmetik
5 Biocide, dezinfektues dhe antiseptik, përveç për përdorim veterinar dhe te kafshët

(210) KS/M/ 2018/1010
(220) 26/07/2018
(731) MEXON Ltd Plovdiv municipality,
city Plovdiv, p.c. 4003, 266 Vasil Levski
Str, BG
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) STILENA

(511) 3 sapun; kozmetik; shampon, (kondicioner); locion per flok; xhele dushi

(210) KS/M/ 2018/1011
(220) 26/07/2018
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(526)

(540) FLAMING HOT EXTREME
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(591)
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë
(511) 9 Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë,
kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për
shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin,
transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate
regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash
magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që
vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që
përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin
28 Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa
të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes
41 Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/1012
(220) 26/07/2018
(731) KUBOTA CORPORATION
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome Naniwa-ku,
Osaka, JP
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) KUBOTA

(511) 7 Aparate saldimi me gjenerator motorik; motorë me benzin (jo për automjete
toksore); dizel motorë (jo për automjete toksore); pjesë për motorë; motorë me djegie të
brendshme, jo për automjete toksore, dhe pjesë dhe shtesa për ato; aktuatorë (nxitës
kryesor) jo elektrik (jo për automjete tokësore) pos për mullinj dhe mullinj me ere; pjesë
për aktuatorë (nxitës kryesor) pos për mullinj dhe mullinj me erë; agregatë hidraulik;
gjeneratorë për motorë; starter për motorë dhe makina; AC motorë dhe DC motorë (ku nuk
janë të përfshirë ato për automjete toksore por janë të përfshirë pjesë për cilindo AC dhe
DC motor); AC gjeneratorë (alternator) dhe pjesët dhe shtesat për ato; DC gjeneratorë dhe
pjesët dhe shtesat për ato; pompa karburanti për automjete toksore; pompa vaji për
automjete toksore; rondele nga metali për motorë; rondele për motorë të cilat nuk janë nga
metali; ventilator ftohës për motorë; motokultiator për traktor për përdorim në bujqësi;
kombajnë për korje; makina për kositje dhe lidhje të duajve; makina për korje; makina për
mbjellje te orizit; makina me motor për lavrim; makina për shpërdarje të plehut; korëse
(makina bujqësie); kositëse; makina për transplatim të perimeve; makina mbjellëse
(makina); makina për korje të perimeve; makina për lustrim të orizit; makina për zhvoshkje
(qërim) të orizit; makina për spërkatje; makina për shirje; makina për paketim të perimeve;
makina për desifektim të dheut; makina për nxjerje të barishteve të këqija; makina për
tharje të prodhimeve; makina bujqësie dhe vegla bujqësie, me të cilat nuk operohet me
dorë, dhe pjesët dhe shtesat për ato; kositëse bari (makina) dhe pjesët dhe shtesat për ato;
kositëse bari me ulëse dhe pjesët dhe shtesat për ato; eskavator (për bartje të dheut/transport
dheu); auatomjete motorike për ngarkim; automjete për ngarkim; shtyllngulës (makina për
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ngulje shtyllash dhe shufrave në tokë); turjela për shpim të tokës; kruajtëse të tokës (torno);
makina për vendosje të pragjeve nën shina hekurudhe; makina ndërtimtarie dhe pjesët dhe
shtesat për ato; makina dhe aparate për ndërtimatri civile dhe pjesët dhe shtesat për ato;
makina për ngarkim-shkarkim dhe aparate dhe pjesë dhe shtesa për ato; kushineta ( jo për
automjete toksore); boshte, heshtë ose çikrik (jo për automjete toksore); boshte për makina;
boshte me gunga; bashkues për boshte ose lidhje (jo për automjete toksore); reduktor të
bartësit dhëmbëzor (jo për automjete toksore); ndures i shpejtësive (jo për automjete
toksore); shtrëngues (lidhje), jo për automjete toksore; boshte gungore) jo për automjete
toksore; rrota dhembëzore ose dhëmbzor (jo për automjete toksore); rripa për bartje të
energjisë (jo për automjete toksore); bartës të rrymës elektrike dhe dhëmbëzor (jo për
automjete toksore); spirale (jo për automjete toksore); amortizatorë to goditjeve (jo për
automjete toksore); frena, element për makina (jo për automjete toksore); valvule (jo për
automjete toksore); kandela për motor me djegie të brendshme; rripa për dinamo makina;
rripa për motor dhe makina; koka cilindri për motor; psiton për cilidra; filtra vaji për motor
dhe makina; filtra ajri për motor dhe makina; pastrues ajri për motor dhe makina; zinxhir
bartës, pos për automjete toksore; komponenta për bartje të energjisë, pos për automjete
toksore; transporter shiritor transmisioni / bartës (makina) për makina; tanksi për makina
bujqësie, makina ndertimatarie dhe makina për ndërtimtari civile; pjesë kthetrore për
makina të cilat mbjellin oriz; pjesë kthetrore për makina të cilat përpunojnë tokën; element
për makina (jo për automjete toksore); pompa; pompa uji; pompa për drenazhim (kullim);
makina për fryerje, fluska; kondenzator ajri; pompa për ftohje të makinave; makina për
coptim të mbeturinave; makina për prerje të mbeturinave kopshtare; thika për makina të
cilat i coptojne mbetjet; tambura mullriri të veshura me Çelik

(210) KS/M/ 2018/1013
(220) 26/07/2018
(731) KUBOTA CORPORATION
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome Naniwa-ku,
Osaka, JP
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 7 Aparate saldimi me gjenerator motorik; motorë me benzin (jo për automjete
toksore); dizel motorë (jo për automjete toksore); pjesë për motorë; motorë me djegie të
brendshme, jo për automjete toksore, dhe pjesë dhe shtesa për ato; aktuatorë (nxitës
kryesor) jo elektrik (jo për automjete tokësore) pos për mullinj dhe mullinj me ere; pjesë
për aktuatorë (nxitës kryesor) pos për mullinj dhe mullinj me erë; agregatë hidraulik;
gjeneratorë për motorë; starter për motorë dhe makina; AC motorë dhe DC motorë (ku nuk
janë të përfshirë ato për automjete toksore por janë të përfshirë pjesë për cilindo AC dhe
DC motor); AC gjeneratorë (alternator) dhe pjesët dhe shtesat për ato; DC gjeneratorë dhe
pjesët dhe shtesat për ato; pompa karburanti për automjete toksore; pompa vaji për
automjete toksore; rondele nga metali për motorë; rondele për motorë të cilat nuk janë nga
metali; ventilator ftohës për motorë; motokultiator për traktor për përdorim në bujqësi;
kombajnë për korje; makina për kositje dhe lidhje të duajve; makina për korje; makina për
mbjellje te orizit; makina me motor për lavrim; makina për shpërdarje të plehut; korëse
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(makina bujqësie); kositëse; makina për transplatim të perimeve; makina mbjellëse
(makina); makina për korje të perimeve; makina për lustrim të orizit; makina për zhvoshkje
(qërim) të orizit; makina për spërkatje; makina për shirje; makina për paketim të perimeve;
makina për desifektim të dheut; makina për nxjerje të barishteve të këqija; makina për
tharje të prodhimeve; makina bujqësie dhe vegla bujqësie, me të cilat nuk operohet me
dorë, dhe pjesët dhe shtesat për ato; kositëse bari (makina) dhe pjesët dhe shtesat për ato;
kositëse bari me ulëse dhe pjesët dhe shtesat për ato; eskavator (për bartje të dheut/transport
dheu); auatomjete motorike për ngarkim; automjete për ngarkim; shtyllngulës (makina për
ngulje shtyllash dhe shufrave në tokë); turjela për shpim të tokës; kruajtëse të tokës (torno);
makina për vendosje të pragjeve nën shina hekurudhe; makina ndërtimtarie dhe pjesët dhe
shtesat për ato; makina dhe aparate për ndërtimatri civile dhe pjesët dhe shtesat për ato;
makina për ngarkim-shkarkim dhe aparate dhe pjesë dhe shtesa për ato; kushineta ( jo për
automjete toksore); boshte, heshtë ose çikrik (jo për automjete toksore); boshte për makina;
boshte me gunga; bashkues për boshte ose lidhje (jo për automjete toksore); reduktor të
bartësit dhëmbëzor (jo për automjete toksore); ndures i shpejtësive (jo për automjete
toksore); shtrëngues (lidhje), jo për automjete toksore; boshte gungore) jo për automjete
toksore; rrota dhembëzore ose dhëmbzor (jo për automjete toksore); rripa për bartje të
energjisë (jo për automjete toksore); bartës të rrymës elektrike dhe dhëmbëzor (jo për
automjete toksore); spirale (jo për automjete toksore); amortizatorë to goditjeve (jo për
automjete toksore); frena, element për makina (jo për automjete toksore); valvule (jo për
automjete toksore); kandela për motor me djegie të brendshme; rripa për dinamo makina;
rripa për motor dhe makina; koka cilindri për motor; psiton për cilidra; filtra vaji për motor
dhe makina; filtra ajri për motor dhe makina; pastrues ajri për motor dhe makina; zinxhir
bartës, pos për automjete toksore; komponenta për bartje të energjisë, pos për automjete
toksore; transporter shiritor transmisioni / bartës (makina) për makina; tanksi për makina
bujqësie, makina ndertimatarie dhe makina për ndërtimtari civile; pjesë kthetrore për
makina të cilat mbjellin oriz; pjesë kthetrore për makina të cilat përpunojnë tokën; element
për makina (jo për automjete toksore); pompa; pompa uji; pompa për drenazhim (kullim);
makina për fryerje, fluska; kondenzator ajri; pompa për ftohje të makinave; makina për
coptim të mbeturinave; makina për prerje të mbeturinave kopshtare; thika për makina të
cilat i coptojne mbetjet; tambura mullriri të veshura me Çelik

(210) KS/M/ 2018/1014
(220) 26/07/2018
(731) KUBOTA CORPORATION
2-47, Shikitsuhigashi 1-chome
Naniwa-ku, Osaka, JP
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)
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(511) 7 Aparate saldimi me gjenerator motorik; motorë me benzin (jo për automjete
toksore); dizel motorë (jo për automjete toksore); pjesë për motorë; motorë me djegie të
brendshme, jo për automjete toksore, dhe pjesë dhe shtesa për ato; aktuatorë (nxitës
kryesor) jo elektrik (jo për automjete tokësore) pos për mullinj dhe mullinj me ere; pjesë
për aktuatorë (nxitës kryesor) pos për mullinj dhe mullinj me erë; agregatë hidraulik;
gjeneratorë për motorë; starter për motorë dhe makina; AC motorë dhe DC motorë (ku nuk
janë të përfshirë ato për automjete toksore por janë të përfshirë pjesë për cilindo AC dhe
DC motor); AC gjeneratorë (alternator) dhe pjesët dhe shtesat për ato; DC gjeneratorë dhe
pjesët dhe shtesat për ato; pompa karburanti për automjete toksore; pompa vaji për
automjete toksore; rondele nga metali për motorë; rondele për motorë të cilat nuk janë nga
metali; ventilator ftohës për motorë; motokultiator për traktor për përdorim në bujqësi;
kombajnë për korje; makina për kositje dhe lidhje të duajve; makina për korje; makina për
mbjellje te orizit; makina me motor për lavrim; makina për shpërdarje të plehut; korëse
(makina bujqësie); kositëse; makina për transplatim të perimeve; makina mbjellëse
(makina); makina për korje të perimeve; makina për lustrim të orizit; makina për zhvoshkje
(qërim) të orizit; makina për spërkatje; makina për shirje; makina për paketim të perimeve;
makina për desifektim të dheut; makina për nxjerje të barishteve të këqija; makina për
tharje të prodhimeve; makina bujqësie dhe vegla bujqësie, me të cilat nuk operohet me
dorë, dhe pjesët dhe shtesat për ato; kositëse bari (makina) dhe pjesët dhe shtesat për ato;
kositëse bari me ulëse dhe pjesët dhe shtesat për ato; eskavator (për bartje të dheut/transport
dheu); auatomjete motorike për ngarkim; automjete për ngarkim; shtyllngulës (makina për
ngulje shtyllash dhe shufrave në tokë); turjela për shpim të tokës; kruajtëse të tokës (torno);
makina për vendosje të pragjeve nën shina hekurudhe; makina ndërtimtarie dhe pjesët dhe
shtesat për ato; makina dhe aparate për ndërtimatri civile dhe pjesët dhe shtesat për ato;
makina për ngarkim-shkarkim dhe aparate dhe pjesë dhe shtesa për ato; kushineta ( jo për
automjete toksore); boshte, heshtë ose çikrik (jo për automjete toksore); boshte për makina;
boshte me gunga; bashkues për boshte ose lidhje (jo për automjete toksore); reduktor të
bartësit dhëmbëzor (jo për automjete toksore); ndures i shpejtësive (jo për automjete
toksore); shtrëngues (lidhje), jo për automjete toksore; boshte gungore) jo për automjete
toksore; rrota dhembëzore ose dhëmbzor (jo për automjete toksore); rripa për bartje të
energjisë (jo për automjete toksore); bartës të rrymës elektrike dhe dhëmbëzor (jo për
automjete toksore); spirale (jo për automjete toksore); amortizatorë to goditjeve (jo për
automjete toksore); frena, element për makina (jo për automjete toksore); valvule (jo për
automjete toksore); kandela për motor me djegie të brendshme; rripa për dinamo makina;
rripa për motor dhe makina; koka cilindri për motor; psiton për cilidra; filtra vaji për motor
dhe makina; filtra ajri për motor dhe makina; pastrues ajri për motor dhe makina; zinxhir
bartës, pos për automjete toksore; komponenta për bartje të energjisë, pos për automjete
toksore; transporter shiritor transmisioni / bartës (makina) për makina; tanksi për makina
bujqësie, makina ndertimatarie dhe makina për ndërtimtari civile; pjesë kthetrore për
makina të cilat mbjellin oriz; pjesë kthetrore për makina të cilat përpunojnë tokën; element
për makina (jo për automjete toksore); pompa; pompa uji; pompa për drenazhim (kullim);
makina për fryerje, fluska; kondenzator ajri; pompa për ftohje të makinave; makina për
coptim të mbeturinave; makina për prerje të mbeturinave kopshtare; thika për makina të
cilat i coptojne mbetjet; tambura mullriri të veshura me Çelik
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(210) KS/M/ 2018/1015
(220) 26/07/2018
(731) Rrustem Hasani Magj- Prishtinë
Ferizaj, Graqanicë Llapllasellë, KS
(591) E Bardhe e zeze

(540)

(511) 7 Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç
mjeteve tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim
dhe transmision; pajisjet bujqësore përveç atyre që operohen me dorë;
inkubatorët e vezëve
11 Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,
furnizim me ujë dhe qëllime sanitare
44 Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për
njerëzit dhe kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë

(210) KS/M/ 2018/1016
(220) 26/07/2018
(731) “ESSI” SH.P.K
LLAPUSHNIK-GLLOGOVC, KS
(591) E bardhë,e zezë,ari,gjelbert,e kuqe,e
kalter
(740) Bujar Krasniqi

(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 bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në
klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; fara luledielli për ngrënje, bimët
dhe lulet natyrore; ushqimet për kafshë; malta
35 Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures,
prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim,
prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve
sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore, fishekzjareve, aparatev edhe
paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjev
kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim,
veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje
për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave
për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të
interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për
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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
palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera
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(210) KS/M/ 2018/1017
(220) 26/07/2018
(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) PRIUS +

(511) 12 Automobilë dhe pjesë strukturore për to

(210) KS/M/ 2018/1018
(220) 26/07/2018
(300) 017735721 26/01/2018 EU
(731) Fatmir Imeri Hausner Str. 114
85551 Kirchheim bei München, DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) GLOBL ENGINEE

(511) 25 Rroba; kapelë; këpucë
32 Birrë dhe produktet e birrës; Pije jo alkoolike; Preparate për të bërë pije; Pije energjike;
Pije energjike që përmbajnë kafeinë; Pijet e gazuara me aromë; Pijet sportive; Pije me hirre;
Pijet jo-alkoolike të pasuruara me vitamina; Pije izotonike; Birrë jo-alkoolike me pije me
aromatizues; Birra; Birrë e perzier me pije jo alkoolike; Birrë jo-alkoolike; Kokteje me
bazë birre; Shurupe për të bërë pije me bazë në tharm; Ujë mineral i karbonizuar; Ujë i
gazuar; Pije frutash; Lëngje

(210) KS/M/ 2018/1019
(220) 27/07/2018
(731) SE Tylose GmbH & Co. KG
Industriepark Kalle-Albert Rheingaustraße
190-196 65203 Wiesbaden, DE
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) TYLOSE

(511) 1 Kimikatet për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
kopshtari dhe pylltari; ngjitësit që përdoren ne industri
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(210) KS/M/ 2018/1020
(220) 27/07/2018
(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

(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/ 2018/1021
(220) 27/07/2018
(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

(540)

(511) 33 Verëra, pije alkoolike
35 Reklama e produkteve alkoolike, promovimi i pijeve alkoolike; shitja me shumice dhe
pakicë e pijeve alkoolike
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(210) KS/M/ 2018/1022
(220) 27/07/2018
(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

(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/ 2018/1023
(220) 27/07/2018
(731) Shanghai United Imaging Healthcare
Co., Ltd No. 2258 Chengbei Rd.
Jiading District, Shanghai P.R, CN
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 10 Aparate dhe instrumente mjekësore; Aparate diagnostikuese për qëllime
mjekësore; Aparate me rreze X për qëllime mjekësore; Aparate radiologjike për qëllime
mjekësore; Aparate radioterapie; Tuba me rreze X për qëllime mjekësore; Tomografë për
qëllime mjekësore; Instrumente ultrasonike për përdorim mjekësor; Aparatet dhe
instrumentet me izotope për diagnostikim dhe trajtim; Shtretër, të bërë posaçërisht për
qëllime mjekësore

(210) KS/M/ 2018/1024
(220) 27/07/2018
(731) LEDVANCE GmbH Parkring 29 – 33
85748 Garching bei München, DE
(591) zezë, hiri e mbyllyr, hiri e zbehtë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,

(540)
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Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 9 Aparate dhe instrumente shkencore, detare, survejimi, fotografike,
kinematografike, optike, peshim, matje, kontrollim (mbikqyrje), shpëtimin e jetës dhe
mësimdhënie; aparate dhe instrumente sinjalizuese; aparate dhe instrumente per drejtimin,
ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate
per regjistrim, transmetimin ose riprodhimin e imazheve; projektorë; projektorë të
fotografisë; transportues i të dhënave magnetike; pajisje për përpunimin e të dhënave;
kompjuter; programe kompjuterike dhe softuer (software) kompjuterik të të gjitha llojeve
(përfshirë në këtë klasë); aplikacione softuerike (program) (apps) për aparatet elektrike dhe
komunikuese dhe për pajisje mobile; aparate dhe instrumente elektronike, si dhe aparate
matëse, aparate për përpunimin e të dhënave dhe softuer për matjen e dritës dhe për
analizën dhe vlerësimin e të dhënave të dritës dhe të efektit të dritës mbi qeniet njerëzore
dhe bimët; aparate për përpunimin e të dhënave dhe softuer për analizën dhe vlerësimin e
dritës dhe efektet e dritës; softuer dhe programe të përpunimit e të dhënave; aparaturë
rrezatimi për qëllime jo mjekësore; dritë-përques dioda (LED) dhe dioda laserike; dioda
dritë-përquese organike (LED); dritë udhëzues; bashkues optik; senzorë optik, senzorë të
dritës, senzorë të lëvizjes; detektor foto-elektrik dhe barriera të dritës, module të llampave
LED, poashtu për qëllime të sinjalistikës; ekrane LED; pajisjet dhe aparatet elektrike dhe
elektronike për operimin, rregullimin dhe kontrollimin e pajisjeve ndriçuese; pajisjet dhe
aparatet elektrike dhe elektronike për operimin, rregullimin dhe kontrollimin e ndriçuesve
dhe llambave; pajisje dhe aparate elektrike dhe elektronike për operimin, rregullimin dhe
kontrollin e sistemeve qendrore të kontrollit të ndërtesës; pajisjet dhe aparatet elektrike dhe
elektronike për operimin, rregullimin dhe kontrollin e kontrollit të instalimeve të ndërtimit;
module ndërfaqe për aparate dhe pajisje të tilla; transformues elektronik; çakëll elektronike;
aparatet e ndezjes dhe startues elektronik për llambat dhe ndriçuesit; transformues
miniaturë, mbështjellje mbytëse, bashkim elektrik dhe elemente kontakti duke përfshirë
priza, terminale (elektricitet), mbështjellëse, komutatorë, siguresë elektrike (ndërruese);
pjesë të të gjitha produkteve të lartpërmendura
11 Aparate për ndriçim, sidomos llampat elektrike dhe ndriçuesët; aparatet dhe sistemet e
ndriçimit që përbëhen prej tyre, të bazuara kryesisht në LED, gjithashtu LED organike,
llambat LED, ndriçuesit LED dhe pjesët e tyre (të gjitha mallrat e lartpërmendur të
përfshira në këtë klasë); Llambat me bazë LED dhe aparatet për ndriçim me bazë LED dhe
instalime që përbëhen prej tyre si dhe pjesët e tyre (të gjitha mallrat e lartpërmendura të
përfshira në këtë klasë); Modulet LED, përkatësisht modulet e përbërë nga LED (organike
dhe jo-organike) me funksion të dritës për qëllime ndriçimi; drita elektrike për pemët e
Krishtlindjeve; pjesë për të gjitha mallërat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë

(210) KS/M/ 2018/1025
(220) 27/07/2018
(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) LEDVANCE
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(511) 9 Aparate dhe instrumente shkencore, detare, survejimi, fotografike,
kinematografike, optike, peshim, matje, kontrollim (mbikqyrje), shpëtimin e jetës dhe
mësimdhënie; aparate dhe instrumente sinjalizuese; aparate dhe instrumente per drejtimin,
ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate
per regjistrim, transmetimin ose riprodhimin e imazheve; projektorë; projektorë të
fotografisë; transportues i të dhënave magnetike; pajisje për përpunimin e të dhënave;
kompjuter; programe kompjuterike dhe softuer (software) kompjuterik të të gjitha llojeve
(përfshirë në këtë klasë); aplikacione softuerike (program) (apps) për aparatet elektrike dhe
komunikuese dhe për pajisje mobile; aparate dhe instrumente elektronike, si dhe aparate
matëse, aparate për përpunimin e të dhënave dhe softuer për matjen e dritës dhe për
analizën dhe vlerësimin e të dhënave të dritës dhe të efektit të dritës mbi qeniet njerëzore
dhe bimët; aparate për përpunimin e të dhënave dhe softuer për analizën dhe vlerësimin e
dritës dhe efektet e dritës; softuer dhe programe të përpunimit e të dhënave; aparaturë
rrezatimi për qëllime jo mjekësore; dritë-përques dioda (LED) dhe dioda laserike; dioda
dritë-përquese organike (LED); dritë udhëzues; bashkues optik; senzorë optik, senzorë të
dritës, senzorë të lëvizjes; detektor foto-elektrik dhe barriera të dritës, module të llampave
LED, poashtu për qëllime të sinjalistikës; ekrane LED; pajisjet dhe aparatet elektrike dhe
elektronike për operimin, rregullimin dhe kontrollimin e pajisjeve ndriçuese; pajisjet dhe
aparatet elektrike dhe elektronike për operimin, rregullimin dhe kontrollimin e ndriçuesve
dhe llambave; pajisje dhe aparate elektrike dhe elektronike për operimin, rregullimin dhe
kontrollin e sistemeve qendrore të kontrollit të ndërtesës; pajisjet dhe aparatet elektrike dhe
elektronike për operimin, rregullimin dhe kontrollin e kontrollit të instalimeve të ndërtimit;
module ndërfaqe për aparate dhe pajisje të tilla; transformues elektronik; çakëll elektronike;
aparatet e ndezjes dhe startues elektronik për llambat dhe ndriçuesit; transformues
miniaturë, mbështjellje mbytëse, bashkim elektrik dhe elemente kontakti duke përfshirë
priza, terminale (elektricitet), mbështjellëse, komutatorë, siguresë elektrike (ndërruese);
pjesë të të gjitha produkteve të lartpërmendura
11 Aparate për ndriçim, sidomos llampat elektrike dhe ndriçuesët; aparatet dhe sistemet e
ndriçimit që përbëhen prej tyre, të bazuara kryesisht në LED, gjithashtu LED organike,
llambat LED, ndriçuesit LED dhe pjesët e tyre (të gjitha mallrat e lartpërmendur të
përfshira në këtë klasë); Llambat me bazë LED dhe aparatet për ndriçim me bazë LED dhe
instalime që përbëhen prej tyre si dhe pjesët e tyre (të gjitha mallrat e lartpërmendura të
përfshira në këtë klasë); Modulet LED, përkatësisht modulet e përbërë nga LED (organike
dhe jo-organike) me funksion të dritës për qëllime ndriçimi; drita elektrike për pemët e
Krishtlindjeve; pjesë për të gjitha mallërat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë

(210) KS/M/ 2018/1026
(220) 27/07/2018
(731) TOYPA MAĞAZACILIK TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Kadıköy Caddebostan
Mah. Bağdat Cad. Birgen İş Mrk. No: 226
Kat:1 D:6 İstanbul, TR
(591) verdhë, kuqe, zezë, bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C

(540)
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Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 28 Lojëra dhe lodra. Makina me video lojëra Arkadë; aparate të lojërave dhe makina
për përdorim me një ekran dhe monitor të jashtëm, duke përfshirë ato të cilat veprojnë me
monedha. Lodra për kafshë. Lodra për terrenet e lojërave në natyrë, parqe dhe parqe për
lojëra. Artikuj gjimnastik dhe sportiv që nuk përfshihen në klasa të tjera; grep peshkimi,
karrem artificial peshkimi, karrem (grackë) për gjueti dhe peshkim. Pemët për Krishtlindje
nga materialet artificiale, stolitë për pemët e Krishtlindjeve, borë artificiale për pemët e
Krishtlindjeve, rraketake (lodra), artikuj të rinj për ahengje, vallëzime (favor të ahengut),
kapela të letrës për ahengje
35 Reklamim, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe
panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; dizajn për reklamim; sigurimi i
një tregu onllajn (ne internet) për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve.
Funksionet e zyrës; shërbimet e sekretarisë; rregullimin e abonimeve të gazetave për të
tjerët; përpilimin e statistikave; dhënja me qera e makinave të zyrës; sistemimi i
informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përgjigjja në telefon për abonentët e
padisponueshëm. Menaxhim biznesi, administrim biznesi dhe konsulence biznesi;
Kontabilitet; shërbimet e konsulencës komerciale; rekrutimin e personelit, vendosjen e
personelit, agjencitë e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbime të të vendosjes së
përkohshme të personelit.
Drejtimin e ankandeve. Sjellja së bashku, për të mirën e të tjerëve, të një shumëllojshmërie
mallrash, përkatësisht lojëra dhe lodra,makina me video lojëra arkadë; aparate të lojërave
dhe makina për përdorim me një ekran dhe monitor të jashtëm, duke përfshirë ato të cilat
veprojnë me monedha. Lodra për kafshë. Lodra për terrenet e lojërave në natyrë, parqe dhe
parqe për lojëra. Artikuj gjimnastik dhe sportiv që nuk përfshihen në klasa të tjera; grep
peshkimi, karrem artificial peshkimi, karrem (grackë) për gjueti dhe peshkim. Pemët për
Krishtlindje nga materialet artificiale, stolitë për pemët e Krishtlindjeve, borë artificiale për
pemët e Krishtlindjeve, rraketake (lodra), artikuj të rinj për ahengje, vallëzime (favor të
ahengut), kapela të letrës për ahengje, duke u mundësuar klientëve që të shikojnë dhe blejnë
me lehtësi këto mallra, shërbime të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë,
degët e shitjes me shumicë, nëpërmjet mjeteve elektronike ose nëpërmjet katalogjeve të
porosive postare

(210) KS/M/ 2018/1027
(220) 27/07/2018
(731) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH
Chollerstrasse 4, Zug 6301, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) MILKA TENDER COW

(511) 30 Kakao; pije të bazuara në kakao dhe çokolladë dhe preparate për përgaditjen e
pijeve të tilla; çokolladë, bukë dhe produkte të brumit, produkte të çokolladës, ëmbëltore jo
mjeksore, në veçanti ëmbëlsirat me çokollatë; biskota, uafëll (pite të ëmbla), rovani, torte,
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ëmbëlsira; preparate të bëra nga drithërat, akuj të ngrënshëm, ëmbëlsira të ngrira dhe
deserte; ëmbëlsira të ftohta dhe deserte

(210) KS/M/ 2018/1028
(220) 27/07/2018
(731) REKS Magjistralja Kaçanik- Ferizaj,
Km. 14, Kaçanik 71 000,Kosovë, KS
(591) E gjelbër E përhirtë E bardhë

(540)

(511) 17 Goma të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutaperka, gomë, asbest, mikë
dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastikë dhe granulat për t'u përdorur në
prodhim; paketimin, material izolues; tuba dhe tuba fleksibël, jo prej metali.

(210) KS/M/ 2018/1029
(220) 27/07/2018
(731) N.T.P. " CO - TEX " Tregu me
Shumicë te Amortizatorët, 10000 Prishtinë,
KS
(591) e zezë dhe e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(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/ 2018/1030
(220) 27/07/2018
(731) N.T.P. " CO - TEX "
Tregu me Shumicë te Amortizatorët,
10000 Prishtinë, KS
(591) e zezë dhe e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 25 Çorapë
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35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të shitjes
me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë të çorapëve

(210) KS/M/ 2018/1031
(220) 27/07/2018
(300) 40-2018-0015582 01/02/2018 KR
(731) SK BIOPHARMACEUTICALS CO.,
LTD 221, Pangyoyeok-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, KR
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) TOZYRE

(511) 5 Ilaçe për njerëz dhe përgatitje veterinare; ushqime dietike të përshtatura për
qëllime mjeksore; ushqime dietike të përshtatura për përdorim veterinar; substanca dietike
të përshtatura për përdorim mjeksor; substanca dietike të përshtatura për përdorim
veterinar; përgatitje higjenike për qëllime mjeksore; përgatitje biologjike për qëllime
mjeksore; përgatitje biokimike për qëllime mjeksore; kimikate për përdorim farmaceutik;
përgatitje elementësh gjurmues për përdorim në njerëz dhe kafshë; fermente për qëllime
farmaceutike; përgatitje biotekonologjike për qëllime mjeksore; tretës gjaku; përgatitje
kimike për qëllime mjeksore; përgatitje kimike për qëllime mjeksore ose veterinare;
përgatitje kimike për përdorim higjenik; imunomodulatorë; përgatitje prej vitamine;
vaksina; shtesa dietike; ilaçe dhe agjentë terapeutikë; përgatitje kimiko-farmaceutike;
përgatitje bakteriologjike për përdorim mjeksor dhe veterinar

(210) KS/M/ 2018/1032
(220) 30/07/2018
(300) 302018000017924 22/05/2018 IT
(731) ABAC ARIA COMPRESSA S.P.A.
VIA COLOMBO 3 10070
ROBASSOMERO (TO), IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) AIRTUBE

(511) 7 Fshesa dore për pastrim (Elektrike); Aktivizues për valvula; Kaçavida elektrike;
Mbështjellës, mekanik, për zorra fleksibile; Aktivizues të valvulave pneumatike;
Kompresor; Kompresor (makina); Kompresor si pjesë të makinave, motorave dhe
makinave; Kompresor ajri; Kompresor ajri për automjete; Kompresor elektrik; Kompresor
për makina; Kondensatorë të ajrit (kompresor); Makina me ajër të kompresuar; Lidhje
boshtesh (makina); Motor ajri të kompresuar; Makina për kompresorët; Sprej (spërkatëse)
(pjesë të makinave), përveq për përdorim mjeksor; Makina për sprej me ngjyrë; Pompa
pistolë të cilat operojnë me ajr të kompresuar (ngjeshur); Pistolë për spreja ngjyrosëse;
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Pistona për kompresor; Pompa të ajrit të kompresuar; Pompa, kompresor dhe ventilator;
Nyje për tuba (metali) (pjesë të makinave); Drejtues; Rregullatorë të presionit (pjesë të
makinave); Reduktues (presioni) (pjesë të makinave); Rubinetë (pjese të makinave, dhe
motorëve); Pengues i avullit; Turjelë pneumatiku; Turjelë (mjete elektrike); Mjete
pneumatike; Valvula; Valvula të thithjes për kompresorët e ajrit; Valvula të çelsit për ajr të
kompresuar; Valvula (kërcitje) (pjesë e makinave); Valvula hidraulik; Ventilator
kompresioni
9 Aparat elektrik me telekomandë; softuer i aplikimit (program); Softueri i shkarkimit;
Aplikacionet e shkarkueshme të softuerit; Aplikacionet softuerike të telefonave të mençur,
të cilat mund të shkarkohen; Aplikacion softuer për telefonat të mençur; Aplikacion softuer
për pajisje mobile; Sisteme elektronike të kontrollit për makinat; Aplikacion softuer për
shërbime cloud (të ruajtjes) informatikë; Aplikacione të shkarkueshme për përdorim në
pajisje mobile; Aplikacione të shkarkueshme mobile për menaxhimin e të dhënave;
Aplikacione të shkarkueshme mobile për transmetimin e të dhënave; Softuer kompjuterik
për kontrollin dhe menaxhimin e aplikacioneve të serverëve të qasjes; Aplikacion softuerik
kompjuterik për përdorim në zbatimin e Internetit të Gjërave (Internet of Things); Softuer
kompjuterik për aplikacione mobile që mundësojnë bashkëveprimin dhe ndërfaqen midis
mjeteve dhe pajisjeve mobile

(210) KS/M/ 2018/1033
(220) 31/07/2018
(300) 017924966 28/06/2018 EU
(731) Valvoline Licensing and Intellectual
Property LLC 3499 Blazer Parkway,
Lexington 40509, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) TECTYL

(511) 2 Preparate kundër-ndryshkut (oksidimit); preparate kundër korruzionit
3 Preparate për heqjen e ndryshkut (oksidimit)
4 Lubrifikues
17 Shtresa izoluese; ngjyra izoluese; preparate për zbutjen e zërit
40 Trajtimin e metalit për parandalimin e ndryshkut dhe korrezionit; trajtimin e metalit
(për zbutjen e zërit)
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(210) KS/M/ 2018/1034
(220) 31/07/2018
(300) 017924484 28/06/2018 EU
(731) Valvoline Licensing and Intellectual
Property LLC 3499 Blazer Parkway,
Lexington 40509, US
(591) E zeze, hiri e mbyllte, e bardhe
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 2 Preparate kundër-ndryshkut (oksidimit); preparate kundër korruzionit
3 Preparate për heqjen e ndryshkut (oksidimit)
4 Lubrifikues
17 Shtresa izoluese; ngjyra izoluese; preparate për zbutjen e zërit
40 Trajtimin e metalit për parandalimin e ndryshkut dhe korrezionit; trajtimin e metalit
(për zbutjen e zërit)

(210) KS/M/ 2018/1035
(220) 31/07/2018
(300) 017924970 28/06/2018 EU
(731) Valvoline Licensing and Intellectual
Property LLC 3499 Blazer Parkway,
Lexington 40509, US
(591) E kuqe, e kuqe e mbyllt, e bardhe
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 2 Preparate kundër-ndryshkut (oksidimit); preparate kundër korruzionit
3 Preparate për heqjen e ndryshkut (oksidimit)
4 Lubrifikues
17 Shtresa izoluese; ngjyra izoluese; preparate për zbutjen e zërit
40 Trajtimin e metalit për parandalimin e ndryshkut dhe korrezionit; trajtimin e metalit
(për zbutjen e zërit)
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(210) KS/M/ 2018/1036
(220) 01/08/2018
(731) ABIOGEN PHARMA S.p.A.
Via Meucci, 36 – 56121 Ospedaletto, Pisa
(PI), IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) DIBASE

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe veterinare

(210) KS/M/ 2018/1038
(540)
(220) 02/08/2018
(731) Innovation Centre Kosovo (ICK)
Rruga: Rexhep Mala 28A, 10000
Prishtinë, KS
(591) Kaltër e lehtë #29abe2; gjelbër e lehtë,
#b2d237; Kuqe e lehtë, #ef416c

(511) 14 Medalje dhe pllaka nga metale te çmuara, simbole dhe xhilpëra zbukurimi
16 Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasat
e tjera; materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç aparateve); materiale te vizatuara
dhe materiale për artistët; materiale te shtypura; kartolina; etiketa-bileta; fotografi;
broshura; pamflete; prospekte; pastër; banderolë (baner); materiale plastike për ambalazhim
(që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta (zarfet, çanta] të letrës ose plastikës, për paketim;
plan projekte; diagrame; stilolapsa; pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose kartonit
25 Bluza; kapele
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; ndihmë
administrative në përgjigjen ndaj thirrjeve për oferta/ndihmë administrative në përgjigje të
kërkesave për propozime [RFP]; menaxhim biznesi dhe këshillime për organizimin e
biznesit; konsulencë për menaxhimin e biznesit; menaxhimin e biznesit të programeve të
rimbursimit për të tjerët/menaxhimin e biznesit të programeve të rimbursimit për të tjerët;
shërbimet e ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me përputhjen e investitorëve potencial
privatë me sipërmarrësit që kanë nevojë për fonde sigurimin e informacionit të biznesit
nëpërmjet një ueb faqe; këshillimi dhe trajnim; planifikim biznesi; këshillim në zhvillimin e
produkteve; marketing te shitjes dhe burime njerëzorë; shërbimet e ndërmjetësimit
komercial; promovimin e shitjeve për të tjerët; përpilimi i informacionit në bazat e të
dhënave kompjuterike; përpilimi i statistikave; dizenjimi i materialeve reklamuese;
përpilimin e indekseve të informacionit për qëllime reklamuese; menaxhimin e
kompjuterizuar të skedarëve (bazave tete dhënave); zhvillimi i teknologjisë, programimi,
dizajni grafik, animacion, multimedia, siguria kibernetike, si dhe ndërlidhja e bizneseve
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lokale, rajonale dhe ndërkombëtare; konsulencë lidhur me strategjitë e komunikimit të
marrëdhënieve publike
41 Arsimim; sigurimi i trajnimeve; aktivitete kulturore dhe edukative; organizimi dhe
mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe mbajtja e
seminareve dhe punëtorive; informacione arsimore; mentorim
42 Shërbime dhe studime shkencore dhe teknologjike dhe projekte që lidhen me to; analiza
industriale dhe shërbime kërkimore; projektimi dhe zhvillimi i harduerëve-it dhe softuerit it të kompjuterëve dhe pajisjeve të lidhura me punën shkencore dhe teknologjike; shërbime
të laboratorit shkencor (inkubator); konsulencë teknologjike

(210) KS/M/ 2018/1039
(220) 02/08/2018
(300) 017 928 361 09/07/2018 EU
(731) 378715 BC Ltd Suite 102, 2286
McCallum Road Abbotsford, British
Columbia V2S 3P4, CA
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SM-90

(511) 1 Kemikalje për përdorim në agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; komponime,
plehra, plehra (ushqyes); preparate biologjike për përdorim në industri dhe shkencë,
kemikalje për përdorim në agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; preparate plehrash;
preparate kimike për trajtimin e farave; gjeneve të farave për prodhime agrikulture;
mediume të rritjës; agjense të lagështisë për perdorim në agrikulturë
5 Preparate farmaceutike; dezinfektuese; preparate për shkatrrimin e parazitëve;
herbicide; fungicide

(210) KS/M/ 2018/1040
(220) 02/08/2018
(300) 017 930 247 13/07/2018 EU
(731) 378715 BC Ltd Suite 102, 2286
McCallum Road Abbotsford, British
Columbia V2S 3P4, CA
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NUTRILIFE

(511) 1 Tokë hidropone dhe përmirsues të tokës; lesh mineral hidroponik; tokë hidropone
për kopshte; metra dhe numrator Ph përques për kopshte; shkuma poliuretike e cila përdoret
në bimen hidropone dhe të mbyllur; shtrirja dhe rritja e bimëve; shtesa të vitaminave
hormonale për bimë; komplekse rrënjësh për bimë dhe perime; kondicioner biologjik i
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kerpudhave natyrore për bimë dhe perime; medikament për rritjen e fibrave të kokosit për
faren hidropone dhe të mbyllur; shtesa hormonale për rritjen e vitaminave për bimë dhe
perime dhe plehra për të njejtat; mediumet e mbjelljes hidroponike; plehra dhe permiresues
per rritjen e bimeve; lëndë ushqyese bimore dhe përgatitjet për kondicionimin e ujit;
ushqyesit kimik, plehra dhe media në rritje për sistemet hidroponike; ushqim për bimet;
produkte për kujdesin e bimeve të përgaditur kryesisht ose në pjesen më të madhe nga
materialet organike, përkatesisht substanca për rregullimin dhe vërtetimin e rritjes së bimës
për kopshtet e ndërtimit ujor dhe të tipit të mbyllur kontenjer, përkatesisht ushqim bimorë
dhe plehra, preparate për ushqyerjen e bimëve, përkatesisht substanca ushqyese dhe shtojca
në natyren e ushqimit të bimëve dhe ushqimi i bimëve në industrinë e hortikultures;
mediume në rritje për kopshte ujore dhe kopshte të tipit të mbyllur kontenjer, për shembull
bimëve ushqimore, bimeve dhe suplimenteve bimore të përgaditura në tëresi ose në pjesen
kryesore nga materiali organik, përkatesisht produkte bimore për përdorim në kopshte ujore
dhe kopshte të pa varura; ndryshimet e tokës; produkte për mbrojtjen e bimeve,
përkatesisht pesticide dhe fungicide; mjete për lagështi dhe materje aktive sipërfaqësore
për përdorim në promovimin e rritjes së bimëve në mënyra të ndryshme, duke përfshirë
përmirësimin e klimatizimit të ujit, tokës dhe mediumeve në rritje dhe për përmirësimin e
rritjes së bimeve, rritje e shpejtesisë së penetrimit të lagështisë në hapësirat tokësore dhe
mediumet në rritje, përmiresimi i lëvizjes laterale të lagështisë në hapsirat tokësore dhe
rritja e marrjes së materjeve ushyese në bimë; mjete për lagëje dhe surfaktoret për
përdorimin në ujitje në bujqesi, përkatesisht, për përmiresimin e mbulimit të spërkatjes për
tokë dhe bimë, për zvogëlimin e ngarkesës hapësinore sperkatëse dhe pajisje për ujitje, si
dhe për mirëmbajtjen e kanalit për ujitje të sistemit pikë pikë
11 Sistemet e rritjes hidroponike të përbërë nga tuba hidroponike dhe kontejnerë për të
mbajtur bimë hydroponi, monitor dhe regullator të CO2, të shtretërve të rritjes për bimë
dhe perime, dysheme hidroponike për kopshte hidroponike, rezervoare të materjeve
ushqyese; sisteme hidroponike për ujitje, përkatesisht valvula, pompa, gypa, gypa
komandues, enë (tenxhere) dhe rezervuare; sistemi hidroponik për rritjen e bimëve i cili
përbëhet nga kontenjeri me materjale të zbërthyera ushqyese, dhoma për rritje, enë, gypa,
tuba, pompa uji, pajisje, mediume në rritje dhe kontrollues i cili shitet si i vetem (njesi në
vedi)
35 Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve kopshtare dhe pajisjeve për kopsht
42 Konsultime në lidhje me vendosjen dhe veprimin e kopshtit të çelçit ; analiza e ujit;
analiza e membranes bimore

(210) KS/M/ 2018/1041
(220) 02/08/2018
(300) EUTMA 017 930 247 EUIPO
13/07/2018 EU
(731) 378715 BC Ltd Suite 102, 2286
McCallum Road Abbotsford, British
Columbia V2S 3P4, CA
(526)
(591) e zezë, e bardhë, e kaltërt
(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) 1 Tokë hidropone dhe përmirsues të tokës; lesh mineral hidroponik; tokë hidropone
për kopshte; metra dhe numrator Ph përques për kopshte; shkuma poliuretike e cila përdoret
në bimen hidropone dhe të mbyllur; shtrirja dhe rritja e bimëve; shtesa të vitaminave
hormonale për bimë; komplekse rrënjësh për bimë dhe perime; kondicioner biologjik i
kerpudhave natyrore për bimë dhe perime; medikament për rritjen e fibrave të kokosit për
faren hidropone dhe të mbyllur; shtesa hormonale për rritjen e vitaminave për bimë dhe
perime dhe plehra për të njejtat; mediumet e mbjelljes hidroponike; plehra dhe permiresues
per rritjen e bimeve; lëndë ushqyese bimore dhe përgatitjet për kondicionimin e ujit;
ushqyesit kimik, plehra dhe media në rritje për sistemet hidroponike; ushqim për bimet;
produkte për kujdesin e bimeve të përgaditur kryesisht ose në pjesen më të madhe nga
materialet organike, përkatesisht substanca për rregullimin dhe vërtetimin e rritjes së bimës
për kopshtet e ndërtimit ujor dhe të tipit të mbyllur kontenjer, përkatesisht ushqim bimorë
dhe plehra, preparate për ushqyerjen e bimëve, përkatesisht substanca ushqyese dhe shtojca
në natyren e ushqimit të bimëve dhe ushqimi i bimëve në industrinë e hortikultures;
mediume ne rritje per kopshte ujore dhe kopshte te tipit te mbyllur kontenjer , per shembull
bimeve ushqimore bimeve dhe suplimenteve bimore te pergaditura ne teresi ose ne pjesen
kryesore nga materiali organik, perkatesisht produkte bimore per perdorim ne kopshte ujore
dhe kopshte te pa varura; ndryshimet e tokes; produkte per mbrojtjen e bimeve,perkatesisht
pesticide dhe fungicide; mjete per lagështi dhe materje aktive siperfaqesore per perdorim
ne promovimin e rritjes se bimeve ne menyra te ndryshme, duke perfshirë permiresimin e
klimatizimit te ujit, tokes dhe mediumeve ne rritje dhe per permiresimin e rritjes se
bimeve, rritje e shpejtesisë se penetrimit te lageshtisë ne hapesirat tokesore dhe mediumet
ne rritje, permiresimi i levizjes laterale te lageshtisë ne hapsirat tokesore dhe rritja e
marrjes se materjeve ushyese ne bimë; mjete per lagëje dhe surfaktoret per perdorimin ne
ujitje ne bujqesi, prkatesisht, per permiresimin e mbulimit te sperkatjes ne tokë dh bimet,
per zvogëlimin e ngarkeses hapesinore ne sperkates dhe pajisje per ujitje, si dhe per
mirembajtjen e kanalit per ujitje dhe pikë per pikë
11 Sistemet e rritjes hidroponike të përbërë nga tuba hidroponike dhe kontejnerë për të
mbajtur bimë hydroponi, monitor dhe regullator të CO2, të shtretrive të rritjes për bimë
dhe perime, dysheme hidroponike për kopshte hidroponike, rezervoare të materjeve
ushqyese; sisteme hidroponike për ujitje, përkatesisht valvula, pompa, gypa, gypa,
komandues, enë (tenxhere) dhe rezervuare; sistemi hidroponik për rritjen e bimëve i cili
përbëhet nga kontenjeri me materjale të zbërthyera ushqyese, dhoma për rritje, enë, gypa,
tuba, pompa uji, pajisje, mediume në rritje dhe kontrollues i cili shitet si i vetem (njesi në
vedi)
35 Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve kopshtare dhe pajisjeve për kopsht
42 Konsultime në lidhje me vendosjen dhe veprimin e kopshtit të çelçit; analiza e ujit;
analiza e membranes bimore
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(210) KS/M/ 2018/1042
(220) 02/08/2018
(731) Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL
(591) bardhë, gjelbërt, hiri
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate
për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapun; parfimeri; vajëra esencial, kozmetikë,
losion për flokë; pasta për dhëmb

(210) KS/M/ 2018/1043
(220) 02/08/2018
(731) MYLAN HEALTHCARE SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (MYLAN
HEALTHCARE Sp. z o.o.)
ul. Postepu 21 B 02-676 Warszawa, PL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) TADAMEN

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe medicinale, përkatësisht për trajtimin dhe parandalimin
e mosfunksionimit seksual

(210) KS/M/ 2018/1044
(220) 02/08/2018
(731) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren, KS
(591) Kuqe, Portokall, Verdhč Gjelbërt,
Bardhë
(740) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 29 Ajvar

(210) KS/M/ 2018/1045
(220) 02/08/2018
(731) LEVENT LUTA
Zahir Pajaziti nr. 1/8, 20 000 Prizren, KS
(591) Gjelbërt, kuqe, e verdhe, bardhe
(740) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren

(540)

(511) 30 Feferona

(210) KS/M/ 2018/1046
(220) 02/08/2018
(731) LEVENT LUTA
Zahir Pajaziti nr. 1/8, 20 000 Prizren, KS
(591) Gjelbërt, kuqe, zezë
(740) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 30 Ketchup

(210) KS/M/ 2018/1047
(220) 02/08/2018
(731) LEVENT LUTA
Zahir Pajaziti nr. 1/8, 20 000 Prizren, KS
(591) Kuqe, Portokall, Verdhč Gjelbërt,
Bardhë
(740) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren

(540)

(511) 29 Kornishon - Trangujt

(210) KS/M/ 2018/1048
(220) 02/08/2018
(731) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren, KS
(591) Gjelbërt,Verdhë,Zezë,Bardhë
(740) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 30 Majonez

(210) KS/M/ 2018/1049
(220) 02/08/2018
(731) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren, KS
(591) Gjelbërt,Verdhë,Zezë,Bardhë
(740) LEVENT LUTA

(540)

Zahir Pajaziti nr. 1/8, 20 000 Prizren

(511) 30 Majonez

(210) KS/M/ 2018/1050
(220) 02/08/2018
(731) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren, KS
(591) Kuqe, Portokall, Verdhč Gjelbërt,
Bardhë
(740) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 29 Marmelate kaça

(210) KS/M/ 2018/1051
(220) 02/08/2018
(731) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren, KS
(591) Kuqe, Portokall, Verdhč Gjelbërt,
Bardhë
(740) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren

(540)

(511) 29 Marmelate fiku

(210) KS/M/ 2018/1052
(220) 02/08/2018
(731) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren, KS
(591) Kuqe, Portokall, Verdhč Gjelbërt,
Bardhë
(740) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 29 Marmelate kumbulle

(210) KS/M/ 2018/1053
(220) 02/08/2018
(731) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren, KS
(591) Kuqe, Portokall, Gjelbërt,Bardhë
(740) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren

(540)

(511) 29 Marmelate e perzier

(210) KS/M/ 2018/1054
(220) 02/08/2018
(731) LEVENT LUTA
Zahir Pajaziti nr. 1/8, 20 000 Prizren, KS
(591) Kuqe, Portokall, Verdhe Gjelbërt,
Bardhë
(740) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 29 Marmelate vishnje

(210) KS/M/ 2018/1055
(220) 02/08/2018
(731) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren, KS
(591) Gjelbërt, kuqe, zezë, bardhe
(740) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren

(540)

(511) 29 SALCE DOMATESH

(210) KS/M/ 2018/1056
(220) 02/08/2018
(731) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren, KS
(591) Gjelbërt, kuqe, e verdhe, portokall,
bardhe
(740) LEVENT LUTA Zahir Pajaziti nr.
1/8, 20 000 Prizren

(540)
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(511) 30 Ketchup

(210) KS/M/ 2018/1057
(220) 02/08/2018
(731) Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NL
(591) bardhë, gjelbërt, hiri
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate
për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje; sapun; parfimeri; vajëra esencial, kozmetikë,
losion për flokë; pasta për dhëmb

(210) KS/M/ 2018/1058
(220) 02/08/2018
(300) 149555 14/02/2018 BG
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e verdhë, ngjyrë e kuqe
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)
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(511) 9 Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne
rrjetin e telekomunikimit
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash;
makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe
pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota
bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose
makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati
per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike
bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi,
makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje
bixhozi (makina bixhozi)
41 Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të
paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave
zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje
arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave
arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime
të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit;
frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino;
shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te
bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim

(210) KS/M/ 2018/1059
(220) 02/08/2018
(300) 149557 14/02/2018 BG
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e verdhë, ngjyrë e kuqe, e
kaltër
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne
rrjetin e telekomunikimit
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash;
makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe
pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota
bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose
makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati
per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike
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bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi,
makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje
bixhozi (makina bixhozi)
41 Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të
paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave
zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje
arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave
arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime
të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit;
frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino;
shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te
bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim

(210) KS/M/ 2018/1060
(220) 02/08/2018
(300) 150126 30/03/2018 BG
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e verdhë, ngjyrë hiri, e bardhë,
e zezë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne
rrjetin e telekomunikimit
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash;
makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe
pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota
bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose
makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati
per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike
bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi,
makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje
bixhozi (makina bixhozi)
41 Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të
paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave
zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje
arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave
arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime
të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit;
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frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino;
shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te
bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim

(210) KS/M/ 2018/1061
(220) 02/08/2018
(300) 149905 14/03/2018 BG
(731) Euro Games Technology Ltd
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e kuqe, ngjyrë hiri, e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne
rrjetin e telekomunikimit
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash;
makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe
pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota
bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose
makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati
per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike
bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi,
makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje
bixhozi (makina bixhozi)
41 Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të
paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave
zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje
arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave
arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime
të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit;
frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino;
shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te
bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim
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(210) KS/M/ 2018/1062
(220) 02/08/2018
(300) 149558 14/02/2018 BG
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e verdhë, e kuqe, e e gjelbër, e
zezë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Harduer dhe softuer per lojra fati, makina bixhozi, lorja bixhozi ne internet dhe ne
rrjetin e telekomunikimit
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi, që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; letra loje; lojra tavoline; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash;
makina fati (makina bixhozi); makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe
pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje bixhozi për kazino; tavolina ruleti; rrota
bixhozi për rulet; lojëra të kazinos; makina fati dhe makina bixhozi; makina fati dhe/ose
makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; makina fati
per makina kumari, makina fati dhe makina bixhozi; aparate elektronike ose elektroteknike
bixhozi, maikna per shitje dhe makina, makina fati; kabinete bixhozi, makina bixhozi,
makina kumari, makina kumari; makina elektropneumatike dhe elektrike me terheqje
bixhozi (makina bixhozi)
41 Sherbime bixhozi; sherbime bixhozi; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; trajnim në zhvillimin e sitemit softueritk; furnizim të
paisjeve për sallat e bixhozit; sigurim i paisjeve per kazino (bixhoz); sherbime te makinave
zbavitese per bixhoz; furnizim të paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime për zbavitje
arkadike; huazim i paisjeve për bixhoz; huazim i paisjeve për bixhoz; shërbime te lojrave
arkadike; huazim i paisjeve per bixhoz; redaktim ose incizim i zërit ose imazheve; shërbime
të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e aparateve për reprodukim të zërit;
frunizim i paisjeve te bixhozit per kazino; frunizim i paisjeve te kumarit per kazino;
shërbime on-line bixhozi; sherbime te menaxhimit te kazinove; sherbime bixhozi, sallave te
bixhozit, internet kazinove dhe on-line basteve/dhe vendeve per argetim

(210) KS/M/ 2018/1063
(220) 02/08/2018
(731) EXD SH.P.K. Gjirokastër, Tepelenë,
Lagjja "M. Matohiti", Nr. 8, pranë Filialit
Union, Tepelenë, AL
(591) E kaltër, e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 5 Peçeta higjenike për femra
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(210) KS/M/ 2018/1064
(220) 03/08/2018
(731) GUCCIO GUCCI S.P.A.
Via Tornabuoni 73/R 50123 Firenze, IT
(591) E bardhë dhe e zezë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 18 Lëkura dhe imitimet lëkurave; lëkura kafshe; lëkur kafshe e terur për përdorim;
mbathje dhe valixhe udhëtimi; çadra dhe çadra dielli, bastun për ecje; kamxhik; parzmore
dhe takëme kuajsh; çanta; çanta krahu; çanta shpine; çanta boston (çantë dore); çanta beli;
çanta për bartje të foshnjave; çanta për blerje; çanta dufle ( çanta dore personale ); çanta
tote (çanta te vogla për bartje te sendeve); çanta për mbrëmje; çanta dore te vogla; kuleta;
çanta dore; këllëf lëkure për kredit kartelat dhe mbajtëset; këllëf i biznes kartelave; çanta
udhëtimi prej lëkure; çanta udhëtimi për këpucë; valixhe e vogël; çanta për atashe; çanta te
vogla prej lëkure; çanta bartëse të bëra prej lëkure; çanta shkollore dhe çanta shpine;
valixhe; çanta sportive; çanta dhe mbajtëse për veshje sportive; këllëf i çelësave të bërë nga
lëkura; çanta shpine; çanta e madhe shpine me shirita dhe me kornizë ( çantë për përdorim
nga alpiniste , kampistët etj. ) ; çanta udhëtimi me rrotë; kuti që shitet e zbrazët; çanta rroje
që shitet e zbrazët; çanta plazhi
25 Veshje; mbathje; kapela

(210) KS/M/ 2018/1065
(220) 03/08/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) alouette

(511) 3 Pastruesit trupor dhe preparatet për përkujdesjen e bukurisë; preparate për pastrim
dhe aromë; preparate për përkujdesjen e lëkurës, syve, dhe thonjve; artikuj tualeti; sapun
dhe xhel; tissue( palloma letre) të lagura me losion kozmetike; tissue( palloma letre) të
lagura me agjentët e pastrimit; lecka larëse për një përdorim
8 Preparatet të mjeteve ushqimore, thika kuzhine dhe mjetet prerëse, takëm për ngrënie;
vegla me operim dore dhe mjetet për trajtimin e materialeve, dhe për ndërtim , mirëmbajtje
dhe riparim; vegla dore për ndërtim, mirëmbajtje dhe riparim; vegla bujqësore, kopshtarie,
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peizazhit; takëm i mallrave, pirun dhe lugë; takëm (thika, pirunë dhe lugë); takëm tavoline;
pjesë takëmi (thika, pirunë dhe lugë); thika; thika, pirun dhe lugë prej plastike; takëm
(thika, pirunë dhe lugë) dhe pjesë nga takëmi prej plastike; pompa ajri me operim dore
16 Dekorimi dhe materialet e artit dhe media; materiale te shtypura; çanta artikuj për
paketim; letër mbështjellëse dhe mbrojtëse, karton ose plastikë; pajisje arti, zanati dhe
modelimi; letër dhe karton; letër, karton letre, peshqir kuzhine; letër tualeti, materiale të
shtypura; gazetat dhe revistat; libra; materiale për libërlidhje; fotografi; artikuj shkrimi;
ngjitëse për qëllime të përdorimit në zyre; materiale artistike; brusha për ngjyra; makinë
shkrimi dhe materiale për zyre[për veç mobileve ]; materialet mësimore dhe instruktive
[përveç makinave]; shtypje te ndryshme; shtypje të blloqeve; materiale plastike për
paketim, në veçanti kapëse, çanta dhe çanta të vogla, në veçanti çanta celofani; çanta
fundore prej plastike; letër tualeti; çanta prej letre; pjese dekorative si mbrojtëse i
sipërfaqeve të bëra prej letre; dekore dhe letër për ushqim, përkatësisht pjese dekorative si
mbrojtëse i sipërfaqeve; letra ftese dhe përshëndetëse; facoletë letre; peceta të letrës;
tissue( palloma letre) për qëllime kozmetike; mbulesa tavoline prej letre; mbulesa tavoline i
mbështjellur në formë cilindrike për sipërfaqe të gjata; pjese dekorative i tortave të bëra
prej letre ose kartoni; bazë freskuese të bërë nga letra ose kartoni; letër për kapak të ulëses
së tualetit; çanta dhuratë të bëra prej plastike; çanta dhuratë; çanta dhuratë të bëra prej letre;
çanta dekorative për qirinj ndriçues; kurorë varëse prej letre; çanta për paketim,
mbështjellje, çanta paketimi prej letre ose plastike
20 Mbyllësit për enë jo prej metali; enë, dhe mbyllësit dhe mbajtësit e tyre, jo prej metali;
mbyllësit në forme kapëseve për çanta dhuratë; dekoruesit e plastikes për ushqim, në
veçanti pjese dekorative si mbrojtëse i sipërfaqeve; dekorues tavolinash prej plastike;
tabele i sipërme e tavolinave, ne veçanti të bëra nga plastika
21 Takëm, enë për zierje dhe enë kuzhine; gota, enë për pije dhe ene prej qelqi; statuja,
figurina, pllakat dhe veprat e artit, të bëra nga materiale të tilla si porcelani, terakota ose
qelqi, të përfshira në këtë klasë; qelq i papunuar dhe gjysmë i punuar, jo e specifikuar për
përdorim; enë dhe kontejnerë për amvisëri dhe kuzhinë; qelqe, prej porcelani dhe guri;
gota, kriklla, pjata, pjata darke, pjatë e thellë, pjatë e thellë për supë, tabaka,gotë për
spiritus, gotë për verë të gazuar, ne veçanti të bëra nga plastika; gota, në veçanti te bëra
nga plastika; fyshta të pijes, në veçanti te bëra nga plastika; gota për vendosjen e
ëmbëlsirave të vogla; gota prej letre; tabak prej letre; tabak prej plastike;gota prej plastike;
shishe plastike; kuti për përdorim në drekë të bëra prej plastike
24 Dorashka larëse; lecka larëse ; lecka larëse për një përdorim, në veçanti lecka larëse të
lagëta
26 Artikuj tekstili dekorativ; kurorë varëse dekorative artificiale; kurorë varëse dekorative
të bëra prej plastike dhe letrës
28 Dekorimet festive; balona; konfetti (pjese të imta letre për përdorim festiv); konfetti
(pjese të imta) të bëra prej metali; lodra borie; blowouts( lodra me fyerje); shirita të ngushte
dekorativ; mbajtëse balonash; lodra, lojëra, lodra dhe artikuj për shaka, në veçanti balona
uji; topa goditës; letra loje
35 Hulumtim tregu; ofrim tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
shërbime te importit dhe eksportit; Informata dhe këshilla komerciale për konsumatorët
[zyre këshilluese për konsumator]; administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe
shërbimeve për të tjerët; shërbime te telemarketingut; negocimi dhe konsulent e
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transaksioneve tregtare për palët e treta; përpunimi i udhëzimeve administrative; shërbimet
e marrëdhënieve me publikun; marketing; reklamim, marketing dhe konsulentë
promovuese, shërbime këshilluese dhe asistence; programet e shërbimeve te bonuseve ne
lidhje me besnikërinë dhe nxitjen; paraqitje tregtare dhe shërbimet komerciale te
ekspozitave; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialeve promovues; produkte te
manifestimeve dhe shërbimet e produkteve te paraqitjeve; ofrim i hapësirës reklamuese,
kohës dhe medieve; reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; analiza të biznesi,
kërkime dhe shërbime informacioni; asistenc biznesit, menaxhimi dhe shërbimet
administrative; shërbime me pakicë dhe shumicë në lidhje me artikujt e tualetit, preparate
sanitare dhe artikuj, materiale dekorative dhe artikuj, dhe produkte letre për një përdorim,
në veçanti letër tualeti, tissue( palloma letre), peshqir, takëm prej letre

(210) KS/M/ 2018/1066
(220) 03/08/2018
(300) 017878539 22/03/2018 EU
(731) Fatmir Imeri Hausner Str. 114
85551 Kirchheim bei München, DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 25 Rroba; kapelë; këpucë
32 Birrë dhe produktet e birrës; Pije jo alkoolike; Preparate për të bërë pije; Pije energjike;
Pije energjike që përmbajnë kafeinë; Pijet e gazuara me aromë; Pijet sportive; Pije me hirre;
Pijet jo-alkoolike të pasuruara me vitamina; Pije izotonike; Birrë jo-alkoolike pije me
aromatizues; Birra; Birrë e perzier me pije jo alkoolike; Birrë jo-alkoolike; Kokteje me
bazë birre; Shurupe për të bërë pije me bazë në tharm; Ujë mineral i karbonizuar; Ujë i
gazuar; Pije frutash; Lëngje

(210) KS/M/ 2018/1067
(220) 03/08/2018
(731) Osmo Holz und Color GmbH & Co.
KG Affhüppen Esch 12 48231 Warendorf,
DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) osmo
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(511) 2 Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit;
ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe
pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë
19 Materiale ndertimi (jo metalike), te ndryshme nga plastike; asfalt, katran dhe bitum;
ndërtesa jo metalike të transportueshme; konstruksione te ferfunduara pjese druri,
domethënë shirita ndërtimi, shirita dekorativë, dërrasa skajore, shufra rrotulluese per grila,
gardhe, parmake shkallesh, dritaret dhe dyert; profilet, pllakat, dërrasat dhe mbulesat e
drurit; lëndë druri, kompensatë, pllaka druri, kompensatë, dru i ngjitur; dhoge druri; veshje
druri për tavanet dhe muret
20 Mobilje, mobilje kopshti, pjesët mobiljeve prej druri ose plastike; pasqyra, korniza per
fotografi; mbulesa për korniza fotografike; mallrat, që nuk janë përfshirë në klasa të tjera,
prej druri, tape dhe zëvëndësues për këto materiale

(210) KS/M/ 2018/1068
(220) 03/08/2018
(731) Osmo Holz und Color GmbH & Co.
KG Affhüppen Esch 12 48231 Warendorf,
DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 2 Bojërat, lustrat, llaqet, preparatet për mbrojtje nga ndryshku dhe prishja e drurit;
ngjyrosësit; lëndët brejtëse; rrëshirat e papërpunuara natyrore; metalet në formë petash dhe
pluhuri për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë
19 Materiale ndertimi (jo metalike), te ndryshme nga plastike; asfalt, katran dhe bitum;
ndërtesa jo metalike të transportueshme; konstruksione te ferfunduara pjese druri,
domethënë shirita ndërtimi, shirita dekorativë, dërrasa skajore, shufra rrotulluese per grila,
gardhe, parmake shkallesh, dritaret dhe dyert; profilet, pllakat, dërrasat dhe mbulesat e
drurit; lëndë druri, kompensatë, pllaka druri, kompensatë, dru i ngjitur; dhoge druri; veshje
druri për tavanet dhe muret
20 Mobilje, mobilje kopshti, pjesët mobiljeve prej druri ose plastike; pasqyra, korniza per
fotografi; mbulesa për korniza fotografike; mallrat, që nuk janë përfshirë në klasa të tjera,
prej druri, tape dhe zëvëndësues për këto materiale
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(210) KS/M/ 2018/1069
(220) 03/08/2018
(731) Alban Rraci Magjistralja Prishtine –
Ferizaj Llapnaselle – Cagllavice
1000 Prishtine, KS

(540) FRESCO

(511) 1 Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në
agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e
papërpunuar; pleh organik; pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim;
substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në
industri; filma (pajisje riparuese për fonograf)
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
11 Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim,
tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare
16 Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e
tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo
qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të
zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale
plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi;
programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre)
17 Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe
qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim;
materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira
në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella
dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh, takëme kuajsh; çanta për gjueti
21 Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim);
materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i
papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina,
porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera
22 Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të
papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale
të papërpunuara të tekstilit me fibra
23 Fije dhe pe, për përdorim në tekstil
24 Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati;
mbulesa tavoline
34 Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare
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35 Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të
telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist;
demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri;
agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese;
reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing

(210) KS/M/ 2018/1070
(220) 03/08/2018
(731) Alban Rraci Magjistralja Prishtine –
Ferizaj Llapnaselle – Cagllavice
1000 Prishtine, KS
(591) E bardhe, e kalter dhe hiri

(540)

(511) 1 Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në
agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e
papërpunuar; pleh organik; pajisje për shuarjen e zjarrit; pajisje për kalitje dhe saldim;
substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve; substanca për rrezitje; ngjitës të përdorur në
industri; filma (pajisje riparuese për fonograf)
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
11 Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim,
tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare
16 Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e
tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo
qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të
zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale
plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi;
programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre)
17 Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe
qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim;
materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira
në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella
dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh, takëme kuajsh; çanta për gjueti
98

Buletini Zyrtar Nr. 76 i Agjencisë për Pronësi Industriale

21 Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim);
materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i
papërpunuar apo gjysmë i përpunuar ( përveç xhamit të përdorur në ndërtesa); qelqurina,
porcelan, artikuj prej argjile të papërfshira në klasat e tjera
22 Litar, spango, rrjeta, shator, strehë, vela; pëlhurë e gomuar, thasë dhe çanta (të
papërfshira në klasat e tjera); materiale mbushëse (përveç nga goma dhe plastika); materiale
të papërpunuara të tekstilit me fibra
23 Fije dhe pe, për përdorim në tekstil
24 Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati;
mbulesa tavoline
34 Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare
35 Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të
telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist;
demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri;
agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese;
reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing

(210) KS/M/ 2018/1071
(220) 06/08/2018
(731) Ergen Berisha Ulpianë rruga Imzot
Nik Prelaj, Prishtinë, KS
(591) E bardhë, E zezë, E hirit

(540)

(511) 15 Instrumentet muzikore
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/1072
(220) 06/08/2018
(731) RECA NORM GmbH Am
Wasserturm 4 74635 Kupferzell, DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) RECA

(511) 1 Çimento të parapërziera në formë shkume ngjitëse; Plastika në formën e shkumës;
Ngjitës që përdoren në industri
3 Preparate blurese; letër zmerile; pastë gërryese; rroba zmerile; Larës duarsh; Sapunet;
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Preparate lustruese ; Kremë e lëkures
6 Paisje metalike; Sende të vogla të pajisjeve metalike; Vida nga metali; Kundërvidhat
[paisje metalike]; Larës nga metali; Unaza të parakohshme [ kapëse ] prej metali; Kapëse
mbyllëse të metalit; Sustë[paisje metalike] ; gjilpëra nga metali; .Paisje metalike;
Kundërvidha; bulonat dhe mbërthyesit, nga metali; Bravat dhe qelësat, nga metali; Pranga
këndore; Fllanxhat nga metali; [qafore]; Pirgje metalike; Qafore metali për fiksimin e
tubave; Kabllot; Telat dhe zinxhirët, nga metali ; Nyje kabllore nga metali, jo-elektrike;
Klipet e kabllove metalike; Mbajtëset e kabllove nga metali; Thithësit e yndyrnave ;
Thumba prej metali; Priza muri nga metali; Unazat e metalit [ përveq pjesëve të makinave
]; Klipet metalike; Klipet e metalit për tuba; Këllefet e litareve nga metali; Kapuqet nga
metali; Bashkim i metaleve për tub; Flamuj metalikë; Brava dhe qelësa; Shufer lidhëse nga
metali; Spesor; Kovat metalike; Kuti mjetesh nga metali; Kuti për qellime të ruajtjes,
[metalike]; Shkallët dhe skelat, nga metali; Pllaka ankorimi nga metali
7 Pistoletë për sprej ajroje; Sprej ngjyrosës për makina; Fshesa elektrike me vakum për
përdorim industrial; Pistoletë me ajër të nxehtë [elektrike] ; Pistoletë me ngjitës të shkrirë
të nxehtë; Makinë automatike të yndyrës me pikë të vetme [ elektike-); Makinë operuese
me bombol me ngjitës; Makinat shitëse ; Pistoleta pneumatike të yndyrës; Mjeti i mbajtur
me dorë, përveç operimit me dorë; Pistolete elektrike mbyllëse; Makinë për përpunimin e
drurit ; Mjete hidraulike; Mjete mekanike ; Makina për përdorim në grumbullim; Pistoleta [
mjete që përdorin explosiv]; Cekan pneumatik ; Tundës ; Qekan goditës [ për makinat];
Mjete goditëse pjesë për makina ; Heqës vidhash[ për makinat ]; Vegla makine; Mjete për
përdorim duke operuear me fuqinë e mjeteve te dorës ; Makinë për rripa lëmues ; Makinë
për prerjen e pllakave; Gërshërë elektrike; Thika elektrike; Sharrë elektrike; Zdrugues
elektrik; Limat[ mjet me fuqi ]; Prerës të pllakave[makinat]; Mjetet bluarse[makinat];
Makina për mbrojtjen nga prerjet dhe ndërhyrjet; Prerës me vide[makinat]; Prerja e
mbajtësve të futur[ pjesë të makinave ]; Thika për fuqi të mjeteve ; Prerës ciklike për
përdorim me makina; Makina për lëmim; Dalta për makina; Makina për krasitje; Sharrë
elektrike; makinat brejtese [makinat]; Grirësit[ makinat]; Zvogluesit [makinat]; Makina
bluarse rrotulluese; Makina për prerjen e tubave; Fund mullij[fuqi mjetesh ] ; Rripa lëmues
për t'u përdorur me makina; Copa gërryese për përdorim me makina; llaç për përdorim me
makina; Mprehës elektrike; Rërë orbitale [makinat]; Prerësit e disqeve të përdorur si pjesë e
makinave ; Pincat [makinat]; Cekan për trokitje [makinat]; Pistoletë pneumatike për
gozhda; Kacavida pneumatike; Kaqavida elektrike; Aparaturë ngjitesë; Litaret [makinat];
Terheqësit me energji elektrike; Makinat bashkuese; Makinat lidhëse; Sferat për spiner [
makinat] ; Përquesit e zjarrit;Efekttiv në përdredhje ; Kaçavidë për kacavidhës elektrik;
Mjete për vidhosjeje [makinat]; Aparat elektrik për saldim; Aparat elektrik për ngjitje;
Filtera për makina; Elektrike që mund të hapet; Papastërti [fuqi mjetesh]; Rrotat e mprehta [
pjesë të makinave ] ; Krik hidraulik; Krik elektrik; Makina për shpim; Aparat elektrik për
ngjitje
8 Thika pune; thika për të hapur, jo elektrike; Arpion[ mjete dore]; Sirtar për thonjë[mjete
dore]; Mjete dhe orendi dore(funksionion me dore); Dorezë shtrënguese [mjet që
funksionon me dore]; Gërshërë[mjet që funksion me dore] ; Shtytësit e shtyllave [mjet që
funksion me dore]; Shtrëngues metali; Rripa mjetesh[mbajtësit]; Sprejet [mjete që
funksionojnë me dore]; Cantë mjetesh [mbushësit]; Valigje mjetesh për bashkangjitje të
rripave të mjeteve ; Shirita mbushës; Mjete për fiksim dhe bashkim; Pistoletë yndyrë;
Stilolapsa gdhendëse; Terheqës perlash[ mjet që funksion me dore ]; Princer[mjete dore];
100

Buletini Zyrtar Nr. 76 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Cekanet, Cekanet e drurit, dhe Cekanet e farketarit; Mjete rekruturse [pune dore-);
Pistoleta, mjete dore, për nxjerrjen e mastikës; Mjete dore për riparimin e makinave ;
Mjete pune për Prerje, Shpim, Bluarje, Mprehje, dhe Trajtim sipërfaqësor; Terheqës fijesh
[mjet dore]; Rekrutues fundor [mjete që funksionojnë me dore]; Nxjerrës [mjet dore]; Pincë
mbyllëse; Pince e kombinuar; Pince shpuese [mjete dore] ; Dare; Pistoletë; Mjete dore; për
nxjerrjen e mastikës; Pistoletë yndyre; Shtrënguese; Fiksues [mjete dore]; Mjetet e
rrotullimit të veglave të dorës; Shpatull, [mjete dore]; Zgjeruesit [mjete dore]; Pincat ;
Shtresat e shiritave metalike [mjete dore]; Pjesë qendrore e shpuesit [mjete dore]; Pistoletë
spreji [mjete që funksionon me dore ]; për nxjerrjen e bojes; Brushat (celik-) [mjete që
funksionojnë me dore]; Kutitë [mjete dore]; Shtrënguese për përdorim në mbajtjen e
pjeseve të punës; Ngritësit, mjete dore; Perquesit [mjete dore]; Heqësit e telave [mjete
dore]; Telat e brushave [mjete që funksionojne me dore]; Sirtar [mjete]; Brisk rroje; Briske
majtesit; Brisqet [mjete dore]; Mjete të dores për përdorim në prerjen e disqeve; Disqe
gërryese [pjesë për mjete që funksionojnë me dore]; Thika të punës , Hapëse, jo elektrike;
Arpion [mjete dore]; Sirtari i thonjve [mjete dore]; Mjete dore dhe orendi [funkionojnë me
dore]; Dorëz me arpion [mjete dore]; Gërshërë të mëdha [mjete që funksionojnë me dore];
Shtytësit e shtyllave [mjete që funksionojnëme dore];Shtrënguesit e metalit; Rripa mjetesh
[mbajtësit]; Sprejet [mjete që funksionojnë me dore]; Qanta mjetesh [mbushur]; Valigje
mjetesh për bashkangjitje të rripave të mjeteve; Shirita mbushës; Mjete për fiksim dhe
bashkim; Pistoletë yndyre; Stilolapsa gdhendëse; Terheqës perlash [mjet që funksion me
dore]; Princer [mjete dore]; Cekanet, Cekanet e drurit, dhe Cekanet e farketarit; Mjete
rekruturse [pune dore-); Pistoleta, mjete dore, për nxjerrjen e mastikës; Mjete dore për
riparimin e makinave ; Mjete pune për Prerje, Shpim, Bluarje, Mprehje, dhe Trajtim
siperfaqësor ; Terheqës fijesh [mjet dore] ; Pincë mbyllëse; Pince e kombinuar; Pince
shpuese [mjete dore]; Dare; Pistoletë; Mjete dore; për nxjerrjen e mastikes; Pistolete
yndyre; Shtrenguëse; Fiksues [mjete dore]; Mjetet e rrotullimit të veglave të dorës;
Shpatull, [mjete dore]; Zgjëruesit [mjete dore]; Pincat ; Shtresat e shiritave metalike [mjete
dore]; Pjesë qendrore e shpuesit [mjete dore]; Pistoletë spreji [mjete që funksionojne me
dore]; për nxjerrjen e bojes; Brushat (celik-)[mjete që funksionojnë me dore]; Kutitë [mjete
dore]; Shtrënguese për përdorim në mbajtjen e pjesëve të punës; Ngritesit, mjete dore ;
Përquesit [ mjete dore]; Heqësit e telave[mjete dore]; Telat e brushave [mjete që
funksionojnë me dore]; Sirtar [mjete]; Mjete të dorës për përdorim në prerjen e disqeve;
Rrota (mprehëse –) [mjete dore]; Sprejet [mjete që funksionojnë me dore ]
9 Korda elektrike; Lidhësa kabllorë; Përshtatës kabllorë; Bashkues me kabllo elektrike;
Tela lidhës [elektricitet]; Tuba të energjisë elektrike; Rrjetit elektrik (materiale per -) [tela,
kabllo]; Magnete; Lasere; Alarmet dhe pajisjet paralajmëruese; Stacioni i emergjencave;
Sistemi i ujit për mbrojtje nga zjarri; Detektoret e tymit; Pajisjet mbrojtëse dhe të sigurisë;
Doreza asbesti për mbrojtje nga aksidentet; Maskat e frymëmarrjes; Mbrojtesit e syve;
Maskat mbrojtëse; Aparatet të arrestimit të rënies; Litaret e shkurter për qëllime sigurie
për mbrojtjen nga rëniet; Rroba për mbrojtje nga zjarri; Batanije zjarri; Mburoja mbrojtëse
e punonjësve; Doreza për mbrojtje nga aksidentet; Doreza për mbrojtje nga aksidentet;
Mbrojtese për koke; Mbrojtese për gju për puntoret; Mbrojtese për kokë; Mbrojteset për
dhëmbë; Rrjetat e sigurisë; Jelek shpëtimi; Këpucë për mbrojtje nga aksidentet; Kostume
mbrojtëse [ne rast te aksidenteve ose plagosjeve]; Mbrojteset e kokës; Cizme [kepucë
mbrojtese]; Maskë saldimi; Rroba te sigurise për mbrojtje nga aksidentet ose plagosjet;
Testues të baterive; Aparatet për testimin e rrjedhjeve; Testuesit e vazhdimësisë; Aparatet
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për testim elektrik; Testues për pastrimin e boshtit; Aparatet për testimin e materialeve;
Aparat për testimin e metrit; Testues të mikrovalëve; Bankat e testit; Aparatura testuese për
kontrollimin e pajisjeve optike; Makina për testimin e ngurtësisë së metaleve; Aparatura
testuese për kontrollimin e pajisjeve elektrike; Testuesit e tensionit; Aparatet e testimit të
ndjeshëm ndaj temperaturës për përdorim industrial; Testimin e komponenteve
kompjuterike dhe pajisjet e kalibrimit; Aparate për testimin e paisjeve elektronike;
Testuesit e alarmeve të tymit; Aparate për testinim e rezistencës; Dinamometrat; Njehësoret
ciklik; Aparat për matjen e presionit; Pajisjet matëse, Elektrike; Metrat elektrike;
Hidrometer; Vlersues I ndjesoreve ; Matës i vidë-përgjimit; Shiritat e filetimit; Matës të
madhësisë së goditjes; Lartësimatësit; Aparat kalibrues; Sistemi i matjeve me laser; Njehsor
drite; Aparat matës optik; Hidromates acidik; Plumb linjave; Matësit e shënimit
[mobilieri]; Detektorë të thellësisë detare; Peshore; Nivelet e flluskave; Raportor
[instrumente matese]; Instrumente për matjen e dimensioneve dhe distancës; Aparat për
boshllëqet gjeodezike; Aparate dhe instrumente matëse ; Instrumente matese elektrike;
Instrumente matese te temperatures; Baterite; Mbushesit e baterive; Testuesit e baterive
12 Motoçikletat [per transportim]; Karroca mjetesh
16 Njyrosësit ne forme cilindri për shtepi ; Shirit ngjitës
17 Preparate stukuese; Ngjitës për bashkim; Mbyllese (jo metalike) për vaj; Paketime të
përbashkëta; Copëzat jo metalike; Tub shirit të përbashkët; Kompozime për shikimin e
motit; Materiale qullëzuese; Profili i vulosjes (jo metalike ); Unaza pa vulosje; Paketim i
përbashkët; Ngjites për kyqje; Ndalesa e gomës; Ndalesa gome [për enë paketimi
industrial] ; Kompleksi i tubit të përbashkët; Ngjitës anti ndryshk; Artikuj dhe materiale
izoluese akustike; Artikuj dhe materiale izoluese termike; Artikuj dhe materiale izoluese
elektrike; Pengesë e laminuar e avullit; Fletët izoluese;Artikuj dhe materiale rezistent ndaj
zjarrit dhe parandalimit të zjarrit; Shirita izolues; Izolues mat; Tub izolimi; Shkumë
poliuretani për qëllime izoluese; Fije (vidhe)
bashkim komponimesh; Larësit prej gome [përveçse për çezmat e ujit]; O unaza; Shirita
ngjitës; Rrip; Bende dhe filma; Artikuj dhe materiale për hidroizolim dhe korrigjim
hidraulik
18 Cantë mjetesh; e shitur bosh
20 Dollapët, përfshirë dollapët për banjo, Raftet, përfshirë raftet për banjo; Stola të punës;
Stola të punës; Tavolina të punës; Sipërfaqet e punës; Thumba, jo nga metali; Vida, jo nga
metali; Sfera, [kapëse] jo nga metali; Sfera me shkronja dekoruese [jo metalike]; Burimet e
bëra kryesisht nga plastika; Kunja[këmbët], jo nga metali; Spesor jo metalik; Kokat e
timonit jo metalike; Jo mekanike; Lëkundesit për ruajtjen e zorrës jo metalike; Kapëset për
kabllo, lidhësit, dhe mbajtësit jo metalikë; Tuba për Kapëset, lidhës, dhe mbajtës jo
metalikë; Arka jo metalike; Ruajtës i magazinimit, përfshirë ruajtësit e magazinimit për
banjo; Ruajtësit plastikë për mbeturina; Mjete ruajtëse konteiner ( jo metalike-) [ zbrazet]
21 Kulesa; Pëlhurat per marrjen e pluhurit; Lecka per pastrim; Artikuj pastrimi; Shpuza
pastrimi; Brusha pastrimi; Rrobat e pastrimit
25 Kapelë; Rroba të punës; Bluza; Bluza; Cizme pune; Kepuce pune; Corape
35 Shërbime komerciale të tregtimit dhe informimit të konsumatorit; Reklamim, marketing
dhe shërbime promovuese; Sherbime me shumice ne lidhje me artikujt e pastrimit;
Sherbime me shumice ne lidhje me lubrifikantet; Sherbime me shumice ne lidhje me pajisje
metalike; Shërbime me shumicë në lidhje me ndriçimin; Sherbime me shumice ne lidhje me
instalimet sanitare; Sherbime me shumice ne lidhje me preparatet e pastrimit; Shitja me
102

Buletini Zyrtar Nr. 76 i Agjencisë për Pronësi Industriale

shumicë në lidhje me mjetet e makinës; Mbulimi në lidhje me matjen, numërimin,
përafrimin dhe kalibrimin; Shitja me shumicë në lidhje me pajisjet mbrojtëse dhe të
sigurisë; Shitja me shumicë në lidhje me aparatet, instrumentet dhe kabllot për energjinë
elektrike; shitjes me shumicë te veglave të dorës

(210) KS/M/ 2018/1073
(220) 06/08/2018
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) FLEXISTYLE

(511) 5 Produkte higjienike femërore, të tilla si peceta sanitare, tampona, veshje vijëzuese,
pantallona të shkurtra sanitare, vatë interlabiale për higjienë femërore; pelena për
inkontinencë, peceta dhe brekë për inkontinencë

(210) KS/M/ 2018/1074
(220) 06/08/2018
(300) 017777962 06/02/2018 EU
(731) Kaufland Dienstleistung GmbH & Co.
KG Rötelstraße 35 74172 Neckarsulm, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) KAUFLAND

(511) 35 Reklamim, reklama dhe shërbime promovuese; Shërbime për marrëdhënie me
publikun; Shërbime për demonstrimin e produkteve dhe paraqitjen e produkteve; Tregti dhe
shërbime ekspozuese komerciale; Shërbimet e besnikërisë, nxitjes dhe programeve të
bonuseve; Sigurim i hapësirës, kohës dhe medias për reklamim; Shpërndarja e reklamave,
marketingut dhe materialit promovues; Reklamim, marketing dhe konsulentë promovuese,
shërbime këshillimore dhe asistence; Shërbime komerciale dhe informim i konsumatorit,
gjegjësisht drejtues ankandi, dhënie me qira të makinave automatike për shitje,
ndërmjetësim, organizim i kontakteve afariste, blerje kolektive, vlerësim komercial,
përgatitje e garave, punë agjencie, shërbime të importit dhe eksportit, negocim dhe
ndërmjetësim, porositje, krahasim i çmimeve, shërbimet e prokurimit, për të tjerët,
shërbimet e abonimit; Shitje me pakicë dhe shumicë lidhur me produkte ushqimore, pije,
produkte duhani, ilaçe, produkte mjekësore, ortopedike dhe kozmetike, tekstile, veshje,
mbathje, produkte lëkure, gjegjësisht valixhe, çanta, kuleta dhe këllëfe tjera prej lëkure,
çanta (mbështjellës, thasë) prej lëkure për paketim, shenja lëkure, mbulesa të mobilieve prej
lëkure dhe zbukurime prej lëkure për mobilie, çanta prej lëkure, kuti prej lëkure, kuti
lëkure, torba lëkure, qingël lëkure, dantellë lëkure, kllapa lëkure, sandalla lëkure, rripa
lëkure, fije lëkure, zinxhir lëkure, pajisje udhëtimi (veshje lëkure), valixhe prej lëkure,
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çanta dore prej lëkure, çanta shpine prej lëkure, torba prej lëkure, kuleta prej lëkure, çanta
për vegla prej lëkure, çantë për çelësa prej lëkure, takëme dhe pajisje kuajsh, parzmore prej
lëkure për kafshë, mobilie, orendi, aparate elektrike të amvisërisë, radio dhe televizione,
instrumente muzikore, ngjyra, ndërtim dhe furnizime DIY, libra, revista, gazeta, rekuizita
për artikuj dhe zyra, automjete motorike, pjesë dhe pajisje; Asistencë afariste, menaxhim
dhe shërbime administrative; Kontabilitet, llogarimbajtje dhe auditim; Përpunim i të
dhënave administrative; Menaxhim i burimeve njerëzore dhe shërbime t; rekrutimit;
Shërbime klerikale; Konsulentë biznesi dhe shërbime këshillimore; Marrje me qira të
makinave të zyrës; Analiza të biznesit, kërkime dhe shërbime informative; Studime të
marketingut; Mbledhje dhe sistematizim i të dhënave të biznesit; Marrje e objekteve që
kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve të sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë;
Konsulentë dhe informim në lidhje me shërbimet e sipërpërmendura, të përfshira në këtë
klasë; Reklamim; Menaxhim i biznesit; Administrim i biznesit; Funksionet e Zyrës; Shitje
me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe
teleshoping kanaleve, në fushën e produkteve ushqimore, ushqime luksoze, alkoolit dhe
duhanit, pijeve alkoolike, pije joalkoolike, produktet e duhanit, artikuj të ushqimit të
shëndetshëm, artikuj farmacie, kozmetikë, parfume; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi
me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e
ilaçeve, mallrave nga sektori i shëndetësisë, gjegjësisht preparate dietetike dhe shtojcave
dietike, preparate dhe artikuj dentar, preparate dhe artikuj mjekësor dhe veterinar; Shitje me
pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe
teleshoping kanaleve, në fushën e aparateve të terapisë fizike, mbrojtëseve të dëgjimit,
aparateve dhe instrumenteve mjekësore dhe veterinare, mjeteve ortopedike; Shitje me
pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe
teleshoping kanaleve, në fushën e artikujve sanitar, substancave për përdorim në lavanderi,
preparate të pastrimit; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe
ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave të amvisërisë,
gjegjësisht kontejnerë amvisërie, enëve të amvisërisë, enë për pjekje dhe tepsi për pjekje,
instrumente dhe artikuj pastrimi për qëllime të pastrimit, sende dhe takëm për tryezë, qelqe,
enë gatimi, kontejnerë magazinimi, tekstile shtëpiake dhe tapiceri, vegla dhe artikujt të
banjës dhe tualeteve, artikuj prej liri dhe mallra prej liri; Shitje me pakicë e shumicë dhe
porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në
fushën e artikujve për hekurosje dhe hekurosje të mallrave, aparate për ndriçim dhe ngrohje
për qëllime amvisërie, instalime për ftohje për qëllime amvisërie, instalime sanitare, aparate
lavanderi, aparate për pastrim, enë kuzhine, qelqe, enë qeramike, enë porcelani; Shitje me
pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe
teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave plastike, gjegjësisht buste plastike, pllaka
plastike, doreza plastike, tabelë plastike, korniza plastike për piktura, punime artistike prej
plastike, figura miniature prej plastike; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë,
duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave të
plastikës, gjegjësisht pajisje për shkallë prej plastike, statuja prej plastike, tabela dekorative
prej plastike, figura prej plastike, bllokues dere prej plastike, mbajtës të perdeve prej
plastike; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes
internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave të plastikës, gjegjësisht kuti për
grumbullim prej plastike, bllokues prej plastike për mobilie, pajisje për dere prej plastike,
skulptura prej plastike, kuti për ruajtje prej plastike, dekorata të tortave prej plastike, pulla
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për dyer prej plastike, shkallë prej plastike, figura prej plastike, trofe (statuja) prej plastike;
Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit
dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave të plastikës, gjegjësisht modele të kafshëve
(stoli) prej plastike, modele të makinave (stoli) prej plastike, modele të figurave (stoli) prej
plastike, modele të aeroplanëve (stoli) prej plastike; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi
me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e
mallrave të plastikës, gjegjësisht figura aksioni prej plastike, imitim i artikujve ushqimor
prej plastike, modele të shkallëve (stoli) prej plastike, artikuj dekorativ prej plastike për
artikuj ushqimor, vepra artistike që janë dekorime tavolinash prej plastike; Shitje me pakicë
e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe kanaleve, në
fushën e artikujve për përmirësim të amvisërive, artikuj DIY, artikuj kopshtarie, artikuj
ndërtimor; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes
internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e rekuizitave për hobi, gjegjësisht ngjitëse,
ngjyra, llaqe, bojëra, qirinj dhe fitila, gërshërë, pinca, gjilpëra për thurrje, material për
artiste, materiale për vizatim, stilografë, stilolaps, lapsa kimik, libër për ngjyrosje, letër,
karton, letër shkrimi, brusha për ngjyrosje, këmbalecë piktori; Shitje me pakicë e shumicë
dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në
fushën e broshurave për prezantimin dhe promovimin e punimeve artistike, likuide me
ngjyrë për punë dore për fëmijë, mallra prej letre për arte dhe zeje, albume fotografish,
dizajnë (modele) të qëndisjes, gravura dhe gdhendje, pulla, shabllonë, afishe, lopatëza;
Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit
dhe teleshoping kanaleve, në fushën e enëve për amvisëri prej qeramike, fije dhe pa, për
përdorim në tekstil, pe dhe fije elastikë, tekstil dhe mallra tekstili, dantellë dhe qëndisje,
shirita dhe bishtaleca, kopsa, grep dhe vrimë, kunja dhe gjilpëra, lule artificial, lojëra,
lodra, gjëra për lojë, komplet për përpunimin e modeleve, makina, rekuizita të makinave,
aksesorë makinash, biçikleta, rekuizite të biçikletave, aksesorë të biçikletave; Shitje me
pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe
teleshoping kanaleve, në fushën e kompjuterëve, aksesorëve të kompjuterëve, softuerit të
kompjuterëve, pajisje elektrike për amvisëri, pajisje elektronike për amvisëri, zërues për
regjistrimin e zërit, bartës i të dhënave, kompakt-disqe të regjistruara, DVD të regjistruara,
pajisje multimediatike, aksesorë multimediatik, aparate telekomunikuese; Shitje me pakicë
e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping
kanaleve, në fushën e makinave, gjegjësisht përpunim të metalit, përpunim të drurit dhe
makina për përpunimin e plastikës, makina për industri kimike, makina bujqësore, makina
xehtarie, makina tekstili, makina për industri të pijeve, pajisje ndërtimore, makina paketimi
dhe vegla për makinë; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe
ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e makinave dhe motorëve,
përveçse për makina terreni, bashkues makine dhe komponentë të transmisionit, përveçse
për makina terreni; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe
ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e veglave bujqësore, ndryshe nga
ato me dorë, inkubatorë për vezë, makina automatike për shitje, pajisje elektrike për
amvisëri dhe kuzhinë, përpunues elektrik të ushqimit, përzierëse elektrike për qëllime
amvisërie, thika elektrike, makine elektrike të kuzhinës për prerje, bluarje, shtypje ose
hapje; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes
internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e çelësave elektrik të konservave, shtypësve
elektrik të frutave për qëllime amvisërie, mulli për kafe, ndryshe nga ato të drejtuara me
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dorë, mulli për qëllime amvisërie, ndryshe nga ato të drejtuara me dorë, makina për trazim,
aparate elektrike për shkrirje, rrahëse elektrike e vezëve për qëllime amvisërie; Shitje me
pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe
teleshoping kanaleve, në fushën e prerëseve (aparate), aparate për të bërë pasta për të
ngrënë, aparate për prerjen e bukës, aparat gërmues, rrahëse elektrike, aparate për qërim,
aparate me shifra hekuri për perime, aparate për prodhimin e lëngjeve të gazuara; Shitje me
pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe
teleshoping kanaleve, në fushën e makinave elektrike dhe aparateve për lustrim me dyll,
shtytje rrotullues me avull për pëlhura, aparate shtrydhëse për rroba, larëse enësh, vakuum
pastruese, makina për larje, tharëse, makina dhe aparate centrifugale për lustrim, aparate
për hekurosje, disqe të pedaleve për makina për qepje, larëse me presion të lartë; Shitje me
pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe
teleshoping kanaleve, në fushën e kositëseve, sharrë (makina), largimi i mbeturinave,
makina dhe aparate për larjen e tepihëve dhe mobilieve me susta, sharra me zinxhir, saldues
që operojnë me gaz, vegla elektrike të makinave, makina shpuese, shpuese pa tela, kaçavidë
pa tel; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes
internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e pjesëve të përpunimit të metaleve,
përpunimit të drurit dhe makina për prodhimin e plastikës, ngjitës elektrik, shirita ngjitës
(aparate), aparate për qepje, dinamo, brusha të ajrit për aplikimin e ngjyrës, makina për
fryrje, gjeneratorë të rrymës, aparate (makina) për ngritje, makina elektrike për lustrim (jo
për qëllime të amvisërisë); Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë
edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e lustruesve elektrik të
këpucëve, gërshërë të mëdha elektrike, presa (makina) elektrike, makinë për përpunim,
prerëse (makina) industriale, makina për shpim; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me
postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e
makinave elektrike për saldim, grirëse (makina), pajisje bujqësore dhe për kopshtari, pompa
të ajrosjes për akuarium, aparat operativ për ngritje, vegla; Shitje me pakicë e shumicë dhe
porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në
fushën e mallrave metalike, gjegjësisht metalet e çmuara dhe aliazhet e tyre, materialet
metalike për ndërtim dhe konstruksion, ndërtesa të lëvizshme prej metali, materiale
hekurudhore prej metali, kabllo jo-elektrike dhe tela të metaleve të zakonshme, hekurishte
dhe sende të vogla të pajisjeve metalike, tuba dhe gypa prej metali, kasaforta; Shitje me
pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe
teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave metalike, gjegjësisht minerale, lidhje e
metaleve, shirita mbështjellëse ose lidhëse të metalit, kapëse prej metali për kabllo dhe
tuba, shenja jondriçuese dhe jomekanike, prej metali, për rrugë, shtresa dhe pllaka prej
metali, shtresa çeliku, bulona prej metali, tela prej lidhjeve të rëndomta metalike, përveç
telit për siguresa; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato
përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave metalike, gjegjësisht
shirita prej teli (lidhjet e tensionit), artikujt e vegjël të pajisjeve metalike, garzë teli, litar
teli, litar teli jo-elektrik, litarë metalik, pajisje metalike për kanalet e ajrit të ngjeshur; Shitje
me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe
teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave metalike, gjegjësisht tuba metalike, kunja
metalike, shufra metalike, hekurishte, shtrëngues për shiritat prej hekuri (lidhjet e
tensionit), tela hekuri, fllanxhat e metalit (qafore), shishe (kontejnerë metalesh) për gaz të
ngjeshur ose ajër të lëngët, rrjetë teli (rrjeta ) prej metali; Shitje me pakicë e shumicë dhe
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porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në
fushën e mallrave metalike, gjegjësisht veglat për përpunimin e metalit, shufra metalike për
dorezat, rripa metalike për mbajtjen e ngarkesave, grepa (artikuj metalik), grepa për kovë
(artikuj metalik), hobe metalike për mbajtjen e ngarkesave, kabllo jo elektrike prej metalit,
vida lidhëse prej metali për kabllo, nyje kabllore prej metalit; Shitje me pakicë e shumicë
dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në
fushën e mallrave metalike, gjegjësisht kuti me metal të zakonshëm, sënduk prej metali,
kutitë boshe e veglave prej metalit, zinxhirë prej metali, kanxha prej metali për zinxhirë,
çengele prej metali (çengel); Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke
përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave
metalike, gjegjësisht ngarkim i paletave prej metali, fuçi mbajtjese e metalit, shirita prej
metali për mbajtjen e ngarkesave, fletë të metalit, tubacione të metalit, zinxhirë të metalit,
unaza të metalit, mbështjellës (artikuj metalik), dado prej metalit, mbulesa teli, gozhda prej
metali; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes
internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave metalike, gjegjësisht paleta të
ngarkimit prej metali, paleta të transportit prej metali, shtylla metalike, vula të plumbit,
mbështjellës i fuçive dhe barelëve prej metali, bulona të sheshtë, bulona të bravës, qarkorel
prej metalit, tuba dhe gypa prej metali, tuba çeliku; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi
me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e
mallrave metalike, gjegjësisht tuba prej çeliku, tubacione prej metali, tuba metalike për
tubacione, këllëfë metalike për tuba, fashitë prej metali për tuba, nyje metalike për tuba;
Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit
dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave metalike, gjegjësisht mbyllëse e metaleve
për objekte, rripa metalike, menteshë metalike, rondele metalike, valvul metalike, përveç
pjesëve të makinave, bobinat jo mekanike të mbështjelljes prej metali për tuba fleksibile,
mbështjellës jomekanik të metaleve për tuba fleksibile; Shitje me pakicë e shumicë dhe
porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në
fushën e mallrave metalike, gjegjësisht hobe metalike për mbajtjen e ngarkesave, çelësa
metalik, përveç çelësave elektrik, biçikleta prej metali, jastëkë, çelësa, kopsat prej metalit të
rëndomtë (artikuj), susta të bravave, vida metalike; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi
me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e
mallrave metalike, gjegjësisht dado prej metali, makara prej metali, përveçse për makina,
lidhje tensioni, barelë për shirita hekuri (lidhje tensioni), barelë për shirita metalike (lidhje
tensioni), barela për tela metalike (lidhje tensioni), kunja metalike, rreth prej çeliku, shtylla
metalike, kunja (artikuj), gozhda (gozhdë), unazë metalike për bastun, materiale metalike,
litarë metalik; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato
përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave metalike, gjegjësisht fuçi
prej metali, unazë fuçie prej metali, paleta transportuese prej metali, ndarje të metaleve,
mbrojtës dhe larës prej metali, lidhëse metalike për zinxhirë, ndarjet e metaleve për tuba;
Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit
dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave metalike, gjegjësisht mbylljet e metalit për
kontejnerë, çelësat e metalit për çanta, dorezat e veglave prej metalit, kutitë boshe të
veglave prej metalit, arkat boshe për vegla të metalit, unazë metalike, unazë metalike për
bastun; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes
internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave prej letre, gjegjësisht paketim
hermetik i letrave, valixhe prej letre për paketim, letër, letër të padepërtueshme, dosje të
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dokumenteve, letër absorbuese, leter elastike, letër për kompjuter, letër shabloni (letër
shaptilografi), letër e lërueshme, letër e qelqtë, letër fashuall, letër dylli, letër filter, letër
offset, letër paketimi, fletë e patezuar; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë,
duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave
prej letre, gjegjësisht letër artizanale, letër gjysmë të përpunuar, letër fotokopjuese, letër
kaligrafie, letër sintetike, letër vizatimi, letër e papërshkueshme nga uji, letër shkëlqyese,
tubë e letrës së kuzhinës, letër provash, letër orizi, letër japoneze, letër pergamenti, letër e
ricikluar, letër faksi, letër gazete; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke
përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave prej
letre, gjegjësisht letër sateni, letër të ngurtë me vaj, letër kserografike, letër fluoreshente,
faculeta prej letrës, letra kalku, letër e valëzuar, letër krep, letër transferimi, letër thithëse;
Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit
dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave prej letre, gjegjësisht figurinë e përbërë nga
letra, afishe të letrës, letra për udhëzime, letra për transferimin e nxehtësisë, letrat çentro që
janë për tryezë, peshqir prej letre, letra për printim, afishe prej letrës, emblema letre,
përparëse prej letre, letër për grafikë, letër arti me shkëlqim, letër që përmbajnë mikë,
fletore prej letre; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato
përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave prej letre, gjegjësisht
kontejnerë për letër, letër për mbështjellje, letër për lyerje, letër zarfi, letër mermeri,
ngjitëse për letër, zarfet e parfumuar të letrës, letra prej druri, letra elektrokardiografike,
letër për kopjim pa karbon; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë
edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave prej letre,
gjegjësisht fletë letre, copëza të letrës, letër për radiografi, letër origami, letër për revista,
letër pecetë, letër zyre, fleta prej letre, etiketë prej letre, letër mbështjelljeje, letër dekorative
ambalazhi; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato
përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave prej letre, gjegjësisht letër
për mbështjellje, letër për kopjim (letër shkrimi), banderolë prej letre, flamuj prej letre, fleta
prej letre, letra dhe karton, letër plotter (letër milimetërshe në formë të produktit final), letra
për printim me laser; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe
ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave prej letre, gjegjësisht
letër e ndjeshme ndaj nxehtësisë, dokumente prej letre, letër mbështjellëse për paketim,
letër që mbron nga myku, shkorse prej letre për kokteje, kartona me animime për paketim,
letër e zhveshur (letër e valëzuar), letër e ngjyrosur; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi
me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e
mallrave prej letre, gjegjësisht fleta prej letre, letër artizanale japoneze, material prej letre
për paketim, materiale filtruese prej letre, posterë reklamues prej letre, letër ngjyrë kafe për
ambalazhim, paketim i artikujve ushqimor prej letrës ose kartonit; Shitje me pakicë e
shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping
kanaleve, në fushën e mallrave prej letre, gjegjësisht tabela reklamuese prej letrës, shirita
prej letre për letër krep (dekorime), letër mbështjellëse për printera, torinokogami (letër
japoneze), letër karboni, letër për makinat e regjistrimit, thasë të tapicuara konike prej letre,
letër që i reziston acidit; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë
edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave prej letre,
gjegjësisht letër shkrimi, postera prej letre, letër kartoni, shami letre, kuti të palosshme të
letrës, letër digjitale për printim, thasë konike prej letre për blerje; Shitje me pakicë e
shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping
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kanaleve, në fushën e mallrave prej letre, gjegjësisht letër dhe karton industrial, faculeta
prej letre, kornizë fotografie prej letre, përpunim i materialeve prej letre, mbështjellës të
thatë prej letre, peshqir prej letre, letër për paketimin e barutit, fletë prej letre (produkt
final), shami letre që përdoret si material për shabllone prej letre (ganpishi); Shitje me
pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe
teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave prej letre, gjegjësisht enët e paketimit prej
plastike për përdorim në industri, qese plehrash prej letre, mbajtëse letre, letra të trasha
japoneze (hoshogami), faculeta prej letre që përdoren për fytyrë, mbulesa tavoline të letrës;
Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit
dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave prej letre, gjegjësisht tabelat e letrës dhe
kartonit, qese për dhurata prej letrës, fletët e letrës, pjesët e letrës, letra për ambalazhimin e
librave, letra për kartë të biznesit (mallra gjysmë të gatshme); Shitje me pakicë e shumicë
dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në
fushën e mallrave prej letre, gjegjësisht letra të rreshtuara (prodhime të përfunduara), kuti
kremash prej letre, banderola të shtypura të letrës, dekorime tavoline të letrës, peceta
tavoline të letrës, shirita të letrës me ngjyrë (tanzaku), tabela të shtypura të reklamave prej
letrës, kuti kartoni ose letre; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke
përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave prej
letre, gjegjësisht letër ambalazhi metalik, letër ambalazhi, thasë dhe qese të letrës,
mbështjellëse mbrojtëse të librit prej letrës, mbështjellëse të vazove të luleve prej e letrës;
Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit
dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave prej letre, gjegjësisht tabelat e reklamave të
letrës ose kartonit, fletët e letrës për marrjen e shënimeve, materialet e shtypur për paketim
të letrës, letrat e manusit (tengujosi), letër për shtypjen offset të dokumenteve, kontejnerë
për vendosjen e letrës, materiale mbushëse të letrës ose kartonit; Shitje me pakicë e
shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping
kanaleve, në fushën e mallrave prej letre, gjegjësisht artikuj letre që janë në dispozicion,
çanta, pako dhe mallra letre për paketim, mbështjellje dhe magazinim, postera, postera
reklamues, postera të letrës, dërrasat e posterave, postera të letrës dhe kartonit, fleta letre
(artikuj), letër shkrimi, letër për zyra, letër për ambalazhimin e mallrave, kartat e
përforcuara të indeksit, artikujt e shkrimit; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë,
duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave
prej letre, gjegjësisht etiketat e çmimeve, etiketat e dhuratave, etiketat e shtypura të letrës,
etiketat për kartat e indeksit, etiketat e dërgesave të letrës, etiketat e shtypura të valixheve,
etiketat ngjitëse të shtypura, etiketat e valixheve të letrës, etiketat e valixheve të kartonit;
Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit
dhe teleshoping kanaleve, në fushën e mallrave prej letre, gjegjësisht kalendarë, kalendarë
të murit, kalendarë të shtypur, kalendarë e ngjarjeve, planifikues të vitit (material i shtypur),
kalendarë me këputje, katalogë, katalogë softuerësh kompjuterik, katalogë të porosive
postare, karta biznesi; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe
ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e fletëve të adresave për makinat
e adresimit, fletushkat, artikuj, materialet e shtypura, pajisjet e zyrës, materialet e hartimit,
gjegjësisht ngjyra për hobi dhe ngjyra për artistë, materiale për pikturim, llaqe, qirinj,
shkopinj, tela metalik për aranzhimin e luleve dhe për përpunimin e bizhuterive, gërshërë,
prerëse për zejtari, thika për paletë, kollona, gërshërë për shabllon, vrimuese, çekiçë, thika
për prerje, daltë; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato
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përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e bizhuterive dhe bizhuterive të
modës, kapëse, hije për sy, rruaza të lirshme prej qelqi, plastike dhe druri, letër, karton,
pudër, kuti artizanale, dosje artizanale, topa leshi pambuku për qëllime artizanale, kuti me
ngjyra, ngjitëse, materiale për artistë, material modelimi; Shitje me pakicë e shumicë dhe
porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në
fushën e produkteve të drurit, këmbalec piktori, kanavacë, korniza shtrënguese të
këmbalecëve, brusha për pikturim, stilolapsa, gomë, gutaperkë, kompensatë, dru i
gdhendur, dru gjysmë i përpunuar, materiale prej druri, shkop, shportë, plastikë, sfera druri,
qelq, porcelan, enë prej argjile, vazo për lule, figura terakote; Shitje me pakicë e shumicë
dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në
fushën e fijeve për thurje, fijeve për qepje, fijeve për thurje me grep, fijeve dhe pe, për
përdorim tekstili, pëlhura, tekstile dhe mallra tekstili, kunja dhe gjilpëra, gjilpëra për qepje,
gjilpëra me grep, gjilpëra për thurje, shirita dekorativ, shirita, rruaza për qepje; Shitje me
pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe
teleshoping kanaleve, në fushën e dekorimeve, gjegjësisht ndriçim dekorativ, kapëse shumë
e bukur, kambanore, mobilje, artikuj porcelani, lule të thata, perde prej perlash, objekte
qelqi, harqe, figurina dekorative, skulptura dekorative, bimë të thata, stoli, statuja, figura,
vepra arti dhe dekorime të materialeve duke përfshirë edhe drunj, dylli, llaç ose plastikë;
Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit
dhe teleshoping kanaleve, në fushën e artikujve sezonal, gjegjësisht dekorime që kanë të
bëjnë me pranverën, verën, vjeshtën, dimrin dhe dekorime për Krishtlindje, dekorime për
Natën e Vitit të Ri, dekorime për Pashkët, Dekorime për Halloween; Shitje me pakicë e
shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping
kanaleve, në fushën e artikujve festiv, gjegjësisht dasma, ditëlindje dhe dekorime
përvjetorësh, artikuj për ahengje, dekorata tematike; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi
me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e
rekuizitave shkollore, kamera, rekuizita për fotografi, aksesorë për fotografi, bizhuteri,
instrumente horologjike, instrumente muzikore, mallra për prodhues të qeseve, takëme
kuajsh, mobile, orendi, veshje, këpucë, çanta shpine: Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi
me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e
aksesorëve, gjegjësisht aksesorë për veshje, artikuj për qepje dhe artikuj tekstili për
dekorim; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes
internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e syze, çadra, ombrella, mallra tekstile,
tekstile amvisërie, kinkaleri, tenda, tarpaulina, artikuj për udhëtim; Shitje me pakicë e
shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato përmes internetit dhe teleshoping
kanaleve, në fushën e lodrave, mallra sportive, pajisje sportive, aparate për fitnes, artikuj
për kohën e lirë (gjegjësisht lojëra, lodra dhe gjëra për lojë, artikuj për sport, topa hokeji,
topa për sport, aparate për gjimnastik dhe aparate për ushtrime fizikale, letra për lojë),
artikuj kampimi; Shitje me pakicë e shumicë dhe porosi me postë, duke përfshirë edhe ato
përmes internetit dhe teleshoping kanaleve, në fushën e rekuizitave për kafshë (gjegjësisht
ushqime të kafshëve, qafore, rripa, parzmore, shtretër të kafshëve, mbulesa për kafshët,
lodra për kafshët shtëpiake, stoli për kafshët, pjata ushqimi, artikuj për krehjen e kafshëve,
artikuj ushqimore për kafshët, rekuizita për udhëtim dhe transport të kafshëve, (ide
dhuratash për kafshët), kandila, lëndë djegëse; Asortimenti i mallrave të lartpërmendura,
për të tjerët, për qëllime shitjeje; Mbledhja e mallrave, për të tjerët, për qëllime prezantimi;
Prezantim i mallrave në cilëndo media komunikimi, me qëllim të shitjes me pakicë;
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Agjenci importi dhe eksporti; Organizimi i panaireve dhe ekspozitave tregtare për qëllime
reklamimi, për instrumente horologjike dhe kronometrike; Organizimi dhe realizimi i
panaireve dhe / ose ekspozitave tregtare për qëllime komerciale dhe reklamuese; Agjenci
reklamimi; Shërbime planifikuese për reklamim; Prezantim i kompanive në internet dhe
media tjera; Publikimi i materialit të shtypur (duke përfshirë edhe në formë elektronike),
për qëllime reklamimi; Reklamim i drejtpërdrejt; Reklamë e drejtpërdrejt; Përgatitje e
reklamimit; Krijimi i materialit reklamues, për të tjerët; Reklamim në radio; Publikimi i
teksteve reklamuese; Shërbime projektuese për qëllime reklamimi; Shërbime marketingu;
Shërbime për marrëdhënie me publikun; Reklamim në internet në rrjetë kompjuterike;
Vendosje pllakati; Diseminim i reklamimit për të tjerë; Shpërndarje e materialit reklamues;
Diseminim i reklamimit për të tjerë përmes internetit; Përpilim i teksteve reklamuese;
Promovim i shitjes për të tjerë; Publikim i teksteve reklamuese; Reklamim me porosi;
Reklamim i drejtpërdrejt përmes postës; Demonstrim i mallrave; Prezantim i mallrave dhe
shërbimeve; Organizim dhe realizim i ngjarjeve reklamuese; Kërkim i sponsorizimit;
Sponsorizim në formën e reklamimit; Ofrimi i të dhënave të kontaktit për qëllime
reklamimi; Reklama për të tjerët në internet; Marrja me qira e hapësirës për reklama,
gjithashtu në internet; Konsultim profesional afarist; Konsulentë për menaxhimin e
biznesit; Konsulentë për organizimin e biznesit; Konsulentë organizative; Planifikim dhe
monitorim i zhvillimeve të biznesit në lidhje me çështjet organizative; Zhvillimi i
koncepteve të përdorimit për pasuri të patundshme në lidhje me çështjet profesionale të
biznesit (menaxhimi i objektit); Sistemimi i stafit; Agjencitë e punësimit; Rekrutimi i
personelit; Konsulentë për personelin; Menaxhim i personelit; Konsulentë për menaxhimin
e personelit; Testimi psikologjik për përzgjedhjen e personelit; Mbështetje operative për
punonjësit në lidhje me menaxhimin e personelit; Shërbimet e prokurimit për të tjerët
[blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; Moderim të ankandit, përfshirë në
internet; Rregullimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare, për të tjerët, duke përfshirë
brenda kornizës së tregtisë elektronike; Rregullimi i kontratave, për të tjerët, për blerjen dhe
shitjen e mallrave dhe sigurimin e shërbimeve, në veçanti rregullimin e kontratave të
telekomunikacionit, kontratat për furnizimin e telefonave celularë, kontratat e riparimit dhe
mirëmbajtjes, kontratat për dërgimin e luleve dhe bimëve, kontrata për furnizim me energji
elektrike; Rregullim i kontratave, për të tjerët, për ofrimin e trajnimeve; Rregullim i
abonimeve për botimet e të tjerëve, në veçanti abonimet e gazetave; Organizim i abonimeve
për shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; Sigurim i kontakteve afariste dhe tregtare,
duke përfshirë edhe në internet; Rregullimi i prezantimeve të biznesit; Analiza e çmimit të
kostos; Shërbimet e krahasimit të çmimeve; Hartimi, sistemimi, përditësimi dhe
mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; Menaxhimi i kompjuterizuar
i skedarëve; Konsumatorë (Informacion komercial dhe këshilla për -) [këshilla për
konsumatorin]; Shërbime për të bërë prerje të lajmeve; Përpilim i informacionit në bazat e
të dhënave kompjuterike; Përpunimi i rendit administrativ; Përpilimi i informacionit të
çmimeve dhe statistikave për tregti dhe industri; Sigurimi i informacionit lidhur me çështjet
e biznesit organizativ dhe profesional në lidhje me shitjen me pakicë; Sigurimi i
informacionit në lidhje me tregjet e reklamave; këshilla dhe shërbime këshillimore për
konsumatorët; shërbime fotokopjimi; Ndreqje e dritareve të dyqaneve; Makina dhe pajisje
për zyrë me qira; Marrja me qira e makinave fotokopjuese; Marrja me qira e makinave
shitëse; Marrja me qira e stendave për shitje; Planifikim, organizim dhe realizim i
iniciativave të tërheqjes së konsumatorëve dhe skemave të besnikërisë së klientëve, në
111

Buletini Zyrtar Nr. 76 i Agjencisë për Pronësi Industriale

veçanti të skedarëve të postimeve, zbritjeve, kuponëve dhe/ose shpërblimeve; Kryerja e
konkurseve të lotarive dhe çmimeve duke qenë iniciativa reklamuese; Kryerja e
programeve të bonusit dhe besnikërisë në formën e skemave të besnikërisë së
konsumatorëve për qëllime marketingu; Tërheqja e klientëve dhe shërbimeve të klientit
përmes reklamave me postë elektronike; Shërbimet e qendrës së thirrjes, dmth. Mbështetjen
e shërbimit nëpërmjet linjave telefonike në kontekstin e përpunimit administrativ të
urdhrave të blerjes, trajtimin e pyetjeve të konsumatorëve dhe ankesave me telefon;
Konsulentë organizative nëpërmjet qendrave të thirrjeve; Qendrat e Thirrjeve Operuese,
gjegjësisht mbështetje të shërbimit nëpërmjet linjave telefonike në kontekstin e përpunimit
administrativ të urdhrave të blerjes, trajtimin e pyetjeve të klientit dhe ankesave me telefon;
Marrja me qira dhe dhënia me qira e pajisjeve të dyqaneve, të përfshira në klasën 35,
gjegjësisht makineritë dhe pajisjet e zyrave, makinat e fotokopjimit, makinat automatike të
shitjes, arkëtarët, tavolinat e holla, stacionet e shitjes, hapësira reklamuese; Shërbimet e
sekretarisë; Rregullimi i kontratave për ruajtjen dhe paketimin e mallrave;
Lëshimi i kartelave të klientëve pa pagesë ose zbritje të funksionit, për të tjerët, dhe lëshimi
i kartave të identifikimit të klientit për blerje, të gjitha që janë sipërpërmendur janë të
përshtatshme për skemat e bonuseve dhe transaksionet e shpërblimeve; Funksionet e zyrës
lidhur me pranimin e porosive në sektorin e logjistikës; Shërbimet elektronike të
menaxhimit të aksioneve; Shërbimet e ankandit; Rregullimi i abonimeve të gazetave (për të
tjerët)
36 Nënshkrim i sigurimeve; Nënshkrim dhe vlerësime të sigurimeve dhe vlerësim për
qëllime sigurimi; Shërbime të garancisë; Shërbime të pasurive të patundshme; Mbledhje e
qirasë; Garanci brokere; Sigurim i kartelave me parapagesë dhe talloneve; Shërbime të
depozitave të sigurta; Shërbime financiare dhe monetare, dhe veprimtari bankare; Shërbime
tregtare dhe këmbim valutor; Shërbime tregtare të letrave me vlerë dhe mallrave; huat dhe
kreditë, dhe shërbimet e financimit të qirasë; Shlyerje të borxheve dhe shërbime të
faktorizimit; Shërbime të investimeve; Investime të Fondit; Nënshkrim financiar dhe
emetim i letrave me vlerë (investime bankare); Transferta financiare dhe transaksione, si
dhe shërbime të pagesave; Para të gatshme, çek (çek) dhe shërbime të parave; Shërbime të
kartelave; Shërbime të pagesës së taksave dhe detyrimeve; Informacion financiar, të dhëna,
këshilla dhe shërbime konsulentë; Vlerësime financiare dhe raporte të kredive; Shërbime të
vlerësimit financiar; Shërbime të planifikimit financiar; Financim dhe shërbime të
financimit; Shërbime të kapitalit sipërmarrës; Grumbullim i fondeve dhe sponsorizim
financiar; Shërbime të vlerësimit financiar; Shërbime të vlerësimit; Marrja dhe dhënia me
qira e objekteve që kanë të bëjnë me sigurimin e shërbimeve të lartpërmendura, të përfshira
në këtë klasë; Konsulentë dhe informacion që kanë të bëjnë me me shërbimet e
sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë; Sigurim; Çështje financiare; Çështje monetare;
Çështje të pasurive të patundshme; Brokerim i sigurimeve; Shërbime të financave;
Konsulentë dhe shërbime këshillimore që kanë të bëjnë me sigurimet, financat dhe
pensionet; Konsulentë financiare, këshilla dhe informacione; Organizim i shërbimeve
bankare, në veçanti të kontratave të këmbimit, kursimeve, financave dhe sigurimeve;
Byrotë e kreditit dhe financim i kredisë për qëllime të shitjes me shumicë dhe pakicë;
Menaxhim i pasurive të patundshme; Agjenci të pasurive të patundshme; Marrja me qira e
pasurive të patundshme, në veçanti lokalet për shitje me pakicë, Lizing i pasurive të
patundshme, në veçanti lokalet e dyqaneve; Shërbimet e dhënies me qira të tokës; Lizing i
kredisë; Agjenci të leasingut; Lizing i hapësirës në lokalet për shitje me pakicë; Marrja me
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qira e zyrave [pasurive të patundshme]; Qira e apartamenteve; Menaxhim i banesave;
Administrim i pronës dhe shërbime të menaxhimit; Financim i blerjeve; Lëshim në
përdorim të shërbimeve të kartës së telefonit; Menaxhim i bonuseve dhe programeve të
shpërblimit për qëllime të besnikërisë së konsumatorit, nëpërmjet lëshimit të kuponëve,
tallonave, pullave të kursimit dhe kartave të klientëve me funksione të pagesave; Lëshim i
kartelave kreditor, shërbimit ose kartelave bonus me funksionet e pagesave; Grumbullim
bamirës i fondeve, për të tjerët; Lëshim i kartelave të klientit me funksion pagesor, kartela
për zbritje, pulla për zbritje, karta besnikërie, kuponë, vlera dhe karta pikësh, të gjitha këto
që u përmendën më sipër janë të përshtatshme për regjistrimin e transaksioneve bonus dhe
shpërblimit; Vlerësim antik; Vlerësim i stampave; Depozita me vlerë; Informacion
financiar; Konsulentë financiare; Sponsorizim financiar; Lëshim i shenjave të vlerës;
Lëshimi i shenjave të vlerës; Vlerësim i artit; Lizingu i fermave;
Vlerësim (Shpenzimet e riparimit -) [vlerësim financiar]; Grumbullim i fondeve bamirëse;
Organizim i koleksioneve; Informacion i sigurimit; Konsulentë sigurimi; Shërbimet e
sigurta të depozitave
37 Ndërtim, konstruksion dhe prishje; ndërtim i anijeve; Marrja me qira e mjeteve,
impianteve dhe pajisjeve për ndërtim dhe prishje; Nxjerrja e burimeve natyrore; Instalim,
mirëmbajtje dhe riparim i alarmit, drynave dhe kasafortave; Riparim i orës së murit dhe
orëve; Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit;
Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i HVAC (Ngrohje, ventilim dhe klimatizim); Ringjyrosje
dhe rimbushje e fishekëve të tonerit; Mirëmbajtje dhe riparim i gomave; Mirëmbajtje dhe
riparim i ndërtesave; Pastrim i brendshëm dhe i jashtëm i ndërtesave; Marrje me qira e
makinave dhe pajisjeve për pastrim, larje dhe tharje; Riparim i automjeteve, mirëmbajtje
dhe furnizim me karburant; Lustrim, instalim, mirëmbajtje dhe riparim të xhamave,
dritareve dhe grilave të dritareve; Instalim hidraulik, mirëmbajtje dhe riparim; Mirëmbajtje
dhe riparim i mobilieve; instalim, mirëmbajtje dhe riparim i ashensorëve dhe elevatorëve;
Pastrim dhe përkujdesje të pëlhurës, tekstilit, lëkurës, leshit dhe mallrave të bëra prej tyre;
Shfarosja, dezinfektimi dhe kontrolli i dëmtuesve; Marrje me qira e objekteve që kanë të
bëjnë me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë; Konsulentë
dhe informacion në lidhje me shërbimet e sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë;
Ndërtimi i konstruksioneve; Informim për riparim; Renovim i veshjeve; Mirëmbajtja dhe
riparimi i veshjeve; Pastrim; Pastrim i veshjeve; Pastrimi i tapetit dhe qilimit; Hekurosje e
teshave; Pastrim kimik; Artikuj kompjuterik (Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i); Instalim
dhe riparim i pajisjeve elektrike; Instalim i aparateve për ngrohje dhe ftohje; Mirëmbajtje
dhe riparim i pajisjeve dhe instalimeve të ftohjes; Frigoriferë (Instalim i -); Ngrirës
(Riparimi i -); Riparim ose mirëmbajtje e makinave dhe aparateve për ngrirje; Instalim,
mirëmbajtje dhe riparim i pajisjeve të telekomunikacionit; Mirëmbajtje dhe riparim i
pajisjeve për aparatet e përpunimit të të dhënave; Instalim i impiantit; Instalim, mirëmbajtje
dhe riparim i makinave dhe pajisjeve për zyrë; Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i
makinerive; Mprehje e thikës; Tapiceri; Riparim i tapicerisë; Riparim i këpucëve; Marrje
me qira e makinave për pastrim; Mirëmbajtje dhe riparim i sistemeve të komunikimit;
Instalim i pajisjeve të komunikimit; Mirëmbajtje dhe riparim i rrjeteve të komunikimit të të
dhënave; Riparim i këpucëve; Mirëmbajtje e impiantit; Shkëmbim i lokaleve të dyqaneve;
Riparim i dyqaneve; Shërbime të riparimit për pajisjet elektronike të biznesit; Riparim ose
mirëmbajtje e makinave shitëse; Riparim dhe restaurim i artikujve të amvisërisë; Riparim i
bizhuterive; Rimprehje të gërshërëve; Instalim i sistemeve të mbrojtjes së mjedisit
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38 Shërbime të telekomunikacionit; Shërbime të radiodifuzionit; Shërbime telefonike dhe
celulare; Komunikim kompjuterik dhe qasje në internet; Qasje në përmbajtjet, faqet e
internetit dhe portalet; Sigurim dhe dhënie me qira të objekteve dhe pajisjeve të
telekomunikacionit; Marrje me qira të objekteve që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve
të lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë; Konsulentë dhe informacion në lidhje me
shërbimet e sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë; Telekomunikacion; Sigurim të
qasjes në të dhëna dhe informacione në rrjetet kompjuterike; Sigurim të qasjes në sistemet e
porosive online; Sigurim të hiperlinçeve, për të tjerët; Shërbime të teletekstit; Dërgim të
mesazhit; Informacion rreth telekomunikacionit; Informim, konsulentë dhe shërbime
këshilluese në lidhje me telekomunikacionin; Sigurim të qasjes në informacionin e
telekomunikacionit; Sigurim të portaleve në internet; Transmetim elektronik i muzikës
digjitale nëpërmjet sistemeve të telekomunikacionit; Transmetim elektronik të tekstit,
mesazheve, informacionit, tingujve, imazheve dhe të dhënave; Përcjellje e mesazheve në
adresat e internetit (mesazheve në internet); Shërbime elektronike të buletinit [shërbime të
telekomunikacionit]; Qiratë e objekteve të telekomunikacionit; Marrje me qira të aparateve
për telekomunikacion dhe për dërgimin dhe marrjen e të dhënave dhe mesazheve; Sigurim
të qasjes në Internet dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; Organizim tëi qasjes në bazat e të
dhënave; Sigurim tëi qasjes në informata në internet; Sigurim të qasjes në të dhënat në
rrjetet kompjuterike; Shërbime të qasjes në telekomunikacion; Qira që kanë të bëjnë me
pajisjet dhe sistemet e komunikimit; Agjenci të lajmeve, gjegjësisht përpilim, analizim,
azhurnim dhe shpërndarje të informacionit të shtypit; Shërbime me vlerë të shtuar,
gjegjësisht shërbime që kanë të bëjnë me shërbimet aktuale të rrjetit, kryesisht në lidhje me
mesazhet me tekst ose njoftimet në formë të shkruar ose akustike, gjegjësisht transmetim të
informacionit në lidhje me tërheqjet, kalendarët e ngjarjeve, rezultatet sportive, reklamat,
reklamat e klasifikuara dhe personale, lajmet, ofertat e minutës së fundit, ofrimin e ushqimit
të shpejtë; Shërbime me vlerë të shtuar, përkatësisht shërbime në lidhje me shërbimet
aktuale të rrjetit, kryesisht në lidhje me mesazhet me tekst ose njoftimet në formë të shkruar
ose akustike, përkatësisht shërbimet e taksive dhe afatet e nisjes për aeroportet, titujt lidhur
me ekonominë, politikat, mediat dhe telekomunikacionin, numrat e lotarisë dhe ngjashëm;
Shërbimet e siguruara me anë të rrjeteve të telekomunikacionit, përkatësisht dërgimi i
thirrjeve, thirrjet në konferencë; Transmetim të informacionit përmes postës elektronike;
Telefon, faks, shërbime të teleksit, përpilim dhe transmetim të porosive; Shërbime të
njoftimit dhe postës elektronike; Sigurim i shërbimeve qendrore të telekomunikacionit për
rrjetet e komunikimeve elektronike; Marrje dhe dhënie me qira të pajisjeve dhe sistemeve
të telekomunikacionit, aparate të telekomunikacionit, aparate për dërgimin e mesazheve,
makina faksimile, telefona, telefona celularë, modeme, aparatura të telekomunikacionit dhe
transmetimit; Transmetim i raporteve të motit me anë të rrjetit të telekomunikacionit;
Agjenci të lajmeve; Marrje me qira e aparatit faksimil; Marrje me qira e aparatit për
dërgimin e mesazhit; Marrje me qira e modemeve; Marrje me qira e telefonave; Marrje me
qira e pajisjeve të telekomunikacionit; Marrje me qira të kohës së qasjes në rrjetet globale
kompjuterike; Lizing i pajisjeve dhe sistemit të komunikimit
39 Shpërndarje me tubacion dhe kabllo; transportit; Navigim (pozicionim, planifikim të
rrugës dhe kursit); Transport dhe dorëzim të mallrave; Shërbime të transportit dhe heqjes së
mallrave dhe ngarkesave; Dërgim të postës dhe shërbimet e ndërlidhjes; Marrje me qira të
mjeteve të transportit; Udhëtim dhe transportim i udhëtarëve; Udhëtime, guida turistike dhe
shërbime ekskursioni; Shërbime të shpëtimit, rimëkëmbjes, tërheqjes dhe shpëtimit;
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Paketim dhe magazinim i mallrave; Plotësim i makinerive dhe kontenierëve; Ngarkim dhe
shkarkim i automjeteve; Parkim dhe magazinim i automjeteve; Marrje me qira e objekteve
që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë;
Konsulentë dhe informacion në lidhje me shërbimet e sipërpërmendura, të përfshira në këtë
klasë; Shërbimet e mbështjelljes dhe paketimit; Magazinim; Marrëveshje udhëtimi; Depo;
Dorëzim i parcelës; shërbimet logjistike që përbëhen nga magazinimi dhe transporti i
mallrave; Shërbimet e përcjelljes; Ndjekja e vendndodhjes së mallrave për qëllime
logjistike; Informacion mbi transportin; Informacion i magazinimit; Rregullim i shërbimeve
të transportit për njerëzit dhe mallrat nga toka, uji dhe ajri; Sigurim dhe rregullim i
transportit; Shërbime të ndërlidhjes së lajmeve; Organizim i transportit për mallra, udhëtar
dhe/ose pasagjerë nga toka dhe uji; Organizim dhe ushtrim i shërbimeve të shpërndarjes së
porosive postare; Transportim dhe dorëzim të mallrave me automjete, hekurudha, anije dhe
aeroplan; Dërgesë e luleve; Agjenci të udhëtimit, të përfshira në klasën 39; Shërbime të
agjentëve të udhëtimit për aranzhimin e udhëtimeve; Shërbime të operatorëve turistik;
Informacion udhëtimi dhe transportimi dhe shërbime këshillimore; Informacion në fushën e
turizmit, transportit dhe udhëtimit; Informacion mbi trafikun; Informacion udhëtimi;
Sigurim i informacionit për mbërritjen dhe largimin e fluturimit; Operim i biletave të
transportit ajror; Operim dhe organizim i turneut; Transport i udhëtarëve me automjete,
hekurudha, anije dhe aeroplanë; Organizim, drejtim, rezervim dhe aranzhim të turneve të
udhëtimeve, udhëtimeve për pushime, turneve, lundrimeve, ekskursioneve, udhëtimeve
ditore, vizitave të vendeve të njohura të ndonjë qyteti; Shoqërim i udhëtarëve dhe bagazhit
të tyre; Bartja; Marrja me qira e objekteve të parkimit; Parkim i makinave; Marrje me qira
dhe prenotim i automjeteve, rimorkiove, biçikletave; Marrje me qira e vendeve të parkimit
dhe depove; Rezervim i transportit; Rezervim i udhëtimit; Organizim i biletave ajrore,
biletave të udhëtimit dhe biletave të trenit; Marrje me qira dhe çarter të automjeteve
tokësore, aeroplanëve ose anijeve; Marrje me qira e frigoriferit; Marrje me qira të
kontejnerëve të magazinimit; Marrje me qira të garazheve; Qira dhe lizing i pajisjeve të
dyqaneve, të përfshira në klasën 39, gjegjësisht të frigoriferëve, instalimet e ftohjes,
makineritë e ftohjes dhe aparatet frigoriferike, kontejnerët e magazinimit, paletat e
transportit dhe magazinimit, kontejnerët e transportit dhe magazinimit, makinat motorike,
karrocat shtytëse (karrocat e pazarit) ) për magazinimin dhe dorëzimin e mallrave;
Shërbime të siguruara nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit, gjegjësisht shërbime të
agjencive të udhëtimit; Asistenca për defektet e automjeteve [rimorkimi]; Makinë me qira;
Shoqërim i udhëtarëve; Shpëtim i anijeve; Vizita (Turizëm); Marrje me qira të anijeve;
Depërtim i akullit; Shpërndarje e energjisë elektrike; Shpërndarje e energjisë; Marrje me
qira të automjeteve; Operim i mallrave; Frankim i postës; Marrje me qira të garazheve;
Marrje me qira të mbulesave për automjete; Marrje me qira të frigoriferit; Operim i anijeve;
Parkim i makinave; Marrje me qira të vendeve të parkimit; Marrje me qira të kuajve;
Transport me tubacione; Rikuperim nënujor; Shpëtim; Mbyllje e kanalit operativ; Ridërgim
të mallrave; Lansim të satelitëve për të tjerët; Marrje me qira të pajisjeve për zhytje dhe
kostume për zhytje; Operim i transportit; Marrje me qira të magazinave; Marrje me qira të
makinave garuese; Marrje me qira të karrocave; Marrje me qira të vagonetave; Marrje me
qira të vagonëve; Shpërndarje të ujit; Furnizim me ujë; Flota të anijeve; Lizing i
automjeteve, aeroplanëve dhe anijeve
40 Prodhim i energjisë; Trajtim i tekstilit, lëkurës dhe leshit; Riciklim dhe trajtim i
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mbeturinave; Shtypje dhe zhvillim fotografik dhe kinematografik; Shumim i regjistrimeve
audio dhe video; Kondicionim dhe pastrim të ajrit dhe ujit; Therje të kafshëve; Trajtim i
ushqimit dhe pijeve; Marrje me qira të e objekteve që kanë të bëjnë me ofrimin e
shërbimeve të sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë; Konsulentë dhe informacion në
lidhje me shërbimet e sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë; Trajtim i materialeve
(gjegjësisht përpunim mekanik ose kimik i materialeve, gjegjësisht metalit, plastikës, letrës,
drurit, qelqit, mallrave tekstile, gomës, lëkurës, materialeve ndërtimore); Informacion mbi
trajtimin e materialeve; Shërbimet laboratorike fotografike, gjegjësisht zhvillim i filmit
fotografik, Zhvillimi fotografik, Fotogravurë, Printim i imazheve (fotografive) në objekte,
Shtypje e imazheve fotografike prej medieve digjitale; Zhvillim i filmave fotografikë,
printim fotografik; Përpunim i fotografive dhe filmave kinematografikë, të përfshira në
klasën 40; Shtypje e modelit; shtypje; Gdhendje me laser; Përpunim i lëkurës; Trajtimi i
letrës; Korniza të pikturave; Gdhendje; Shtypje offset; Ndryshime të veshjeve; Rrobaqepësi
me porosi; Përpunim i takëmeve për kuaj; Riciklim i shisheve të pijeve; Shërbime kryesore
të kopjimit; Marrje dhe dhënia me qira të gjeneratorëve, aparateve të kondicionimit të ajrit,
aparateve për ngrohje të hapësirave; Rrobaqepësi (prodhim i përshtatur); Balsamim
kafshësh; qepje rrobash; libërlidhje; Shtypje litografike; Mbulesa të pëlhurave; Shtypje
fotografike; Shërbime të fotokompozimit; Marrje me qira e aparatit të kondicionimit të
ajrit; Freskim të ajrit; Deodorizim i ajrit; Montim i materialeve për të tjerët; Prodhimi
personal i leshit; Korniza për vepra artistike; Marrje me qira të aparateve për ngrohje të
hapësirës; Pastrim i ajrit; Djegie e mbeturinave dhe plehrave; Shkatërrim i mbeturinave dhe
plehrave; Riciklim i mbeturinave dhe plehrave; Shtypje e mëndafshit; Therje e kafshëve;
Prerje kryesore; Renditje e mbeturinave dhe materialit të riciklueshëm [transformim];
Qëndisje; Prerje e rrobave; Marrje me qira të makinës për thurje; Shërbime të ndarjes së
ngjyrave; Marrje me qira të gjeneratorëve; Trajtim të ujit; Shërbime të stomatologjisë
41 Botim dhe raportim; Arsim, argëtim dhe shërbime sportive; Organizim i konferencave,
ekspozitave dhe garave; Bixhoz; Prodhim audio, video dhe multimedia, si dhe fotografi;
Sport dhe palestër; Shërbime të bibliotekës; Edukim dhe mësim; Përkthim dhe interpretim;
Marrja me qira e objekteve që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve të sipërpërmendura,
të përfshira në këtë klasë; Konsulentë dhe informacion që kanë të bëjnë me shërbimet e
sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë; Edukim; Sigurim i trajnimit; Argëtim;
Aktivitete sportive; Aktivitete kulturore; Kopshte për fëmijë; Mbështetje e fëmijëve
(arsim); Kujdes për fëmijët, përkatësisht sigurim i këndeve për lojëra për fëmijët në
supermarkete dhe qendra tregtare; Organizim dhe mbajtje të konferencave, ekspozitave ose
seminareve; Zhvillim i personelit me anë të trajnimit dhe trajnimit të avancuar; Organizim
dhe mbajtje të seminareve dhe punëtorive; Informacion në fushën e arsimit dhe argëtimit;
Sigurim i informacionit dhe mesazheve në internet në fushën e aftësimit profesional;
Dhënie e provimeve në fushën e arsimit dhe trajnimit; Sigurimi i informacionit shëndetësor
dhe të fitnesit; Shfaqje muzikore; Sigurim i informatave argëtuese; Organizim dhe zhvillim
i ngjarjeve sportive dhe kulturore; Organizim i ekspozitave për qëllime kulturore ose
arsimore; Organizim i garave [edukim ose argëtim]; Publikim i materialit të shtypur (duke
përfshirë edhe në formë elektronike), përveçse për qëllime të reklamimit; Organizim,
rregullim dhe drejtim të lotarive dhe shërbimeve të lojërave ose lojërave të fatit;
Shpërndarje e biletave të lotarisë dhe dokumenteve të tjera të pjesëmarrjes (argëtim);
Shërbime elektronike të lojërave dhe gara të ofruara me anë të internetit; Organizim i
lojërave dhe garave; Shërbime të agjencisë së biletave [zbavitje]; Shërbime të rezervimit (të
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përfshira në klasën 41) për ngjarjet sportive, shkencore dhe kulturore; Rezervim i vendeve
për shfaqje; Botim i botimeve të shtypura, librave, gazetave dhe revistave; Prenotim me
qira; Marrje me qira të filmave; Marrje me qira të revistave; Sigurim i botimeve elektronike
në internet, që nuk mund të shkarkohen; Sigurim të klubit të fitnesit (duke përfshirë klasën
41) klubit të stërvitjes, studio e palestrës, objekt të golfit, fushë tenisi, shkolla hipizimi,
çerdhe, kinema, disko, muze, argëtim, kamp sportiv, objekt sportiv dhe shërbime për
parkun zbavitës; Informacion për zbavitje; Shërbimet e lojërave kompjuterike në internet;
Prodhim i programeve radiotelevizive; Marrje me qira të pajisjeve audio, radio dhe
televizive, video kamerat, pajisjet elektronike të lojërave; Marrje me qira të pajisjeve
sportive dhe stërvitëse; Marrje dhe dhënie me qira të filmave dhe regjistrimeve audio dhe
figurative; Marrje me qira të aparateve radiotelevizive; Botim i librave; Botim i Desktopit
(disenjim i botimeve të mbështetura prej kompjuterëve); Titrim; Fotografi; Interpretim i
gjuhës së shenjave; Publikim i teksteve, përveç teksteve publicitare; Shërbime të
kaligrafisë; Shërbime planifikuese, përveçse për qëllime të reklamimit; Redaktim i video
kasetës; Botim online i librave dhe revistave; Dublim; Përkthim dhe interpretim; Filmim;
Marrje me qira të pajisjeve për zhytje pa kostum
42 Shërbime të IT; Zhvillim, programim dhe zbatim të softuerit; Zhvillim tëi pajisjeve
kompjuterike; Shërbime dhe softuer hosting si shërbim dhe marrje me qira të softuerit;
Marrje me qira të pajisjeve kompjuterike dhe aparateve; Konsulentë dhe informim IT;
Siguri, mbrojtje dhe riparim të IT; Shpërndarje e të dhënave dhe shërbime të konvertimit,
shërbime të kodimit të të dhënave; Analizë dhe diagnostifikim i kompjuterëve, hulumtim
dhe zhvillim, si dhe implementim të kompjuterëve dhe sistemeve kompjuterike, menaxhim
të projekteve kompjuterike, nxjerrje e të dhënave, vizatim digjital, shërbime kompjuterike,
shërbime teknologjike që kanë të bëjnë me kompjuterët, rrjete kompjuterike, përditësim i
bankave të memories në sistemet kompjuterike, shpërngulje e të dhënave, përditësim të
faqeve të internetit, për të tjerët, monitorim të sistemeve kompjuterike përmes qasjes në
distancë; Shërbime shkencore dhe teknologjike; Shërbime kërkimore mjekësore dhe
farmakologjike; Shërbime inxhinierie; Hulumtim dhe eksplorim; Shërbime të planifikimit
arkitektonik dhe urban; Shërbime të shkencës natyrore; Shërbime shkencore të Tokës;
Testim, vërtetim dhe kontroll i cilësisë; Shërbime të projektimit; Marrje me qira të
objekteve që kanë të bëjnë me ofrimin shërbimeve të sipërpërmendura, të përfshira në këtë
klasë; Konsulentë dhe informacion që kanë të bëjnë me shërbimet e sipërpërmendura, të
përfshira në këtë klasë; Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe
projektet që lidhen me to; Analiza industriale dhe shërbime kërkimore; Projektim dhe
zhvillim i pajisjeve dhe programeve kompjuterike; Programim kompjuterik; Përpunim dhe
menaxhim i të dhënave, për të tjerët, të të përfshira në klasën 42, gjegjësisht administrator i
serverit; Mbështetje elektronike e të dhënave; Shërbime të disenjatori grafik, gjegjësisht
konsulentë në lidhje me formatin dhe përmbajtjen e dizajnit të publikimeve të shtypura ose
elektronike; Dizajnim të botimeve të shtypura ose elektronike; Përpunim të imazhit digjital
(dizajn grafik); Përditësim të faqeve të internetit; Krijim dhe mirëmbajtje të faqeve të
internetit për të tjerët; Informim dhe konsulentë në lidhje me kompjuterët dhe softuerët;
Shërbime të projektimit për mobile; Konsulentë në fushën e kursimit të energjisë; Shërbime
këshillëdhënëse në lidhje me kontrollin e ndotjes; Sigurim i informacionit meteorologjik;
Marrje me qira të pajisjeve për përpunimin e të dhënave, aparatura matëse; Marrje dhe
dhënie me qira të pajisjeve për përpunimin e të dhënave, softuer, pjesë periferike të
kompjuterit; Përpunim dhe menaxhim i të dhënave, për të tjerët, gjegjësisht ruajtje
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elektronike e të dhënave; Marrje me qira të transportuesve të të dhënave të përshtatshme
për regjistrimin e bonuseve dhe transaksioneve shpërblyese, të përfshira në klasën 42;
Përditësim i programeve kompjuterike; Mirëmbajtje të softuerit; Arkitekturë; Konsultime
arkitektonike; Shërbime këshilluese që kanë të bëjnë me programimin kompjuterik;
Konsulentë në fushën e kompjuterëve; Ofrim i pajisjeve të kërkimit për internet;
Rimëkëmbje e të dhënave kompjuterike; Marrje me qira të kompjuterëve dhe programeve
kompjuterike; Analizë e sistemit kompjuterik; Dizajnim të sistemit kompjuterik; Shërbime
të mbrojtjes së virusëve kompjuterik; Qira kompjuterike; Projektim i mbulesës; Dizajn i
paketimit; Vërtetim i veprave të artit; Kontrastet (matjet); Dizajn i veprave artistike;
Bërthamë mjegulle; Dizajn i dekoreve të brendshme; Konvertim të programeve
kompjuterike dhe të dhënave (përveç ndryshimit fizik); Konvertim i të dhënave ose
dokumenteve nga media fizike në ato elektronike; Programet e kopjimit të kompjuterëve;
Planifikim Urban; Testim i tekstilit; Hulumtime në fushën e mbrojtjes së mjedisit; Hosting
të faqeve kompjuterike; Marrje me qira të serverëve të uebit; Mirëmbajtje të softuerit;
Parashikim të motit
43 Sigurim i akomodimit të përkohshëm; Hotele, hostele dhe konvikte, pushime dhe
akomodim turistik; Fidanishte, qendra të kujdesit ditor dhe të pleqve; Objekte të ngjarjeve
dhe zyra të përkohshme dhe objekte takimi; Objekte të kafshëve; Marrje me qira të
mobiljeve, linjave dhe tabelave; Sigurimi i ushqimit dhe pijeve; Katering për ofrimin e
ushqimit dhe pijeve; Marrje me qira të objekteve që kanë të bëjnë me ofrimin e shërbimeve
të sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë; Konsulentë dhe informim në lidhje me
shërbimet e sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë; Shërbimet për sigurimin e ushqimit
dhe pijeve. Akomodim i përkohshëm; Agjenci të udhëtimit, gjegjësisht për aranzhim,
rezervim dhe prenotim të akomodimit; Operim i restoranteve; Informacion në fushat e
akomodimit të përkohshëm, aranzhimi ose dhënia me qira e apartamenteve të pushimit ose
shtëpive të pushimit, rezervim i përkohshëm i akomodimit, rezervim i hoteleve, shërbime
për sigurimin e ushqimit dhe pijeve dhe akomodimit të përkohshëm; Akomodim dhe
rezervim i ushqimit dhe pijeve; Sigurimi i objekteve çerdhe dhe për përkujdesje (sigurimi i
ushqimit dhe pijeve dhe akomodim i përkohshëm); Shërbime të kujdesit të siguruar me anë
të çerdheve dhe qendrave ditore (sigurimi i ushqimit dhe pijeve dhe akomodim i
përkohshëm); Informim dhe këshilla për gatim; Marrje me qira të dhomave të takimeve;
Marrje me qira të karrigeve, tavolinave, pëlhurave të tavolinave, syzeve, sendeve,
ndërtesave të transportueshme, tendave; Marrje dhe dhënia me qira të objekteve të
dyqaneve, të përfshira në klasën 43, gjegjësisht mobilje, karrige, tavolina, pëlhura për
tavolinë, syze, çadra, ndërtesa të transportueshme; Prenotim të hoteleve nëpërmjet një rrjeti
të telekomunikacionit; Marrje me qira të ndërtesave të transportueshme; Shtëpitë e azilit;
Fidanishtet [kopshtet për fëmijë]; Objekte për kafshë
44 Bujqësi, akuakulturë, hortikulturë dhe shërbime pyjore; Bujqësi (kafshë); Bujqësi
(kultura); Hortikulturë, kopshtari dhe truall; Dizajn i truallit; Dizajn i lulishtes; Shërbime të
kujdesit shëndetësor të kafshëve; Krehje e kafshëve; Shërbime të kujdesit shëndetësor të
njeriut; Shërbime mjekësore; Stomatologji; Shërbime farmaceutike; Shërbime të okulistëve;
Shërbime të shëndetit mendor; Kujdesi për higjienën njerëzore dhe bukurinë; Art i trupit;
Marrje dhe dhënia me qira të objekteve që kanë të bëjnë me sigurimin e shërbimeve të
sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë; Konsulentë dhe informim në lidhje me
shërbimet e sipërpërmendura, të përfshira në këtë klasë; Shërbime veterinare; Kujdes
higjienik për qeniet njerëzore; Kujdes për bukurinë e qenieve njerëzore; Shërbimet e
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zbukurimit për kafshë; Shërbime të bujqësisë, hortikulturës dhe pylltarisë; Shërbime
këshilluese dietetike; Sigurim i informacionit në lidhje me të ushqyerit; Sigurimi i
informacionit shëndetësor; Informacione dhe këshilla për kopshtarinë; Marrje me qira të
pajisjeve bujqësore; Sigurim të objekteve të banjës publike; Dizajnim të truallit; Dizajnim
të lulishtes; Bërje e kurorës; Këshilla të farmacisë; Përgatitje të recetave nga farmacistët;
Marrje me qira të objekteve sanitare

(210) KS/M/ 2018/1075
(220) 06/08/2018
(731) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino, California, 95014, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) IPHONE

(511) 37 Instalimin, mirëmbajtjen, dhe riparimin e hardvuereve kompjuterik, kompjuterëve
që mbahen në dorë, telefonave mobilë, pjesëve periferike për kompjuterë dhe pajisjeve
elektronike për konsumatorë; mbështjetje teknike dhe shërbimet për zgjedhje të problemeve
për hardvuerët kompjuterik, softverët kompjuterik, telefonat mobilë, dhe pjesët periferike
për kompjuterë; shërbimet e konsultimit në lëminë e mirëmbajtjes së hardvuerëve
kompjuterik, kompjuterëve që mbahen në dorë, telefonave mobilë, pjesëve periferike për
kompjuterë dhe pajisjeve elektronike për konsumatorë

(210) KS/M/ 2018/1076
(220) 07/08/2018
(731) Steven Madden, Ltd. (a Delaware
corporation) 52-16 Barnett Avenue, Long
Island City New York 11104, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) STEVE MADDEN

(511) 18 Çanta; çanta dore; kuletë, çanta prej lëkure, çanta mbajtjeje, çanta fundjave, çante
shpine, çanta pa mbajtese, çantë kampimi, çantat e supeve, çantat sportive, çantat
kozmetike; kuletë kozmetike; çanta me rrota; valixhe; çanta për veshje për udhëtime; çanta
të kryqëzuara; kuletat; mini-çanta; çanta shpine; çanta me rrip; pako pupë; çanta hobe;
çanta korieri; çanta tërheqëse; çanta supi për librat; çanta sportive, çanta për udhëtime,
çanta prej lëkure, valixhe; çanta mbartëse; çanta të monedhës; çanta për mbajtjen e të gjitha
qeseve; çanta librash; çanta te pasme; çanta për palestër
25 Rroba; këpucë; kapelë
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(210) KS/M/ 2018/1077
(220) 07/08/2018
(731) CASALE DEL GIGLIO AZIENDA
AGRICOLA S.R.L. STRADA CISTERNANETTUNO, KM.13 04010 LE FERRIERE
(LT), IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) CASALE DEL GIGLIO

(511) 33 Pije alkoolike (perveq birrave)

(210) KS/M/ 2018/1078
(220) 07/08/2018
(731) STAHLGRUBER GmbH
Gruber Str. 65, 85586 Poing, DE
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) STAHLGRUBER

(511) 1 Produkte kimike për sektorin e automjeteve (të përfshira në klasën 1), lëng për
frena
2 Ngjyra dhe llak, preparate për mbylljen e zgavrave të zbrazëta për automjetet motorrike
(të përfshira në klasën 2) preparate për mbushjen me llak
3 Preparate për pastrim, lustrim dhe fërkim, heqjen e ndryshkut, preparate pastrimi,
produkte për përkujdesje ndaj automobilave, sapun për pastrimin e duarve, produkte kimike
për mirëmbajtjen dhe përkujdesin e automjeteve (të përfshira në klasën 3)
7 Maqina dhe pajisje maqinash për punëtorinë për automjetet motorrike, kryesisht aparate
për shpuarje dhe bluarje, aparate saldimi, aparate për larje dhe pastrim të automjeteve,
gdhendje të gomave (tyre regroovers), armë llak, aparatë për riparimin e trupit mekanik,
platforma të ngritjes, ngritëse, pjesë motorri
8 Vegla dore dhe pajisje (që operohen me dorë) për punëtoritë e automjeteve motorrike,
kryesisht çekiç pneumatik, kacavida me ndikim pneumatik, ngritëse, aparate për ndërrimin
e gomave, aparate për fryerjen e gomave, nivelizues gomash dhe çels në formë të
marimangës, aparate të llojit të veglave të dorës për riparimin e karkasës
9 Aparate lundrimi dhe radio për automjete, aparate të timonëve automatik për automjete;
aparate balancimi, aparate për diagnostifikimin dhe testimin e motorrëve, matësit e boshtit
dhe matësit e shtrirjes, aparate për testimin e frenave; telefonë mobilë
12 Automjetet motorrike pjesë dhe aksesorie (të përfshira në klasën 12), në veçanti
ndërrimin e motorrëve, pjesët përbërësë, kanxha, rrota, amortizator, materiale për riparimin
e gomave (të përfshira në klasën 12), valvula, balancimin e peshës për rrotat e automjeteve
motorrike
35 Këshilla per organizimin nga lëmia e reklamimit dhe marketingut; shërbimet e
këshillimit të menaxhimit dhe organizimit të bizneseve; organizimin e panaireve për
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qëllime komerciale apo reklamimi; promovimin e shitjeve, kryesisht mbështetjen e shitjeve
dhe promovimin e shitjeve me anë të këshillave individuale për faqet e reklamimit; bërjen e
porosive dhe shërbimet e shpërndarjes dhe menaxhimin e faturave, të përfshira në sistemin
e tregtisë online (e-commerce); funksionimin e zyrës, kryesisht pranimin e pajisjeve,
mirëmbajtjen dhe shërbimet e bërjes së porosive; aranzhimin dhe përmbylljen e
transaksioneve komerciale për të tjerë, në vecnati për sa i përket blerjes dhe shitjes së
terminaleve për përdorim në komunikatorët e ndryshëm të rrjetit; shërbimet e shitjeve me
pakicë dhe shumicë në lëminë e produkteve kimike, ngjyrave, preparateve të larjes,
pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryrjes, maqina, pajisje dhe mallëra metali, artikuj
ndërtimore, DIY artikuj dhe artikuj kopshtarie, mallëra elektrike dhe mallëra elektronike,
bartës të zërit dhe bartës të të dhënave, telekomunikim, automjete dhe pjesë për automjete,
gjëra të shtypura; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë përmes internetit, në lëminë e
produkteve kimike, ngjyrave, preparative për larje, pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje,
maqina, pajisje dhe mallëra metali, artikuj ndërtimore, DIY artikuj dhe artikuj kopshtarie,
mallëra elektrike dhe mallëra elektronike, bartës të zërit dhe bartës të të dhënave,
telekomunikim, automjete dhe pjesë për automjete, gjëra të shtypura; shërbimet online apo
me katalog që dërgohet me postë në lëminë e produkteve kimike, ngjyrave, preparateve të
larjes, pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryrjes, maqina, pajisje dhe mallëra metali, artikuj
ndërtimore, DIY artikuj dhe artikuj kopshtarie, mallëra elektrike dhe mallëra elektronike,
bartës të zërit dhe bartës të të dhënave, telekomunikim, automjete dhe pjesë për automjete,
gjëra të shtypura
37 Ndërtimin (ndërtesa të reha, shndërrim) të dhomave për shfaqjen e automjeteve,
punëtorive dhe pompave të karburanteve; riparimin, montimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve
të punëtorive dhe pajsijeve specifike-për automjete; kryerjen e shërbimeve të ndërtimeve,
montimeve, instalimeve dhe mirëmbajtjeve për pronat industrial, duke qenë me shërbime
mbikqyrëse; shërbimet e montimit dhe instalimit për pajisjet, komisionimin dhe
mirëmbajtjen e riparimit të karkasave dhe punëtorive të automjeteve motorrike; shërbimet e
montimit dhe instalimit për vënjen, komisionimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve
në objektet e punëtorive; aparate për riparimin dhe mirëmbajtjen për testimin e
automjeteve, matjen dhe sistemeve të kondicionimit të ajrit; dhënien me qira të pajisjeve
dhe aparateve për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve; servisimin, mirëmbajtjen dhe
riparimin e aparaturave elektronike, pajisjeve për telekomunikim dhe sistemete e
telekomunikimit, me përmbajtje të telefonave mobilë, telefonave pa tela, pjesëve për
telefona mobilë, instalimet e telefonave, faks maqinave, pajisjet për rrjetet fiks, sistemet e
navigimit; ndërtimin e ndërtesave, kryesisht montimin, instalimin, pajimin dhe
komisionimin e dyqaneve të telekomunikimit
38 Shërbimet e telekomunikimit për operimin e pajisjeve të telekomunikimit; ofrimin e
lidhjeve të telekomunikimit dhe dhënjen me qira të pajisjeve të telekomunikimit; dhënien
me qiratë aparaturave të telekomunikimit; dhënien me qira të aparateve dhe sistemeve të
komunikimit, që përmbajnë telefonë mobilë, telefonë pa tela, pajisje të telefonave mobilë,
instalime telefonas, të faks maqinave, pajisje të rrjeteve fiks, aparateve të navigimit;
mbushjen dhe ri mbushjen e kartelave të telefonave; dhënien me qira të telefonave, radiove,
radio telefonave dhe aparateve radio kopijues; aranzhimin e qasjes së autorizuar për
përdoruesit përmes rrjeteve të ndryshme të komunikimit
39 Transportimin dhe logjistikën në sektorin e transportit; shërbimet e tranzitit; deponimin
e mallërave; dhënien me qira të depove
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41 Mbajtjen e kurseve të trajnimit dhe instrukcioneve për komisionim dhe operimin e
pajisjeve në objektet e punëtorive; kurse trajnimi për para-trajtimin e humbjes së ujit në
pronësinë industrial, kurse trajnimi për komisionim dhe operimin pajisjeve të ndërtimeve
industrial; Aranzhimin dhe mbajtjen e seminareve dhe punishteve (trajnime)
42 Këshilldhënje teknike, mbështetje dhe asistimin përmes sistemit të këshillëdhënjes
teknike, dhe monitorim; shërbimet inxhinjerike; këshillime arkitekturore, draftimin e
ndërtimit, plan projekteve teknike; planifikimin teknik (ndërtim i ri, rinovim) të dhomave të
shfaqjes së veturave, punëtorive dhe pompave të karburanteve, dhe ndërtesave të
punëtorive; këshillëdhënjen teknike dhe planifikimin për instalimin, pajimin, montimin dhe
mirëmbajtjen e automjeteve mottorike dhe riparimin e karkasave të punëtorive dhe
ndërtesave të punëtorive; planifikimin teknik dhe teknologjik të pronësive industrial,
këshillimin teknik për sa ipërket pplanifikimit të pronësive industrial; menaxhimin e
projektit teknik përmes sistemit të udhëheqjes së shërbimeve të planifikimit në lidhje me
pronësinë industrial; dizajnimin teknik dhe pajisjet e planifikimit të telekomunikimit;
këshillimin teknik dhe planifikimin për sa I përket aparateve të komunikimit dhe
instalimeve; instalimin, përditësimin, zhvillim dhe mirëmbajtjen e sotvuerti kompjuterik,
dhënien me qira të hardverit dhe softverit; lëshimin e instalimeve të procesimit-të të
dhënave

(210) KS/M/ 2018/1079
(220) 07/08/2018
(731) STAHLGRUBER GmbH Gruber Str.
65, 85586 Poing, DE
(591) E kuqe dhe zeze
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 1 Produkte kimike për sektorin e automjeteve (të përfshira në klasën 1), lëng për
frena
2 Ngjyra dhe llak, preparate për mbylljen e zgavrave të zbrazëta për automjetet motorrike
(të përfshira në klasën 2) preparate për mbushjen me llak
3 Preparate për pastrim, lustrim dhe fërkim, heqjen e ndryshkut, preparate pastrimi,
produkte për përkujdesje ndaj automobilave, sapun për pastrimin e duarve, produkte kimike
për mirëmbajtjen dhe përkujdesin e automjeteve (të përfshira në klasën 3)
7 Maqina dhe pajisje maqinash për punëtorinë për automjetet motorrike, kryesisht aparate
për shpuarje dhe bluarje, aparate saldimi, aparate për larje dhe pastrim të automjeteve,
gdhendje të gomave (tyre regroovers), armë llak, aparatë për riparimin e trupit mekanik,
platforma të ngritjes, ngritëse, pjesë motorri
8 Vegla dore dhe pajisje (që operohen me dorë) për punëtoritë e automjeteve motorrike,
kryesisht çekiç pneumatik, kacavida me ndikim pneumatik, ngritëse, aparate për ndërrimin
e gomave, aparate për fryerjen e gomave, nivelizues gomash dhe çels në formë të
marimangës, aparate të llojit të veglave të dorës për riparimin e karkasës
9 Aparate lundrimi dhe radio për automjete, aparate të timonëve automatik për automjete;
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aparate balancimi, aparate për diagnostifikimin dhe testimin e motorrëve, matësit e boshtit
dhe matësit e shtrirjes, aparate për testimin e frenave; telefonë mobilë
12 Automjetet motorrike pjesë dhe aksesorie (të përfshira në klasën 12), në veçanti
ndërrimin e motorrëve, pjesët përbërësë, kanxha, rrota, amortizator, materiale për riparimin
e gomave (të përfshira në klasën 12), valvula, balancimin e peshës për rrotat e automjeteve
motorrike
35 Këshilla per organizimin nga lëmia e reklamimit dhe marketingut; shërbimet e
këshillimit të menaxhimit dhe organizimit të bizneseve; organizimin e panaireve për
qëllime komerciale apo reklamimi; promovimin e shitjeve, kryesisht mbështetjen e shitjeve
dhe promovimin e shitjeve me anë të këshillave individuale për faqet e reklamimit; bërjen e
porosive dhe shërbimet e shpërndarjes dhe menaxhimin e faturave, të përfshira në sistemin
e tregtisë online (e-commerce); funksionimin e zyrës, kryesisht pranimin e pajisjeve,
mirëmbajtjen dhe shërbimet e bërjes së porosive; aranzhimin dhe përmbylljen e
transaksioneve komerciale për të tjerë, në vecnati për sa i përket blerjes dhe shitjes së
terminaleve për përdorim në komunikatorët e ndryshëm të rrjetit; shërbimet e shitjeve me
pakicë dhe shumicë në lëminë e produkteve kimike, ngjyrave, preparateve të larjes,
pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryrjes, maqina, pajisje dhe mallëra metali, artikuj
ndërtimore, DIY artikuj dhe artikuj kopshtarie, mallëra elektrike dhe mallëra elektronike,
bartës të zërit dhe bartës të të dhënave, telekomunikim, automjete dhe pjesë për automjete,
gjëra të shtypura; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë përmes internetit, në lëminë e
produkteve kimike, ngjyrave, preparative për larje, pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje,
maqina, pajisje dhe mallëra metali, artikuj ndërtimore, DIY artikuj dhe artikuj kopshtarie,
mallëra elektrike dhe mallëra elektronike, bartës të zërit dhe bartës të të dhënave,
telekomunikim, automjete dhe pjesë për automjete, gjëra të shtypura; shërbimet online apo
me katalog që dërgohet me postë në lëminë e produkteve kimike, ngjyrave, preparateve të
larjes, pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryrjes, maqina, pajisje dhe mallëra metali, artikuj
ndërtimore, DIY artikuj dhe artikuj kopshtarie, mallëra elektrike dhe mallëra elektronike,
bartës të zërit dhe bartës të të dhënave, telekomunikim, automjete dhe pjesë për automjete,
gjëra të shtypura
37 Ndërtimin (ndërtesa të reha, shndërrim) të dhomave për shfaqjen e automjeteve,
punëtorive dhe pompave të karburanteve; riparimin, montimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve
të punëtorive dhe pajsijeve specifike-për automjete; kryerjen e shërbimeve të ndërtimeve,
montimeve, instalimeve dhe mirëmbajtjeve për pronat industrial, duke qenë me shërbime
mbikqyrëse; shërbimet e montimit dhe instalimit për pajisjet, komisionimin dhe
mirëmbajtjen e riparimit të karkasave dhe punëtorive të automjeteve motorrike; shërbimet e
montimit dhe instalimit për vënjen, komisionimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve
në objektet e punëtorive; aparate për riparimin dhe mirëmbajtjen për testimin e
automjeteve, matjen dhe sistemeve të kondicionimit të ajrit; dhënien me qira të pajisjeve
dhe aparateve për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve; servisimin, mirëmbajtjen dhe
riparimin e aparaturave elektronike, pajisjeve për telekomunikim dhe sistemete e
telekomunikimit, me përmbajtje të telefonave mobilë, telefonave pa tela, pjesëve për
telefona mobilë, instalimet e telefonave, faks maqinave, pajisjet për rrjetet fiks, sistemet e
navigimit; ndërtimin e ndërtesave, kryesisht montimin, instalimin, pajimin dhe
komisionimin e dyqaneve të telekomunikimit
38 Shërbimet e telekomunikimit për operimin e pajisjeve të telekomunikimit; ofrimin e
lidhjeve të telekomunikimit dhe dhënjen me qira të pajisjeve të telekomunikimit; dhënien
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me qiratë aparaturave të telekomunikimit; dhënien me qira të aparateve dhe sistemeve të
komunikimit, që përmbajnë telefonë mobilë, telefonë pa tela, pajisje të telefonave mobilë,
instalime telefonas, të faks maqinave, pajisje të rrjeteve fiks, aparateve të navigimit;
mbushjen dhe ri mbushjen e kartelave të telefonave; dhënien me qira të telefonave, radiove,
radio telefonave dhe aparateve radio kopijues; aranzhimin e qasjes së autorizuar për
përdoruesit përmes rrjeteve të ndryshme të komunikimit
39 Transportimin dhe logjistikën në sektorin e transportit; shërbimet e tranzitit; deponimin
e mallërave; dhënien me qira të depove
41 Mbajtjen e kurseve të trajnimit dhe instrukcioneve për komisionim dhe operimin e
pajisjeve në objektet e punëtorive; kurse trajnimi për para-trajtimin e humbjes së ujit në
pronësinë industrial, kurse trajnimi për komisionim dhe operimin pajisjeve të ndërtimeve
industrial; Aranzhimin dhe mbajtjen e seminareve dhe punishteve (trajnime)
42 Këshilldhënje teknike, mbështetje dhe asistimin përmes sistemit të këshillëdhënjes
teknike, dhe monitorim; shërbimet inxhinjerike; këshillime arkitekturore, draftimin e
ndërtimit, plan projekteve teknike; planifikimin teknik (ndërtim i ri, rinovim) të dhomave të
shfaqjes së veturave, punëtorive dhe pompave të karburanteve, dhe ndërtesave të
punëtorive; këshillëdhënjen teknike dhe planifikimin për instalimin, pajimin, montimin dhe
mirëmbajtjen e automjeteve mottorike dhe riparimin e karkasave të punëtorive dhe
ndërtesave të punëtorive; planifikimin teknik dhe teknologjik të pronësive industrial,
këshillimin teknik për sa ipërket pplanifikimit të pronësive industrial; menaxhimin e
projektit teknik përmes sistemit të udhëheqjes së shërbimeve të planifikimit në lidhje me
pronësinë industrial; dizajnimin teknik dhe pajisjet e planifikimit të telekomunikimit;
këshillimin teknik dhe planifikimin për sa I përket aparateve të komunikimit dhe
instalimeve; instalimin, përditësimin, zhvillim dhe mirëmbajtjen e sotvuerti kompjuterik,
dhënien me qira të hardverit dhe softverit; lëshimin e instalimeve të procesimit-të të
dhënave

(210) KS/M/ 2018/1080
(220) 07/08/2018
(731) STAHLGRUBER GmbH Gruber Str.
65, 85586 Poing, DE
(591) E kuqe dhe zeze
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 1 Produkte kimike për sektorin e automjeteve (të përfshira në klasën 1), lëng për
frena
2 Ngjyra dhe llak, preparate për mbylljen e zgavrave të zbrazëta për automjetet motorrike
(të përfshira në klasën 2) preparate për mbushjen me llak
3 Preparate për pastrim, lustrim dhe fërkim, heqjen e ndryshkut, preparate pastrimi,
produkte për përkujdesje ndaj automobilave, sapun për pastrimin e duarve, produkte kimike
për mirëmbajtjen dhe përkujdesin e automjeteve (të përfshira në klasën 3)
7 Maqina dhe pajisje maqinash për punëtorinë për automjetet motorrike, kryesisht aparate
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për shpuarje dhe bluarje, aparate saldimi, aparate për larje dhe pastrim të automjeteve,
gdhendje të gomave (tyre regroovers), armë llak, aparatë për riparimin e trupit mekanik,
platforma të ngritjes, ngritëse, pjesë motorri
8 Vegla dore dhe pajisje (që operohen me dorë) për punëtoritë e automjeteve motorrike,
kryesisht çekiç pneumatik, kacavida me ndikim pneumatik, ngritëse, aparate për ndërrimin
e gomave, aparate për fryerjen e gomave, nivelizues gomash dhe çels në formë të
marimangës, aparate të llojit të veglave të dorës për riparimin e karkasës
9 Aparate lundrimi dhe radio për automjete, aparate të timonëve automatik për automjete;
aparate balancimi, aparate për diagnostifikimin dhe testimin e motorrëve, matësit e boshtit
dhe matësit e shtrirjes, aparate për testimin e frenave; telefonë mobilë
12 Automjetet motorrike pjesë dhe aksesorie (të përfshira në klasën 12), në veçanti
ndërrimin e motorrëve, pjesët përbërësë, kanxha, rrota, amortizator, materiale për riparimin
e gomave (të përfshira në klasën 12), valvula, balancimin e peshës për rrotat e automjeteve
motorrike
35 Këshilla per organizimin nga lëmia e reklamimit dhe marketingut; shërbimet e
këshillimit të menaxhimit dhe organizimit të bizneseve; organizimin e panaireve për
qëllime komerciale apo reklamimi; promovimin e shitjeve, kryesisht mbështetjen e shitjeve
dhe promovimin e shitjeve me anë të këshillave individuale për faqet e reklamimit; bërjen e
porosive dhe shërbimet e shpërndarjes dhe menaxhimin e faturave, të përfshira në sistemin
e tregtisë online (e-commerce); funksionimin e zyrës, kryesisht pranimin e pajisjeve,
mirëmbajtjen dhe shërbimet e bërjes së porosive; aranzhimin dhe përmbylljen e
transaksioneve komerciale për të tjerë, në vecnati për sa i përket blerjes dhe shitjes së
terminaleve për përdorim në komunikatorët e ndryshëm të rrjetit; shërbimet e shitjeve me
pakicë dhe shumicë në lëminë e produkteve kimike, ngjyrave, preparateve të larjes,
pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryrjes, maqina, pajisje dhe mallëra metali, artikuj
ndërtimore, DIY artikuj dhe artikuj kopshtarie, mallëra elektrike dhe mallëra elektronike,
bartës të zërit dhe bartës të të dhënave, telekomunikim, automjete dhe pjesë për automjete,
gjëra të shtypura; shërbimet e shitjes me pakicë dhe shumicë përmes internetit, në lëminë e
produkteve kimike, ngjyrave, preparative për larje, pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryerje,
maqina, pajisje dhe mallëra metali, artikuj ndërtimore, DIY artikuj dhe artikuj kopshtarie,
mallëra elektrike dhe mallëra elektronike, bartës të zërit dhe bartës të të dhënave,
telekomunikim, automjete dhe pjesë për automjete, gjëra të shtypura; shërbimet online apo
me katalog që dërgohet me postë në lëminë e produkteve kimike, ngjyrave, preparateve të
larjes, pastrimit, lustrimit, fërkimit dhe gërryrjes, maqina, pajisje dhe mallëra metali, artikuj
ndërtimore, DIY artikuj dhe artikuj kopshtarie, mallëra elektrike dhe mallëra elektronike,
bartës të zërit dhe bartës të të dhënave, telekomunikim, automjete dhe pjesë për automjete,
gjëra të shtypura
37 Ndërtimin (ndërtesa të reha, shndërrim) të dhomave për shfaqjen e automjeteve,
punëtorive dhe pompave të karburanteve; riparimin, montimin dhe mirëmbajtjen e pajisjeve
të punëtorive dhe pajsijeve specifike-për automjete; kryerjen e shërbimeve të ndërtimeve,
montimeve, instalimeve dhe mirëmbajtjeve për pronat industrial, duke qenë me shërbime
mbikqyrëse; shërbimet e montimit dhe instalimit për pajisjet, komisionimin dhe
mirëmbajtjen e riparimit të karkasave dhe punëtorive të automjeteve motorrike; shërbimet e
montimit dhe instalimit për vënjen, komisionimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve
në objektet e punëtorive; aparate për riparimin dhe mirëmbajtjen për testimin e
automjeteve, matjen dhe sistemeve të kondicionimit të ajrit; dhënien me qira të pajisjeve
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dhe aparateve për riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve; servisimin, mirëmbajtjen dhe
riparimin e aparaturave elektronike, pajisjeve për telekomunikim dhe sistemete e
telekomunikimit, me përmbajtje të telefonave mobilë, telefonave pa tela, pjesëve për
telefona mobilë, instalimet e telefonave, faks maqinave, pajisjet për rrjetet fiks, sistemet e
navigimit; ndërtimin e ndërtesave, kryesisht montimin, instalimin, pajimin dhe
komisionimin e dyqaneve të telekomunikimit
38 Shërbimet e telekomunikimit për operimin e pajisjeve të telekomunikimit; ofrimin e
lidhjeve të telekomunikimit dhe dhënjen me qira të pajisjeve të telekomunikimit; dhënien
me qiratë aparaturave të telekomunikimit; dhënien me qira të aparateve dhe sistemeve të
komunikimit, që përmbajnë telefonë mobilë, telefonë pa tela, pajisje të telefonave mobilë,
instalime telefonas, të faks maqinave, pajisje të rrjeteve fiks, aparateve të navigimit;
mbushjen dhe ri mbushjen e kartelave të telefonave; dhënien me qira të telefonave, radiove,
radio telefonave dhe aparateve radio kopijues; aranzhimin e qasjes së autorizuar për
përdoruesit përmes rrjeteve të ndryshme të komunikimit
39 Transportimin dhe logjistikën në sektorin e transportit; shërbimet e tranzitit; deponimin
e mallërave; dhënien me qira të depove
41 Mbajtjen e kurseve të trajnimit dhe instrukcioneve për komisionim dhe operimin e
pajisjeve në objektet e punëtorive; kurse trajnimi për para-trajtimin e humbjes së ujit në
pronësinë industrial, kurse trajnimi për komisionim dhe operimin pajisjeve të ndërtimeve
industrial; Aranzhimin dhe mbajtjen e seminareve dhe punishteve (trajnime)
42 Këshilldhënje teknike, mbështetje dhe asistimin përmes sistemit të këshillëdhënjes
teknike, dhe monitorim; shërbimet inxhinjerike; këshillime arkitekturore, draftimin e
ndërtimit, plan projekteve teknike; planifikimin teknik (ndërtim i ri, rinovim) të dhomave të
shfaqjes së veturave, punëtorive dhe pompave të karburanteve, dhe ndërtesave të
punëtorive; këshillëdhënjen teknike dhe planifikimin për instalimin, pajimin, montimin dhe
mirëmbajtjen e automjeteve mottorike dhe riparimin e karkasave të punëtorive dhe
ndërtesave të punëtorive; planifikimin teknik dhe teknologjik të pronësive industrial,
këshillimin teknik për sa ipërket pplanifikimit të pronësive industrial; menaxhimin e
projektit teknik përmes sistemit të udhëheqjes së shërbimeve të planifikimit në lidhje me
pronësinë industrial; dizajnimin teknik dhe pajisjet e planifikimit të telekomunikimit;
këshillimin teknik dhe planifikimin për sa I përket aparateve të komunikimit dhe
instalimeve; instalimin, përditësimin, zhvillim dhe mirëmbajtjen e sotvuerti kompjuterik,
dhënien me qira të hardverit dhe softverit; lëshimin e instalimeve të procesimit-të të
dhënave

(210) KS/M/ 2018/1081
(220) 08/08/2018
(731) Monster Energy Company
a Delaware corporation, having a place of
business at 1 Monster Way Corona,
California 92879, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)
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(511) 5 Shtesa ushqimore; shtesa ushqyese në formë të lëngshme; pije bimore; pije
ushqyese; pije të pasura me vitamina; pijet e pasuruara me lëndë ushqyese; pijet e pasuruara
me amino acide; pije të pasura me barishte
29 Pije me bazë bulmeti dhe pije me bazë qumështi që përmbajnë kafe, çokollatë dhe / ose
lëng frutash; pije të tundura me bazë qumështi (shakes)
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; pije me bazë kafeje; pije me bazë çaji; pije me
bazë çokollate; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet e bëra nga drithërat; bukë,
bonbona dhe ëmbëlsira; ushqime të ngrënshme; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pjekjepluhur; kripë; mustard; uthull, salca, aroma; akull
32 Pije jo-alkoolike, duke përfshirë këtu edhe pijet e gazuara dhe pijet energjike, sirupe,
koncentrate, pluhur dhe preparate për bërjen e pijeve, duke përshirë këtu edhe pijet e
gazuara dhe pije energjike, birrat
33 Pije alkoolike përveç birrave

(210) KS/M/ 2018/1082
(220) 08/08/2018
(731) Monster Energy Company
a Delaware corporation, having a place of
business at 1 Monster Way Corona,
California 92879, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 5 Shtesa ushqimore; shtesa ushqyese në formë të lëngshme; pije bimore; pije
ushqyese; pije të pasura me vitamina; pijet e pasuruara me lëndë ushqyese; pijet e pasuruara
me amino acide; pije të pasura me barishte
29 Pije me bazë bulmeti dhe pije me bazë qumështi që përmbajnë kafe, çokollatë dhe / ose
lëng frutash; pije të tundura me bazë qumështi (shakes)
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; pije me bazë kafeje; pije me bazë çaji; pije me
bazë çokollate; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet e bëra nga drithërat; bukë,
bonbona dhe ëmbëlsira; ushqime të ngrënshme; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pjekjepluhur; kripë; mustard; uthull, salca, aroma; akull
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32 Pije jo-alkoolike, duke përfshirë këtu edhe pijet e gazuara dhe pijet energjike, sirupe,
koncentrate, pluhur dhe preparate për bërjen e pijeve, duke përshirë këtu edhe pijet e
gazuara dhe pije energjike, birra
33 Pije alkoolike përveç birrave

(210) KS/M/ 2018/1083
(220) 08/08/2018
(731) Monster Energy Company
a Delaware corporation, having a place of
business at 1 Monster Way Corona,
California 92879, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 5 Shtesa ushqimore; shtesa ushqyese në formë të lëngshme; pije bimore; pije
ushqyese; pije të pasura me vitamina; pijet e pasuruara me lëndë ushqyese; pijet e pasuruara
me amino acide; pije të pasura me barishte
29 Pije me bazë bulmeti dhe pije me bazë qumështi që përmbajnë kafe, çokollatë dhe / ose
lëng frutash; pije të tundura me bazë qumështi (shakes)
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; pije me bazë kafeje; pije me bazë çaji; pije me
bazë çokollate; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet e bëra nga drithërat; bukë,
bonbona dhe ëmbëlsira; ushqime të ngrënshme; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pjekjepluhur; kripë; mustard; uthull, salca, aroma; akull
32 Pije jo-alkoolike, duke përfshirë këtu edhe pijet e gazuara dhe pijet energjike, sirupe,
koncentrate, pluhur dhe preparate për bërjen e pijeve, duke përshirë këtu edhe pijet e
gazuara dhe pije energjike, birrat
33 Pije alkoolike përveç birrave

(210) KS/M/ 2018/1084
(220) 08/08/2018
(731) Monster Energy Company
a Delaware corporation, having a place of
business at 1 Monster Way Corona,
California 92879, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)
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(511) 5 Shtesa ushqimore; shtesa ushqyese në formë të lëngshme; pije bimore; pije
ushqyese; pije të pasura me vitamina; pijet e pasuruara me lëndë ushqyese; pijet e pasuruara
me amino acide; pije të pasura me barishte
29 Pije me bazë bulmeti dhe pije me bazë qumështi që përmbajnë kafe, çokollatë dhe/ose
lëng frutash; pije të tundura me bazë qumështi (shakes)
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; pije me bazë kafeje; pije me bazë çaji; pije me
bazë çokollate; oriz; tapiakë dhe sago; miell dhe preparatet e bëra nga drithërat; bukë,
bonbona dhe ëmbëlsira; ushqime të ngrënshme; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pjekjepluhur; kripë; mustard; uthull, salca, aroma; akull
32 Pije jo-alkoolike, duke përfshirë këtu edhe pijet e gazuara dhe pijet energjike, sirupe,
koncentrate, pluhur dhe preparate për bërjen e pijeve, duke përshirë këtu edhe pijet e
gazuara dhe pije energjike, birrat
33 Pije alkoolike përveç birrave

(210) KS/M/ 2018/1085
(220) 08/08/2018
(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. "PatentaR" 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/ 2018/1086
(220) 08/08/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel,
DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Sapun; kozmetikë; vajra etereale; losione (krema) të flokëve; losion i flokëve;
krem ( kozmetikë -); preparate grimi: artikuj grimi; pluhur talcum (talk), për përdorim
tualeti; maskara (ngjyrues qerpikësh); buzëkuqtë; politurë e thonjve ; preparate për
largimin e grimit; ngjyrë kozmetike për sy; kozmetikë për vetulla; laps i vetullave; komplet
kozmetike; lapsa kozmetike; thonj artificial; qerpikë artificial; preparate për përkujdesje të
thonjve; lapsa grimi; maska bukurie; larguesit e llakit prej thonjve; xhel thonjsh; balsam
thonjsh; shkëlqyes buzësh; ngjyrë flokësh; glazurë flokësh; shkop (pjesa e brendshme) e
buzëkuqeve; laps i qepallave; hijezues i qepallave; vizues i syve; laps vizues; llak thonjsh ;
krem thonjsh; smalt thonjsh; copëza smeriluese; përforcues i thonjve ; kozmetik në formë
qumështi, losioni dhe emulsioni; artikuj tualeti; thonj artistik ngjitës; preparatet pastrimi
dhe arome; preparate për përkujdesjen e pastrimit e trupit dhe preparate për përkujdesjen e
bukurisë; parfume dhe aromatizues
8 Vegla dore, prerëse, shpuese, bluarse, mprehëse për trajtimin e sipërfaqeve; vegla për
manikyr dhe pediker; mprehëse e thonjve; gërshërë për thonj; polirues elektrik i thonjve;
polirues jo elektrike për thonj; piskatore
16 Mprehëse lapsave, elektrike ose jo elektrike; artikuj shkrimi dhe furnizime arsimore;
mprehëse lapsave kozmetik; tissues (paketime me fasulet) prej letre për largimin e grimit;
tissues (paketime me fasulet) prej letre për përdorim kozmetik
21 Enë kozmetike dhe tualeti dhe artikuj banje;brusha kozmetike; sfungjerë kozmetike;
pufkë pudre; pufkë najloni në formë rrjete për pastrim të trupit; pufkë e vrazhdë për pastrim
trupi; aplikator kozmetik; enë kozmetike; pajisje për largimin e grimit
35 Hulumtim tregu; ofrim tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
shërbime te importit dhe eksportit; Informata dhe këshilla komerciale për konsumatorët
[zyre këshilluese për konsumator]; administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe
shërbimeve për të tjerët; shërbime te telemarketingut; negocimi dhe konsulent e
transaksioneve tregtare për palët e treta; përpunimi i udhëzimeve administrative; shërbimet
e marrëdhënieve me publikun; marketing; reklamim, marketing dhe konsulentë
promovuese, shërbime këshilluese dhe asistence; programet e shërbimeve te bonuseve ne
lidhje me besnikërinë dhe nxitjen; paraqitje tregtare dhe shërbimet komerciale te
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ekspozitave; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialeve promovues; produkte te
manifestimeve dhe shërbimet e produkteve te paraqitjeve; ofrim i hapësirës reklamuese,
kohës dhe medieve; reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; analiza të biznesi,
kërkime dhe shërbime informacioni; asistencë biznesit, menaxhimi dhe shërbimet
administrative; shërbime me pakicë dhe shumicë në lidhje me artikujt e tualetit, artikuj dhe
preparate sanitare, kozmetikë, kozmetike dhe enë tualeti dhe artikuj banje

(210) KS/M/ 2018/1087
(220) 09/08/2018
(731) Dermapharm AG Lil-Dagover-Ring 7,
82031 Grünwald, DE
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) VOLON

(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të mjekësisë; Ushqim dhe substancat dietetike të
përshtatura për përdorim mjekësor; Shtojca Ushqimore për qenie njerëzore; Emplastër;
Materialet për lidhje; Dezinfektuesit; Barërat; Preparatet anti-inflamatore; Shiringa të
mbushura për qëllime mjekësore (me përmbajtje farmaceutike)

(210) KS/M/ 2018/1088
(220) 09/08/2018
(731) Dermapharm AG Lil-Dagover-Ring 7,
82031 Grünwald, DE
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) MICOTAR

(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të mjekësisë; Ushqim dhe substancat dietetike të
përshtatura për përdorim mjekësor; Shtojca Ushqimore për qenie njerëzore; Emplastër;
Materialet për lidhje; Barërat; Barërat antifungocitik; preparate anti-mykotik; Fungicidet

(210) KS/M/ 2018/1089
(220) 09/08/2018
(300) Z.486310 24/05/2018 PL
(731) FARLO M. Grudzka Spółka jawna
ul. Chlebowa 14 44-337 Jastrzębie Zdrój,
PL
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish; Peshku, Shpezët; kafshët e gjahut; Ekstraktet e mishit; Fruta dhe perime të
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ruajtura, të ngrira, të thata dhe ziera; Fruta të ngrira; Fruta të kristalizuara; Reçel për
ushqim; Reçelë; Komposto; Vezë; Qumësht; Produktet e qumështit; Vajra dhe yndyrna
ushqimore; Konsomet; Supë me lengë mishi; Koncentrat e supës; Çipsa të patatës; Çipsa të
patatës; Friska frutash; Këpurdha , të konservuera; Kërpudha të thata të ngrënshme; Pije
qumështi, te dominuera me qumshtë; Fruta të forta, të përgatitura; Sallatë frutash; Sallata
perime; petulla Patatesh; Paste domatesh; Pjalmë e përgatitur si ushqim; Lëngje perimesh
për gatim; Ushqime me bazë peshku; Djathë; Lëvozhgë frutash; Sallamëria (delikatesë);
Ekstraktet e algave te detit për ushqim; Supat; Përgatitjet për të bërë supë; xhelatinë; Kube
supë; Kube për supë
30 Kafe; Çaji; Kakao; Orizi; Tapiokë; Sago; Kafe artificiale; Miell i përzier për ushqim;
Bukë; Embëlsirat (sheqerkat); Ëmbëlsirat; Akuj për ushqim; Mjaltë; Melasë për ushqim;
Maja; Pluhur pjekje; Mustardë; Uthull; Salcat [erëzat]; Erëzat; Akull për freskim;
Përgatitjet aromatike për ushqim; Therrime buke; Simite; Çips [produkte drithërash];
Ëmbëlsira; Embëlsira; Sheqerka; Pije me bazë çokollate; Pijet me bazë kako; Pije me bazë
çaji; Esenca për produktet ushqimore, përveç esencave eterike dhe vajrave thelbësore;
Reçele frutash (ëmbëlsira); Produktet e kakaos; Përzierje kakao; Sanduiçët; Grurë për
ushqim njerëzor; Keçap; Kripë për gatim; Misër, i grirë; kokoshka; Misër, i pjekur;
Pluhurat për akullore; Majonezë; Brumëra për pasta; ushqime brumërash (Makarona);
Muesli; Petulla; Infuzione, jo medicinale; Dekorime për ëmbëlsira të bër nga karamelet;
Pâtés en croûte; mantia me bazë mielli; Pizza; Thekë misri; Thekë misri; Salce domatesh;
Pluhur embëlsire; Pudingë; Salcat për sallatë; Produkte niseshteje për ushqim; Ëmbëlsuesit
(natyror); Krem karamel; Peksimadhe; embëlsirë e mbushur; Petulla; Agjentët për trashje
për gatimin e ushqimeve; Bimë të thata për qëllime të kuzhinës; Bimeve të përpunuara;
Bimët e kopshtit, të ruajtura (erëza); Maltodekstrina për përdorim ushqimor (përveç
mjekësisë); Rritës të aromave për ushqim (përveç vajrave esenciale); Ushqime rostiçeri dhe
ushqime të përgatitura; Aromatizues për supa; Përzierjet e perimeve të thata, frutave dhe
bimëve, që përmbajnë kripë, për qëllime të erëzave

(210) KS/M/ 2018/1090
(220) 09/08/2018
(731) FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi
Brigada 123, p.n Suharekw, KS
(526) HOTEL SUHAREKA
(740) FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi
Brigada 123, p.n Suhareke

(540) HOTEL SUHAREKA

(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/ 2018/1091
(220) 09/08/2018
(731) FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi
Brigada 123, p.n Suhareke, KS
(526) HOTEL FERIZAJI
(740) FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi
Brigada 123, p.n Suhareke

(540) HOTEL FERIZAJI

(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
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(210) KS/M/ 2018/1092
(220) 09/08/2018
(731) FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi
Brigada 123, p.n Suhareke, KS
(526) HOTEL MITROVICA
(740) FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi
Brigada 123, p.n Suhareke

(540) HOTEL MITROVICA

(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/ 2018/1093
(220) 09/08/2018
(731) FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi
Brigada 123, p.n Suhareke, KS
(526) HOTEL PEJA
(740) FRUTEX SH.P.K Shaqir Palushi
Brigada 123, p.n Suhareke

(540) HOTEL PEJA

(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,
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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/ 2018/1096
(220) 10/08/2018
(731) Rieker Holding AG
Stockwiesenstrasse 1 8240 Thayngen, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) RIEKER

(511) 18 Lekurë dhe imitim i lekurës; çanta; çanta dore
25 Veshje, këpucë, këpucë (veshje për këmbë), kapele, rripa të belit

(210) KS/M/ 2018/1097
(220) 13/08/2018
(731) TRINA SOLAR Co., LTD
No. 2 Trina Road, Trina PV Park, Xinbei
District, Changzhou, Jiangsu, P.R, CN
(591) E kaltër e lehtë, e kuqe
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540)

(511) 9 bateritë, elektrike; bateritë solare, akumulatorët, elektrik; mbushëset për bateri
elektrike; transformatorët (energji elektrike); invertorët (energji elektrike); panele solare për
prodhimin e energjisë elektrike; kavanoza të baterive / kavanoza të akumulatorit; kutitë e
baterisë / kutitë e akumulatorit; qelizat fotovoltaike; qelizat galvanike; bateri anode / bateri
me tension të lartë, kutitë e baterisë / kutitë e akumulatorit
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(210) KS/M/ 2018/1098
(220) 13/08/2018
(731) TRINA SOLAR Co., LTD
No. 2 Trina Road, Trina PV Park, Xinbei
District, Changzhou, Jiangsu, P.R, CN
(740) Abedin Mehmeti (005)- Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000
Prishtinë/Kosovë

(540)

(511) 9 bateritë, elektrike; bateritë solare, akumulatorët, elektrik; mbushëset për bateri
elektrike; transformatorët (energji elektrike); invertorët (energji elektrike); panele solare për
prodhimin e energjisë elektrike; kavanoza të baterive / kavanoza të akumulatorit; kutitë e
baterisë / kutitë e akumulatorit; qelizat fotovoltaike; qelizat galvanike; bateri anode / bateri
me tension të lartë, kutitë e baterisë / kutitë e akumulatorit

(210) KS/M/ 2018/1100
(220) 14/08/2018
(300) 2018 00192 14/02/2018 AZ
(731) Rothmans of Pall Mall Limited
Route de France 17, Boncourt , 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 PROGRESS

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues
të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak;
shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; aparat
gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan;
cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte duhani më qëllime për t’u ngrohur

(210) KS/M/ 2018/1101
(220) 14/08/2018
(300) 2018 00193 14/02/2018 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 DISCOVERY
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(511) 34 Cigare;duhan, i papërpunuar ose i përpunuar;produkte nga duhani;zëvendësues të
duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë);cigare, cigarillos,
çakmak;shkrepsa;produkte për duhanpirës;letër për duhan, tub për cigare, filtra për
cigare;aparat gjepi për mbështjelljen e cigareve;makina dore për mbushjen e tubeve nga
letra me duhan;cigare elektrike;lëng për cigare elektrike;produkte duhani më qëllime për t’u
ngrohur.

(210) KS/M/ 2018/1102
(220) 14/08/2018
(731) Continental Reifen Deutschland
GmbH Vahrenwalder Str. 9, 30165
Hannover, DE
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) ALTIMAX

(511) 12 Rrota për automjete

(210) KS/M/ 2018/1103
(220) 14/08/2018
(731) GÜNSAN ELEKTRİK
MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Osmangazi Mah.
Yıldırım Beyazıt Cad. No:29 Sancaktepe
İstanbul, TR
(591) Ngjyrë portokalli, ngjyrë hiri
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Komponent elektronik që përdoren në pjesët elektronike për makina dhe aparate,
gjysmë konduktorë, qarqe elektronke, qarqe integrale, çipe (qarqe integrale), dioda,
transistorë (elektronik), koka magnetike për aparate elektronike, çelsa elektronik, fotoqeli,
aparate për kontroll nga larg për hapje dhe mbyllje të dyerve, sensor optik. Aparate dhe
instrumente për furnizim, transformim, akumulim ose kontroll të rymës
elektrike;ndërprerës elektrik, ndërprerës elektrik me ndriçues, ndërprerës me ndriçim të
pasëm, komutatorë;komutatorë me ndriçim të pasëm, ndërprerës dy drejtimësh, ndriçim i
pasëm dhe ndërprerës dy ansor, dërprerës të kontrollit të volumit, ndërprerës grilor, për
kontroll te rymës;prize elektrike, priza telefoni, prize të dhënash, prize me tokzim dhe
mbrojtje të fëmijve, prize me tokzim ansor, prize grupore, sensor lëvizjesh, prize televizori,
prize radioje, prize sateliti, korniza prizash, prize mbrojtëse nga rryma e mbetur, ndërprerës
qarku, fishë elektrike, kuti kryqzimi (rryme), ndërprerës elektrik, ndërprerës qarku,
siguresa, ballast ndriçimi, kabllo për nisje (mbushje) të baterive, tabela me qarqe elektrike,
resistor elektrik, fishe elektrike, transoformator (të rrymës), adaptor elektrik, mbushës
baterish, zille elektrike për dyer, kablo elektrik dhe elektronik, bateri, akumulatorë elektrik,
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panel solar për prodhim të rrymës. Alarme dhe alarme kundër vjedhjes, të ndryshëm nga
ato për vetura, zile elektrike. Numërues dhe indicator të sasisë për matjen e sasisë së
konsumit, ndërprerës automatik me kohë.

(210) KS/M/ 2018/1104
(540) Ceftinex
(220) 14/08/2018
(731) BİLİM İLAÇ SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Kaptanpasa Mahallesi
Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoglu
Istanbul, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë
(511) 5 Preparate farmaceutike, mjeksore dhe veterinare;preparate sanitare për qëllime
mjeksore;ushqim dietik dhe substanca të përshtatur për përdorim mjeksor ose veterinar,
ushqim për bebe;shtesa dietike për njerëz dhe kafshë;leukoplastë, material për
fashim;material për mbushje të dhëmbëve, dyll dentar;dezinfektantë;preparate për
shkatrimin e dëmtuesve;fungicide, herbicide.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjksore, dentare dhe veterinare;gjymtyrë, sy dhe
dhëmbë artificial;artikuj ortopedik;materiale për qepje;paisje terapeutike dhe ndihmëse të
përshtatura për të pa aftit;aparate masazhi;aparate, paisje dhe artikuj për foshnje;aparate,
paisje dhe artikuj për aktivitete seksuale.
44 Shërbime mjeksore;shërbime veterinare;kujdes higjiene dhe bukurie për njerëz dhe
kafshë;shërbime bujqësore, kopshtare dhe pyjesh.

(210) KS/M/ 2018/1105
(220) 14/08/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate tualeti; vaja esencial dhe ekstrakte aromatike; preparate pastrimi dhe
arome; pastrues trupi dhe preparate për përkujdesje bukurie; preparate orale higjienike;
balsam, përveç balsamit për qëllime mjekësore; xhel masazhi, përveç për qëllime
mjekësore; vaj masazhi; tissues(kutie e faculetave) me përmbajtje me losion kozmetike;
tissues(kutie e faculetave) me përmbajtje me kozmetike ; pastë apo pluhur për pastrim te
dhëmbëve; paste e dhëmbëve ; preparate dushi; preparate për përkujdesjen e lëkurës; sapun
dhe xhel; xhel dushi dhe banje; shkumë dushi dhe banje; faculeta për një përdorim të
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ngopura me kompozime për pastrim për përdorim në fytyrë; faculeta kozmetike për një
përdorim para- te lagura; sapun; sapun krem; krem dushi; sapun i lëngshëm dushi; sapun i
lëngshëm për duar dhe fytyrë; sapun në formë te lëngshme; sapun i fytyrës; sapun i duarve;
sapun kozmetike; për kujdesin e trupit; krip banje, jo për qëllime mjekësore; preparate
banje jo për qëllime mjekësore; banjë(për preparate kozmetike ); leckë banje; qumësht
banje; xhel banje; shkumë banje; sapun banje; preparate banje jo për qëllime mjekësore;
flluska banje; krem kozmetike; kozmetikë për kujdesin e lëkurës; losion për qëllime
kozmetike; vaj për qëllime kozmetike; qumësht pastrimi për qëllime tualeti; preparate për
mbrojtje nga rrezet e diellit; pudër për foshnje; freskuese lëkure; krem hidratues; losion
dhe xhel; krem për lëkurë të thatë; krem fytyre si përdorim kozmetike; losion kozmetik për
fytyrë; larësit e fytyrës; [kozmetik]; losion lëkurë; losion për pastrimin e lëkurës; krem
trupi; faculeta për një përdorim të ngopura me pastruesit e trupit; vaj për rrezitje për qëllime
kozmetike; sprej ditor i lëkurës për qëllime kozmetike; krem dielli i pa përshkueshëm nga
uji; vaj esencial; vaj lavanderie; vaj bajamesh; preparate për largimin e ngjyrës; preparatet
për largimin e njollave; preparatet lustruese; preparate lavanderie; detergjente për larjen e
enëve; detergjente për përdorim shtëpiak; sapun pudër; sapun i lëngshëm për lavanderi;
sapun lavanderie; vaj i foshnjave ; shapon i foshnjave; shkumë dushi i foshnjave; qumësht
trupi i foshnjave; flluska dushi për foshnje; shkumë shaponi për foshnje; faculeta për
foshnje për një përdorim; krem qetësues për flok të foshnjave; vaj për foshnje; losion për
foshnje; krem dielli për foshnje; kremra për foshnje [jo mjekësor]; produkte për
përkujdesjen e foshnjave (jo mjekësore); talk pudër për foshnje (jo mjekësore); lesh
pambuku për qëllime kozmetike; shkopi të vegjël me pambuk për qëllime kozmetike; topa
pambuku për qëllime kozmetike
5 Infant formula(ushqim per bebe); Pelena-brekë për foshnje ; ushqime për foshnje; vaj
mjekësore për foshnje; qumësht pluhur[gjera ushqimore]; pluhur mjekësor për foshnje ;
krem për foshnje [mjekësore]; pelena për foshnje dhe incontinence; pije për foshnje; pelena
prej letre; qumësht pluhur për foshnje; pelena të bebeve të përdorshme për notim; pelena
notimi; preparate dushi avulluese me mentol për foshnje; astar një përdorues i foshnje;
substance dietike për foshnje; pudër talk (mjekësore) për foshnje; pluhur lacteal për
foshnje; pije dietike për foshnje të përshtatura për qëllime mjekësore; brekë letre një
përdoruese për mbajtje e pelenave të foshnjave në vend; brekë letre një përdoruese prej
celulozës për mbajtje e pelenave të foshnjes në vend; shtesa dietike dhe preparate dietike;
preparate dhe artikuj higjenik; shtesa kolostrum; Infant formula(ushqim për bebe) pa
llaktozës; ushqime dietike të përshtatura për fëmijë te vegjël; qumësht pluhur për foshnje;
ushqime prej qumështi pluhur përshtatura për fëmijë të vegjël; zëvendësuesit e qumështit të
nënës; miell lacteal për foshnje; fibra(dietike); çaj mjekësor; shtesa ushqyese; shtesa
dietetike të glukozës; preparate vitamine; pregnancy(preparat kimik për diagnozstifikimin e
); testet e ovulacionit për përdorim në shtëpi; preparate dhe produkte farmaceutike kundër
lëkurës së thatë të shkaktuar nga shtatzënia; preparate farmaceutike për trajtimin e lëkurës
së thatë të shkaktuar nga shtatzënia; preparate dhe produktet farmaceutike për hidratimin e
lëkurës gjatë shtatzënisë; preparate dhe produktet farmaceutike për njollat e shkaktuar nga
shtatzënia; preparate farmaceutike për trajtimin e cloasma(njollave të mëdha); preparate
dhe produktet farmaceutike për parandalimin e njollave të lëkurës gjatë shtatëzanisë;
dezinfektues dhe antiseptiket; kutia e ndihmës së parë, e mbushur; jastëk gjini- ushqyes;
produktet higjienike femërore; pinceta sanitare; jastëk sanitar; brekë sanitare; pinceta
ditore; tampona; preparate sterilizuese; dezinfektuesit ;antiseptiket; preparate mjekësore
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dhe veterinare; fasha mjekësore; aplikatore dhe mbulesa; farmaceutiket dhe ilaçet natyrale;
fllastera ngjitës; fasha për të bere hedh; sapun anti-bakterial; sapun dezinfektues
7 Përpunimi i pijeve dhe ushqimeve dhe preparatet e makinave dhe aparatura; procesimi
elektrik i ushqimeve për foshnje; procesimi elektrik i ushqimeve
8 takëm për përdorim nga bebet; preparatet e veglave ushqimore, thika kuzhine dhe takëm,
përkatësisht, takëm tabele [thika, pirunë takëm për një përdorim, thika tavoline, pirun dhe
luge prej plastike për foshnje, pirunë tavoline dhe thika tavoline e dhe tabelë lugëve;
takëm tavoline [thika, pirun dhe lugë]; lugë
9 Termometër; termometër, jo për qëllime mjekësore; termometra digjital, përveç atyre për
qëllime mjekësore; peshore e foshnjave; monitor i foshnjave; alarm i foshnjave; pajisje
elektrike monitoruese për foshnje; video monitor i foshnjave; pajisje dëgjuese për
monitorimin e bebeve; teknologjia e informacionit dhe pajisjet audiovizuale; pajisje
audio/vizuale dhe fotografike; pajisje komunikuese; aparatura fototelegrafie; alarmet dhe
pajisjet paralajmëruese; alarme akustike; alarme; xhaketa reflektuese të sigurisë; helmeta
për biçikleta; instrumentet matëse; aparatet monitoruese, elektrike; instrumentet
monitoruese; instrumentet, matëse, numërimi, radhitje dhe e kalibruese; kapak i prizave
elektrike
10 Pajisje ndihmëse ushqyese dhe bebiron; mbajtëse e shishes ushqyese; bebiron
mashtrues për foshnje; shishe ushqyese thithëse; flete mosmbajtese për përdorim nga
foshnjet; shishe ushqyese për foshnje; unaza për përdorim nga foshnjat gjatë daljes se
dhëmbëve; unaza për përdorim nga foshnjat gjatë daljes se dhëmbëve i inkorporuar i
bebesimit të foshnjave; kapak për shishet ushqyese të foshnjave; jastëkët e ajrit për të vegjël
[për qëllime mjekësore]; dyshekët e ajrit për të vegjël [për qëllime mjekësore]; flete
mosmbajtese për përdorim nga të vegjlit; jastëk për përdorim mjekësore për përkrahjen e të
vegjëlve ne fazën ekzaminimit fillestar; jastëk për përdorim mjekësore për përkrahjen e të
vegjëlve ne fazën fillestare të pastrimit; kapëse bebironi; biberonë neonatale; priza veshi
për mbrojtje kundër zhurmës; mbrojtëse e gjirit; valvulet e shisheve të ushqimit; pompa
gjirit; shishe për ruajtjen e qumështit të gjirit; jastëk për qëllime mjekësore; aspiratorët e
hundës; aparat mjekësor për forcimin e bazës se muskujve të legenit
11 Ngrohës të shisheve për foshnja; Ngrohës të ushqimit për fëmijë; Ngrohës, elektrik, të
shisheve për ushqim; Sterilizues të shisheve për ushqimin e foshnjave; Drita elektrike për
natën; Llambë e dredhur; Ndriçues dhe reflektorë për ndriçim; pajisje për ngrohje, ajrosje
dhe kondicionim të ajrit dhe pajisje për pastrim (ambienti); Pajisje për gatim, ngrohje,
ftohje dhe trajtim të ushqimit dhe pijeve; Pajisje për ftohje dhe ngrirje; Sterilizues; Aparate
dezinfektues; Sterilizues me avull për përdorim amvisërie; Sterilizues me avull; Sterilizues
për përdorim amvisërie; Sterilizues të ujit; Pajisje për sterilizim, dezinfektim dhe
dekontaminim; Kamina elektrik; Aparate për ngrohje elektrike; Aparate dhe instalime për
ndriçim; Drita të tavanit; Llamba elektrike; Fenerë për ndriçim; Llamba të sigurisë; Pishtarë
elektrik; Enë elektrike me avull për ushqim; Aparat për ngrohje; Ngrohës shtrati; Këllëfë
për këmbë, për ngrohje elektrike; Shishe për ujë të ngrohtë; jastëkë [shilte] (ngrohje),
elektrik, jo për qëllime mjekësore; Batanije, elektrike, jo për qëllime mjekësore; Mbulesa
mbrojtëse për sigurinë e fëmijëve për tufat e banjës; Shpërndarëse dezinfektuese për
tualete; Vende tualeti; Aparate për filtrimin e ujit për përdorim shtëpiak; Ngrohës të ujit
12 Vagonë të vegjël për transportin e fëmijëve; rrjeta për mushkonja të instaluara në
karroca; goma të biçikletave për fëmijë; ulëse të makinave për fëmijë; mbulesa për karroca;
biçikleta për fëmijë; karroca për fëmijë; mbajtës i bagazheve për përdorim në automjete;
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ulëse portative të foshnjave për automjete; perambulues që përmbajnë mbartëse për bartje;
ulëse të sigurisë për foshnjat për përdorim në automjete; rripa të sigurisë të automjeteve për
shtretër portativ; pasqyra për automjete; pasqyra të pasme; roleta për diell për automobila
16 Vatë prej letre për ndërrimin e pelenave; thasë plastike për një përdorim për pelena;
libra për fëmijë; argjilë modelimi për fëmijë; takëme për pikturim për fëmijë; tregime për
fëmijë; libra për foshnje; përparëse prej letre për fëmijë; thasë plastike për kosha të
vendosur për mbeturina; thasë për mbeturina; peceta prej celuloze për qëllime kozmetike;
marama prej letrës për përdorim kozmetik; përparëse prej letrës
18 Thasë për pelena; thasë për bartjen e foshnjave; fashë për bartjen e foshnjave; çantë
shpine për fëmijë; bartësit e foshnjave të veshur në trup; ombrella për fëmijë; ombrella dhe
çadra; valixhe, çanta, kuleta dhe bartës të tjerë; qese për plazh; çanta për libra; çanta për
femra; çanta me rrjetë për pazar; çanta për pazar; çanta fleksibël për veshje; mbajtësit e
etiketave të bagazhit; thasë për thurje; kuleta të vogla me kapëse; çanta shpine; qese për
veshje për udhëtime; thasë për fjetje; çanta të vogla të shpinës; çanta kozmetike që shiten
bosh; çanta për shumë dedikime; bagazh dhe çanta të udhëtimit; çantë e madhe udhëtimi;
çanta të shpinës; çanta këpucësh për udhëtime; çanta për supe; çantë shpine për përdorim
ditor; çanta për alete; çanta për mbajtje; çanta për palestër; pelena
20 Ulëse të përshtatura për bebe; platforma për ndërrimin e foshnjave; porta për fëmijë;
nënkresë për foshnje; jastëkë për mbështetjen e kokës së foshnjës; Hasër për këndin e
lojërave në foshnjore; Ulëse të lëvizshme për dush për fëmijë për përdorim në vaska dushi;
porta jo-metalike të sigurisë për foshnjat, fëmijët dhe manaret; jastëk për përkujdesje;
karrige të larta për foshnje; karrocë për fëmijë; Hasra për fëmijë të përdorura për të fjetur;
brava, përveç atyre elektrike, që nuk janë prej metali; brava dhe çelës, jo-metalikë; enët,
dhe mbyllësit dhe mbajtësit e tyre, që nuk janë prej metali; arka, që nuk janë prej metali;
kuti prej druri ose plastike; mbrojtës të këndeve prej plastikës;
plastika të stampuara për mobilie; ndërrim i hasrave; shtretër të fëmijëve; shtretër për
fëmijë të bërë me pëlhurë në formë të një thesi; rruaza këndore (jo metalike) për mobilie
21 Brusha dhe artikuj për prodhimin e brushave; kombinezone; sende, enë gatimi dhe enë;
Pajisje kozmetike dhe tualeti dhe artikuj për banjë; artikuj pastrimi; enët e dhomës; furçat e
shisheve për ushqim; dush për fëmijë, i lëvizshëm; ngrohëse për shishet për ushqim, jo
elektrike; gota trajnimi për foshnja dhe fëmijët; gota për ushqim; pëlhura të pelenave;
statuja prej porcelani, qeramike, enë prej argjile apo qelqi; bustet e porcelanit, terakotës apo
qelqit; brusha; brusha të thonjve; brusha të dhëmbëve; kriklla; kova; shishe; kube me akull;
kallëpe [enë kuzhine]; enë për përdorim shtëpiak ose kuzhinë; gota [enë]; vegla shtëpiake;
enë të izoluara nga nxehtësia; flluska izoluese; enë të izoluara nga nxehtësia për pije; enë të
izoluara në mënyrë termike për ushqim; enë gatimi, jo elektrike; enë kuzhine; shishe për
ftohje; çanta izotermike; gota letre ose plastike; pllaka letre; prerës të ëmbëlsirave [biskota]
hapëse; enë; gota; takëme, përveç thikave, pirunëve dhe lugëve; ibrikë çaji; pllaka; hinka;
kashtë për të pirë; enë për pije; kantë për bërllok; doreza për qëllime shtëpiake; mbulesë për
mbrojtjen e mobilieve nga pluhuri; rroba pastrimi; sfungjerë për qëllime shtëpiake; shishe
me sapun; brushë për larjen e enëve; enët e dhomës; kuti për shpërndarjen e pecetave të
letrës; enët e sapunit; lugë e këpucëve; varëse për veshje; enë për përdorim shtëpiak ose
kuzhinë
24 Rrjeta për mbrojtje prej insekteve; pranim i batanijeve; lecka për ndërrimin e pelenave
për foshnja; peshqir [tekstil] për përdorim në lidhje me foshnjat; batanije për fëmijë;
peshqir për fëmijë; mallra tekstili, dhe zëvendësues për mallrat tekstile; çarçafë; etiketa të
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tekstilit; material tekstili; pëlhurë liri për banjë; çarçaf për krevat; kuzhinë dhe tavolina;
pëlhurë liri për banjë, përveç mbulesave; peshqir fytyre [të bëra nga materialet tekstile];
peshqir të tekstilit; dorashka pa gishta për dush; çarçafë; jorganë; velenxë për udhëtim
[shportë e rrobave]; dyshekë; këllëf jastëku; shtinjakë; jorgan me pupla [mbulesa të
poshtme]; mbulesa të jastëkëve; mbështjellës të krevateve prej letrës; mbulesë e krevatit
25 Përparëse, që nuk është prej letre; veshje; kapela; mbathje; përparëse të vogla prej
plastike; thes për fjetje (mbulesë); pantallona për foshnja [veshje]; pizhame bebe kukull; të
sipërmet e foshnjave; fundet e foshnjave; torba të foshnjave; veshjet [mbulesa]; të
brendshmet e lindjes; veshmbathje; veshjet e lindjes; çantat e lindjes; grupet e lindjes;
valixhet e lindjes; veshmbathje; veshje e sipërme e maternitetit; pantallona të amësisë;
sutjenë sportive; përmbledhje; pantallona për fëmijë; kapela për fëmijë; veshje për
foshnjore; këpucë për foshnje; këmisha të parakohshme për foshnjat dhe fëmijët e vegjël;
kostume; hullahope; çorape; çorapë të trupit; triko
28 Artikuj dhe pajisje sportive; lodra, lojëra, lodra dhe artikuj të ri; artikuj të gjimnastikës;
trampolina; Kikbordet e notit; lopatë për not; krahët e ujit; rripat e notit; xhaketa noti;
pajisje e notit, përkatësisht mjetet e notit për foshnjat dhe fëmijët; rrakataqe [lodra]; lojëra
të bordit; blloqe (ndërtimi) [lodra]; ndërtimi i lojërave; velë e sipërme; lojëra salloni; Lojëra
me letra; mermerët; topat tjerrëse [lodra]; balona; kukulla matryoshka [kukulla ruse të
mbërthyera prej druri]; celularë [lodra]; kapele prej letrës për ahengje; lodra prej plastike;
lodra të mbushura; lodra prej pelushi; kukulla; shtretërit e kukullave; shishe për ushqimin e
kukullave; shtëpi kukullash; rrobat e kukullave; dhoma e kukullave; enigma; lojëra
unazore; rrëshqitëse [lodër]; skuterë [lojtarë]; kuaj lëkundës; flluska sapuni [lodra]; topa për
lojëra; topa loje; zare; makina lodër; automjete lodër; figura lodër; bilbila lodër; kafshë
lodër; modelet që janë bërë lodra; arushe Tedi; luhatje; gota për zare; lodra vaskë; djep i
foshnjave; lodra për fëmijë; fëmija lëkundet duke inkorporuar unaza për nxjerrjen e
dhëmbëve; lodra të shumta të aktivitetit për bebet; lodra prej druri; lodra që janë bërë prej
druri
29 Qumësht i thatë; produkte të qumështit; qumësht; pije qumështi, predominimi i
qumështit; përzierjet që përmbajnë yndyrë për copa të bukës; vaj dhe yndyra kokosi [për
ushqim]; vaj liri për përdorim në kuzhinë; vajra për ushqim; vaj rrepe për ushqim; patate të
skuqura; xhelatinë frutash; pulpë frutash; ushqim rosticerie me bazë frutash; perime të
gatuara; fruta gatuar; perime te konservuara; thekon patate; patate e freskët; pure patatesh;
patate të ziera; manaferra, të ruajtura; perime të ruajtura; fruta të ruajtura; sallatë frutash;
rrush i thatë; pure e mollës; xhelatinë; komposto; bagëti; patate frutash; supa; supë
(përgatitjet për gatim); qumësht soje [zëvendësues i qumështit]; qumësht oriz; pije me bazë
qumështi që përmbajnë lëng frutash; pije me bazë qumështi me salcë me çokollatë; patate të
skuqura; ushqime me patate; patate të skuqura; ushqime me bazë buke me bazë bimore;
peshk, ushqim deti dhe molusqe; Mish; produktet e qumështit dhe zëvendësuesit e
qumështit; vajra dhe yndyra; fruta të përpunuara, kërpudha dhe perime (duke përfshirë arra
dhe perime barishtore); ekstrakte të mishit; mish të konservuar; mish të ruajtur; Mish;
ushqime të bëra nga peshqit; peshk i konservuar; produktet e djathit; kos; gjizë
30 Pasta dhe ëmbëlsira, çokollata dhe deserte; kokrra të përpunuara, niseshte dhe mallra të
bëra prej tyre, preparate për pjekje dhe maja; kafe, çaj dhe kakao dhe zëvendësues për to;
patate të skuqura [produkte drithi]; ushqim pasticerie i bazuar në drith; kokoshka; ëmbëlsira
oriz; ushqim me bazë orizi të bazuar në oriz; ëmbëlsira të milletit; bukë; pasta, ëmbëlsira,
torta dhe biskota (biskota); kallëpet e drithërave dhe kallëpet e energjisë; ëmbëlsira
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(karamele), kallëpet e karameleve dhe çamçakëzave; ëmbëlsirat [karamele]; letër për të
ngrënë; xhelatinë frutash [ëmbëltore]; biskotë e thatë; buding orizi; budingë; çokollatë; pite;
peksimadhe; pasta; kek me xhinxhifil; kallëpe drithi me proteina të lartë; kallëpe musli; pije
çokollate me qumësht; infuzione, jo për mjekësi; çaj; çokollatë për pije; lule ose gjethe që
përdoren si zëvendësues të çajit; pije me bazë çaji; drithëra; pasta ushqimore e miellzuar;
biskota; ëmbëlsira; petë; thekon tërshërë; miell tërshëre; elb i qëruar; tërshërë; ushqim me
bazë tërshëre; misri i përpunuar; gruri i përpunuar; drithërat e përpunuara; tërshëra të
përpunuara; drithërat e kafjallit, qullë dhe kaçamak; miell misri; musli; salca të shijshme,
ajvar dhe pasta; kripëra, erëza, aroma dhe mëlmesa; sheqernat, ëmbëlsuesit natyrorë,
mbulimi dhe mbushjet e ëmbla, produktet e bletëve; kallëpe ushqimore të bazuara në
drithëra; kallëpe të bazuara në grurë; produktet e drithërave në formë kallëpi; patate të
skuqura me bazë kokrri; ushqim me bazë të drithërave
32 Pije jo alkoolike; përgatitjet për të bërë pije; pije të gazuara aromatike; që nuk
përmbajnë qumësht; lëngje; ujëra; pije izotonike; pije me hir; lëngje perimesh [pije]; pije
me lëng frutash (jo-alkoolike); ekstrakte jo-alkoolike të frutave; nektar frutash, joalkoolike; ujëra [pije]; shurupe për pije; esenca për të bërë pije; smuthi
35 Asistencë e biznesit, menaxhim dhe shërbime administrative; Analizë e biznesit,
kërkime dhe shërbime informacioni; Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese;
Sigurimi i hapësirës reklamuese, kohës dhe mediave; Demonstrimet e produkteve dhe
shërbimet e shfaqjes së produkteve; Shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit
promovues; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Shërbime ekspozuese tregtare dhe
komerciale; Shërbimet e besnikërisë, nxitjes dhe programeve të bonusave; Reklamim,
marketing dhe konsulencë promovuese, shërbime këshillimore dhe asistence; Shërbimet e
marketingut; Përpunim i rendit administrativ; Negocimi dhe lidhja e transaksioneve tregtare
për palët e treta; Shërbimet e marketingut televiziv; Administrim tregtar i licencimit të
mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Konsumatorët (Informacion komercial dhe këshilla
për -) [këshilla për konsumatorin]; Shërbimet e importit dhe eksportit; Shërbimet e
prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; Sigurimi i
një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Studime të
marketingut; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë që kanë të bëjnë me artikujt
për bebet, foshnjat dhe fëmijët e vegjël, artikuj të shtatzënisë, mallrat e shtëpisë dhe të
kuzhinës, mallrat e farmacisë, preparatet e kujdesit ndaj trupit, vajrat esenciale, shtesat
dietike, ushqimet për foshnjat, preparatet dhe artikujt sanitarë, preparatet dhe artikujt
mjekësor, artikuj për higjienën femërore, pelena për foshnje dhe mospërmbajtje, ndihma
për ushqim dhe biçikleta, artikuj për diagnozën e shtatzënisë, veshmbathje, ushqime dhe
pije
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(210) KS/M/ 2018/1106
(220) 14/08/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) THROMBOMELT

(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) KS/M/ 2018/1107
(220) 14/08/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) TROMBOMELT

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2018/1108
(220) 14/08/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) TICAGREX

(511) 5 Produkte farmaceutike.
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(210) KS/M/ 2018/1109
(220) 14/08/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) URIFUR

(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) KS/M/ 2018/1110
(220) 14/08/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) UROPOTENT

(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) KS/M/ 2018/1111
(220) 14/08/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) IBONI

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2018/1112
(220) 14/08/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60

(540) TRIOMA
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Prishtinë
(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) KS/M/ 2018/1113
(220) 14/08/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) KRITEO

(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) KS/M/ 2018/1114
(220) 14/08/2018
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) CRITEO

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2018/1115
(220) 15/08/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Pastruesit i trupit dhe preparatet për kujdesin e bukurisë; preparate e pastrimit dhe
aromës; vaj esencial dhe ekstrakte aromatike; preparate për kujdesin e lëkurës, syrit dhe
thonjve; artikuj tualeti; preparate për mbrojtje nga rrezet e diellit; preparate për rrezitje nga
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dielli [kozmetikë]; bronzantë dielli (dhënie ngjyre ); krem dielli; losion për nxirje; krem për
mbrojtje nga rrezet e diellit; mbrojtës nga rrezet e diellit i pa përshkueshëm nga uji; krem
për mbrojtje nga rrezet e diellit për bebe; krem për përdorim pas kremit të diellit; losion
mbrojtës nga rrezet e diellit; moisturizer (krem mbulues) për përdorim pas rrezitjes nga
dielli; losion për përdorim pas rrezitjes nga dielli; qumësht për përdorim pas rrezitjes nga
dielli [kozmetik]; vaj për përdorim pas rrezitjes nga dielli [kozmetik]; mbrojtës nga rrezet e
diellit për buzët; preparate e flokëve dhe trajtimi; preparatet për largimin e qimeve dhe
preparatet e rrojës; kondicionerët (krem shpleksë ) të flokëve; spërkatës i flokëve; shapon i
flokëve; kondicioner (krem për përdorim në flok) flokësh; hidratues flokësh; xhel dushi;
preparate dushi; vaj kozmetik për mbrojtje nga rrezet e dellit; vaj për rrezitje nga dielli;
preparatet kozmetike per rrezitje nga dielli; qumësht trupi
5 Farmaceutikët dhe ilaçet natyrore; sapunët mjekësor dhe sanitar dhe detergjentet në
veçanti pomadë për djegiet nga dielli; preparatet farmaceutike për trajtimin e djegieve nga
dielli; preparatet e djegieve nga dielli për qëllime farmaceutike; shtesa ushqimore dhe
preparate dietetike në veçanti për të përmirësuar mbrojtjen e lëkurës; preparate
farmaceutike për përkujdesjen e lëkurës; preparate për pastrimin e lëkurës për përdorim
mjekësor; dezinfektuesit; preparatet e vitaminave për të përgatitur lëkurën për ekspozim në
diell
9 Syzet kundër-shkëlqim; syze, syze dielli, dhe lente e kontaktit; syze dielli; shirit mbajtës
i syzeve te diellit; litar mbajtës i syzeve te diellit; korniza për syze dielli; këllëf i syzeve
18 Ombrellë dhe çadra; valixhe, çanta, kuleta dhe transportues të tjerë; ombrellë për
mbrojtje nga rrezet dielli; çadra [çadra dielli]; çadra tendë; ombrellë për mbrojtje nga rrezet
dielli [mbajtje me dorë]; çadra; çanta plazhi; ombrellë plazhi [çadra plazhi]; çanta të vogla;
etiketat e çantave [prej lëkure ]
21 Pastruese pëlhure për syze; filxhan i madh; mbajtëse e gotave; mbajtëse e gotave pre
drurit të pemëve; qelq, ene për pije komplet i gotave; ftohës portative, jo elektrik; ftohës
[ene për akull]; ftohës portative; kuti e ftohëse portative, jo elektrike; pako ftohëse e
ushqimeve dhe pijeve; enë e izoluar termikisht për ushqim; enë e izoluar nga nxehtësia për
pije; ftohëse i pijeve [enë]; enë pluskuese për pije dhe ushqim
25 Kapele plazhi; këpucë plazhi; kapela; veshje; mbathje; mbathje; flip –flops (papuçe);
sunsuits (pantallona të shkurta ); kapele me strehë[mbulese koke]; rroba noti; kapelë noti
28 Lodra, lojëra, lodra logjike dhe novative; pajisje noti; artikuj sportiv dhe pajisje; top
plazhi; topa plazhi inflatable; lodra për rërë; tenda për lojë
35 Asistencë e biznesit, menaxhim dhe shërbime administrative; Analizë e biznesit,
kërkime dhe shërbime informacioni; Reklamim, marketing dhe shërbime promovuese;
Sigurimi i hapësirës reklamuese, kohës dhe mediave; demonstrimet e produkteve dhe
shërbimet e shfaqjes së produkteve; Shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit
promovues; Shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Shërbime ekspozuese tregtare dhe
komerciale; Shërbimet e besnikërisë, nxitjes dhe programeve të bonusave; Reklamim,
marketing dhe konsulencë promovuese, shërbime këshillimore dhe asistence; Shërbimet e
marketingut; shërbimet e marrëdhënieve me publikun; Përpunim i rendit administrativ;
Negocimi dhe lidhja e transaksioneve tregtare për palët e treta; Shërbimet e marketingut
televiziv; Administrim tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve;
shërbime ankandi; Konsumatorët (Informacion komercial dhe këshilla për -) [këshilla për
konsumatorin]; Shërbimet e importit dhe eksportit; Shërbimet e prokurimit për të tjerët
[blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; Sigurimi i një tregu on-line për
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blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Studime të marketingut; Shërbimet e shitjes
me pakicë dhe me shumicë që kanë të bëjnë me artikujt e preparateve për mbrojtje nga
rrezet e diellit, preparate për rrezitje nga dielli, preparatet për përkujdesjen e trupit,
farmaceutikëve dhe ilaçeve natyrore, artikujve te tualetit, preparateve sanitare dhe artikuj,
dhe preparate mjekësore dhe artikuj

(210) KS/M/ 2018/1116
(220) 15/08/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel,
DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) prokudent

(511) 3 Preparate orale higjienike; preparate për pastrimin e dhëmbëve; pastë dhëmbësh;
pastrues i dhëmbëve; xhel dhëmbësh; pastrues i dhëmbëve dhe gargarë; gargarë jo për
qëllime mjekësore; spërkatës goje jo për përdorim mjekësore; preparate për pastrimin e
protezave; politure për proteza dhëmbësh; xhel zbardhues dentar; shirita zbardhues të
dhëmbëve me përmbajtje të preparateve zbardhuese [kozmetik]; pastrues i dhëmbëve në
formën e çamçakëzi; preparate për pastrim dhe aromatik; shpërlarësit e gojës; pastrues me
spërkatje për freskim e protezave atletike të dhëmbëve; freskuese goje [frymëmarrje], jo për
përdorim mjekësor; preparate kozmetike për kujdesin e dhëmbëve dhe gojës; politure
dentare; pudër dhëmbësh; politure dhëmbësh; preparate për zbardhimin e dhëmbëve
5 Preparate dentare dhe artikuj; preparate sanitare dhe artikuj; farmaceutikët dhe barnat
natyrale; mastikë dentare; shpërlarësit dentar; ngjitëse për përdorim dentar; pastruesit e
zgavrës së gojës; gargarë për qëllime mjekësore; spërkatës mjekësor i gojës; gargarë
mjekësor; çamçakëz për qëllime mjekësore; shirit ngjitëse për qëllime mjekësore;
dezinfektuesit; bonbone, mjekësor; artikuj dhe preparate dentare dhe pasta dhembesh
mjekësore; ujë (mineral-) për qëllime mjekësore; rrëshirë dentare çimentuese; zam
kirurgjik;çimento dentare; shpërlarësit mjekësor të gojës; Larësit (dezinfektuesit -) [përveç
sapunëve]; preparate veterinare
9 Instrumentet matëse kohore (pa përfshirë orët dhe orët e dorës); matës kohore i vezëve
[matës kohore me rërë]; pajisje ekrani, marrësit televizion dhe pajisje filmike dhe video;
alarme dhe pajisjet paralajmëruese; instrumentet e matëse, zbuluese dhe monitoruese,
treguese dhe kontrolluese; instrumentet për matje, numërim, radhitje dhe kalibrim; pajisje
testuese dhe pajisje për kontrollin e kualitetit; orët e kohës [pajisjet për regjistrimin e
kohës]; aparate për sinjalizim; aparate matëse; aparate për regjistrim të kohës
10 Pajisjet dentare; aparat për heqjen e dhëmbëve; instrumentet dentare; pasqyra dentare;
aparate dentare, elektrike
14 Instrumente kohore; orë; orë dore digjitale me kohëmatës automatikë; orë digjitale
21 Artikuj e pastrimit dentar; brushë e dhëmbëve; mbajtësit e brushës së dhëmbëve; enë
(mbajtëse) për brusha të dhëmbëve; brusha për dhëmbë, elektrike; elemente dentare për
banje; aparat uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; pe për qëllime dentare;
kuti për kujdesin oral me përmbajtje te brushave për dhëmbë dhe pe dentar; rrëmojëse;
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brusha interdentale për pastrimin e dhëmbëve; kokë për brusha dhëmbësh elektrike; brusha
dhëmbësh jo elektrike
35 Asistencë e biznesit, menaxhim dhe shërbime administrative; analizë e biznesit,
kërkime dhe shërbime informacioni; reklamim, marketing dhe shërbime promovuese;
sigurimi i hapësirës reklamuese, kohës dhe mediave; demonstrimet e produkteve dhe
shërbimet e shfaqjes së produkteve; shpërndarja e reklamave, marketingut dhe materialit
promovues; shërbimet e marrëdhënieve me publikun; shërbime ekspozuese tregtare dhe
komerciale; Shërbimet e besnikërisë, nxitjes dhe programeve të bonusave; reklamim,
marketing dhe konsulentë promovuese, shërbime këshillimore dhe asistence; shërbimet e
marketingut; shërbime e marrëdhënieve me publikun; përpunim i rendit administrativ;
negocimi dhe lidhja e transaksioneve tregtare për palët e treta; shërbimet e marketingut
televiziv; administrim tregtar i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të tjerëve;
konsumatorët (Informacion komercial dhe këshilla për -) [këshilla për
konsumatorin];shërbime për drejtimin e ankandipublik; shërbimet e importit dhe eksportit;
shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
sigurimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; studime të
marketingut; shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë që kanë të bëjnë me artikujt për
preparatet higjienike orale,preparate pastrimi dhe arome, artikujt për pastrimit dentar dhe
pajisjet dentare

(210) KS/M/ 2018/1117
(220) 16/08/2018
(731) Finacco Kosovo LLC Lordi Bajron
Aktash Prishtine, KS
(526) Financial Analytics & Credit Scoring;
(591) E kaltër, E kuqe

(540)

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e
Patundshmërisë

(210) KS/M/ 2018/1118
(220) 16/08/2018
(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) HALLS
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(511) 30 Ëmbëlsira jo medicinale, ëmbëlsira sheqeri përfshirë çamçakëzat.

(210) KS/M/ 2018/1119
(220) 17/08/2018
(731) ''REFRESH'' SH.P.K.
Zona Industriale, Prishtine, RKS Ismet
Krasniqi, KS
(591) E zezë, e bardhë.

(540)

(511) 24 Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, prodhim i tekstileve, prodhim i produkteve nga
tekstili, i produkteve të thurura ose të punuara me grep.
25 Rrobat, këpucë, dorëza, kapele, prodhim i rrobave, veshjet e tjera, prodhim veshjeve të
tjera dhe ato plotësuesëe.
35 Tregti me shumicë dhe pakicë, tregëtia me shumicë dhe pakicë e tekstilit dhe
produkteve të tekstilit, të rrobave dhe veshjeve tjera dhe ato plotësuese, tregëtia me
shumicë dhe pakicë e rrobave këpucëve, Tregti me shumicë dhe pakicë në dyqane të
specializuara dhe jo të specializuar.

(210) KS/M/ 2018/1120
(540)
(220) 17/08/2018
(731) "REFRESH" SH.P.K. Zona ndustriale,
Prishtine, RKS Ismet Krasniqi, KS
(591) E kuqe, e verdhë, e artë, e bardhë

(511) 24 Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, prodhim i tekstileve, prodhim i produkteve nga
tekstili, i produkteve të thurura ose të punuara me grep.
25 Rrobat, këpucë,dorëza, kapele, prodhim i rrobave, veshjet e tjera, prodhim veshjeve të
tjera dhe ato plotësuesëe.
35 Tregti me shumicë dhe pakicë, tregëtia me shumicë dhe pakicë e tekstilit dhe
produkteve të tekstilit, të rrobave dhe veshjeve tjera dhe ato plotësuese, tregëtia me
shumicë dhe pakicë e rrobave këpucëve, Tregti me shumicë dhe pakicë në dyqane të
specializuara dhe jo të specializuar.
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(210) KS/M/ 2018/1121
(540)
(220) 17/08/2018
(731) "REFRESH" SH.P.K. Zona ndustriale,
Prishtine, RKS Ismet Krasniqi, KS
(591) E kuqe, e zezë, e bardhë

(511) 24 Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, prodhim i tekstileve,prodhim i produkteve nga
tekstili, i produkteve të thurura ose të punuara me grep.
25 Rrobat, këpucë,dorëza, kapele,prodhim i rrobave, veshjet e tjera, prodhim veshjeve të
tjera dhe ato plotësuesëe.
35 Tregti me shumicë dhe pakicë,tregëtia me shumicë dhe pakicë e tekstilit dhe produkteve
të tekstilit, të rrobave dhe veshjeve tjera dhe ato plotësuese, tregëtia me shumicë dhe pakicë
e rrobave këpucëve, Tregti me shumicë dhe pakicë në dyqane të specializuara dhe jo të
specializuar.

(210) KS/M/ 2018/1122
(220) 17/08/2018
(731) THE CAPITAL MAHARAJA
ORGANISATION LIMITED No.146,
Dawson Street, Colombo 2, Sri Lanka
and A.F. JONES EXPORTERS CEYLON
(PRIVATE) LIMITED, No.146, Dawson
Street, Colombo 2, LK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 30 Çaj
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(210) KS/M/ 2018/1123
(220) 17/08/2018
(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) ICE RUSH

(511) 30 Ëmbëlësira jo medicinale, ëmbëlësira sheqeri përfshirë çamçzkëzat.

(210) KS/M/ 2018/1124
(220) 17/08/2018
(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) HALLS COOLWAVE

(511) 30 Ëmbëlësira jo medicinale, ëmbëlësira sheqeri përfshirë çamçzkëzat.

(210) KS/M/ 2018/1125
(220) 17/08/2018
(731) Ingersoll-Rand Company, a New
Jersey corporation located at 800-D Beaty
Street, Davidson, North Carolina 28036, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) INGERSOLL RAND

(511) 42 Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet që lidhen me to;analiza
industriale dhe shërbime kërkimore industriale;projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve
kompjuterike dhe programeve kompjuterike;shërbime teknike, konkretisht, konsultimi dhe
dizajni i kompresorëve, shpuesit e shkëmbinjve, makineritë e përpunimit të siperfaqeve te
buta, ndërtimi i rrugëve dhe makineritë e përpunimit të tokës dhe makineritë e prerjes
hidraulike sipas porosise dhe / ose specifikimit të të tjerëve;konsulencë teknike në fushën e
projektimit të kompresorëve, shpuesit e shkëmbinjve, makinerisë së përpunimit të
siperfaqeve te buta, ndërtimit të rrugëve dhe makinerisë së përpunimit të tokës dhe
makinerive hidraulike;shërbime këshilluese inxhinierike dhe konsulencë teknike në fushën
e pajisjeve të trajtimit të materialeve;Analiza kimike dhe metalurgjike e pajisjeve për
ngrohje dhe klimatizim;analizimi i kërkesave të ngrohjes dhe kondicionimit të ajrit për të
tjerë me anë të një kompjuteri;dhe shërbimet e konsulencës në fushën e kërkesave të
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ngrohjes dhe ajrit;në klasën 42.

(210) KS/M/ 2018/1126
(220) 17/08/2018
(300) 17868784 05/03/2018 EU
(731) VERSALIS S.P.A. PIAZZA
BOLDRINI 1, 20097 SAN DONATO
MILANESE, MILANO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ONE STEP

(511) 1 Kimikatet e përdorura në hortikulturë;Kimikatet e përdorura në shkencë;Kimikatet
e përdorura në pylltari;Kimikate e përdorura në fotografi;Kimikatet e përdorura në
industri;Kimikate për përdorim në bujqësi;Rrëshirë e sintetikes, e papërpunuar;Plastikat e
papërpunuara;Rrëshirë azoti, formaldehidi (një gaz i pangjyrë i bere nga oksidimi i
metanolit);Rrëshirë akrilike;Rreshire fenolike;Pleh kafshësh (manures);Përgatitjet për
kalitje të metaleve;Përgatitjet për bashkim;Substanca kimike për ruajtjen e
ushqimeve;Materiale për rrezitje sintetike neutralizuese;Ngjitëse për përdorim në
industri;Kimikatet e paperpunuara;Substancat kimike, materialet kimike dhe preparatet
kimike, elementet natyrore;Përgatitjet për shuarjen dhe parandalimin e zjarrit;Kompozime
dhe materiale kimike për përdorim në shkencë;Kompozime dhe materiale kimike për
përdorim në kozmetikë;Kompozime kimike dhe materiale për përdorim në
ndërtim;Kompozime kimike për trajtimin e ujit;Gomat (Mastikë për -);Mbushës të trupit të
automobilave.
17 Gomë;Gomë Guta-percha;Gome natyrale;Azbest;Mica, e papërpunuar ose pjesërisht e
përpunuar;Plastikat në formë të nxjerrur për përdorim në prodhim;Materialet e
paketimit;Materialeve ndaluese/mbrotjese;Materiale izoluese;Tubat fleksibël, jo prej
metali;Tuba, zorrë, dhe pajisje të tyre fleksibël, duke përfshirë valvulat, jo-metalikë;Ngjitës
për mbyllje, ngjitësit dhe mbushësit;Materiale dhe materiale për hidroizolim dhe korrigjim
të lagështisë;Artikuj dhe materiale izoluese dhe penguese;Artikuj dhe materiale izoluese
termike;Artikuj dhe materiale izoluese elektrike;Artikuj dhe materiale izoluese
akustike;Artikuj per parandalimin e zjarrit dhe materiale parandaluese ndaj
zjarrit;Poliestër;Substancat plastike gjysëm të përpunuara;Elastomer (gome);Rreshire
(goem) sintetike [produkte gjysëm-të gatshme];Materialet e restaurimit dhe riparimit të
gomave;Kallëp (gome e forte -);Materialet absorbuese dhe paketuese, amortizuesit e mjete
e dridhese Membranat dhe materialet gjysmë të përpunuara sintetike të filtrimit;Kaseta
ngjitëse, shirita, breza dhe filma.
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(210) KS/M/ 2018/1127
(220) 17/08/2018
(731) KERVAN GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yakuplu
Mah. Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi
No: 9/1 34524 Beylikdüzü İstanbul, TR
(591) e verdhë, e kuqe, e bardhë, 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) 30 Kafe, çaj, kako dhe kafe artificiale, oriz, tapiokë dhe sago, miell dhe pëgatitje të
bëra nga drithërat, bukë, tortë dhe ëmbëlsira, ushqime te ngrira;sheqer;mjaltë, melasë;maja,
sodë buke;kripë, mustardë;uthull, salce (me erëza);erëza, akull.

(210) KS/M/ 2018/1129
(220) 20/08/2018
(731) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, MK
(591) e kaltër e hapur dhe mbyllur, rozë,
bezh, e kuqe dhe e bardhë
(740) Agron Curri “PEPELJUGOSKI
CONSULTING” L.L.C.
Rr. Sulejman Vokshi nr.20/8, Prishtinë

(540)

(511) 3 Facoleta të lagura për lëkurë të ndjeshme të foshnjave.

(210) KS/M/ 2018/1130
(220) 20/08/2018
(731) F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) POLIVY

(511) 5 Preparate farmaceutike.
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(210) KS/M/ 2018/1131
(220) 20/08/2018
(731) The Goodyear Tire & Rubber
Company 200 Innovation Way, 44316
Akron, Ohio, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 12 Goma.

(210) KS/M/ 2018/1132
(220) 20/08/2018
(731) JACK WOLFSKIN Ausrüstung
für Draussen GmbH & Co. KGaA
Jack Wolfskin Kreisel 1 65510
Idstein/Taunus, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Jack Wolfskin

(511) 18 Lëkurë 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 dhe paketa: torba të lëkurës për paketim
(të përfshira në këtë klasë): këllëfë për bel; çantë për supe dhe çantë për shpin (për
udhëtim), çantë e zakonshme (çanta të vogla për supe për udhëtime ditore); qese për pazar:
çanta dore; thasë për artikuj të tualetit; thasë për bebe; çanta shkolle; kuti për shkollë;
këllëfë për qafë, duke përfshirë ato për pasaporta; çanta të dedikuara për dokumente, kuleta
për xhep, çanta për çelësa; çadra dhe ombrella; bastunë, shkopinj alpinizmi, shkopinj për
udhëtim nëpër shtigje; takëme për kuaj; këllëfë beli për dokumente
22 Litarë, shirita për paketim, materiale prej tekstili (të përfshira në këtë klasë), rrjeta,
tenda, streha, pëlhura prej gome, vela, thasë (mbështjellës, qese) për paketimin e
materialeve prej tekstilit, thasë (të përfshirë në këtë klasë)
24 Tekstil dhe mallra prej tekstili (të përfshira në këtë klasë); pëlhura prej pambuku,
pëlhura prej leshi, astarë, pëlhura që nuk janë të dendura; astarë për banja (përveç
veshjeve); 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; shtrënguese (askia), rripa (veshje); thembra të brendshme,
thembra për këpucë, maska të gjumit
27 Mushama, në veçanti për gjimnastikë, sporte, udhëtime, për qëllime alpinizmi dhe
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kampingu
35 Konsulentë që ka të bëjë me reklamimin dhe konsulencë organizative për bizneset që
kanë të bëjnë me menaxhimin dhe monitorimin e dyqaneve; aranzhim dhe lidhje të
transaksioneve tregtare për të tjerë; aranzhim të kontratave për blerjen dhe shitjen e
mallrave dhe ofrim të shërbimeve; menaxhim të dyqaneve, për të tjerë, në veçanti dyqanet
për shitjen e veshjeve, pajisjeve për ambient të jashtëm dhe artikujve sportiv, si dhe të
drejta ekskluzive që kanë të bëjnë me to, gjegjësisht aranzhimin dhe lidhjen e
transaksioneve komerciale në fushën e shërbimeve të sipërpërmendura dhe aranzhimin dhe
lidhjen e kontratave, në veçanti të kontratave për licenca; Ofrim të konsulencës
profesionale për biznes, organizim dhe marketing për operatorë të dyqaneve; promovim të
shitjeve dhe reklamim për operatorët e dyqaneve; shitje me shumicë dhe pakicë që kanë të
bëjnë me mallrat e mëposhtme: kimikate impregnuese, në veçanti për veshje, këpucë, tendë,
tekstile, mallra prej tekstilit, preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në
lavanderi, preparate për larjen e veshjeve të qëndrueshme ndaj motit, sapunë, parfume,
vajra esenciale, kozmetikë, losion për flokë, pasta për dhëmbë, krem për lëkurë, krem për
këpucë, peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencor, nautik, studiues,
fotografik, kinematografik, optik, aparate dhe instrumente për shpëtim dhe mësim, helmeta
për mbrojtje, aparate dhe instrumente elektrike, instrumente mekanike dhe elektronike të
navigacionit, busulla orientuese, altimetra, aparate dhe instrumente për përçimin, kalimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike, aparate për
regjistrim, transmision ose riprodhim të tingujve ose imazheve, shpërndarës i të dhënave
magnetike, optike dhe digjitale (përveç filmave që nuk janë të ekspozuar), duke përfshirë
flopi disqe, kaseta magnetike, disqe optike, CD-ROM, CD-ja, CD-DVD, USB flesh
drajverë, transmetues magnetik të të dhënave, disqe për regjistrim, çanta të përshtatura për
laptopë, çanta dhe këllëfë për aparate elektrike, duke përfshirë kompjuterë, telefona
celularë, aparat me kompakt disk, aparat MP3, aparat MD, kamera, syze për diell, këllëfë
për syze, syze kundër reflektimit të dritës dhe maska për gjym, çanta për biçikleta, prej
lëkure dhe imitimit të lëkurës, mallra prej lëkure dhe imitime të lëkurës, valixhe, në veçanti
çantat e udhëtimit, torbat, valixhe të vogla, thasë, veçanërisht trungjet, çanta sportive, çanta
sportive, qese për qëllime të ndryshme, çanta për çanta dhe çanta për qese, çanta për
udhëtime, qese për çanta dhe çanta paketimi, çanta për bagazh, çantë dore, thasë, këllëfë, në
veçanti port bagazh, çanta sportive, valixhe mbajtëse për të gjitha qëllimet dhe çanta
shpine, thasë për udhëtim, thasë për mbajtje dhe paketim për të gjitha dedikimet, çantë beli,
çantë shpine dhe thasë për paketa, çanta dite, çanta për pazar, çanta, çanta tualeti që shiten
bosh dhe thasë për larje për mbajtjen e pajisjeve për tualetin dhe qeseve, thasë dhe qese për
copë peshqirësh, mbajtës fëmijësh, çantë shpine për shkollë, çantë shkolle, qese për gjoks,
duke përfshirë ato për pasaporta, qese për dokumente, valixhet të vogla dhe këllëfë beli për
dokumente, portofol, këllëf për çelësa, çadra dhe ombrella, bastunë, shkopinj për alpinizëm,
shkop për udhëtime nëpër shtigje, shalë, thasë për fjetje, dyshekë, në veçanti dyshekë me
ajër, jastëk për ulëse, jastëkë, kontejnerë për bartjen dhe konservimin e pijeve dhe artikujve
ushqimorë, shishe për pije dhe enë, termose dhe kupa të izoluara, enë prej porcelani dhe
argjile, enë për kamping, enë për piknik, litarë, shirita prej tekstili, rrjeta, tenda, streha,
pëlhura prej gome, vela, thasë (mbështjellës, qese) prej tekstilit, për paketim, thasë dhe
çanta, tekstil dhe materiale prej tekstili, pëlhura prej pambuku, pëlhura prej leshi, astarë
(tekstil), pëlhura që nuk janë të dendura; astarë për banja (përveç veshjeve); peshqirë prej
tekstilit; batanije, gjegjësisht batanije për udhëtim, batanije prej leshi, batanije prej leshit të
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bagëtive; Veshje, këpucë, kapela, aksesorë për veshje, shtrënguese (askia), rripa (veshje);
thembra të brendshme, thembra për këpucë, lidhëse të këpucëve, shirita për çelësa (lidhëse
e shkurtër), distinktivë ornamental për risi (pulla), lidhëse rrëshqitëse (zinxhirë) dhe
tërheqës i zinxhirit, mushama, në veçanti për gjimnastikë, sporte, udhëtime, për qëllime
alpinizmi dhe kampingu, lojëra dhe lodra, pajisje për gjimnastikë dhe sport

(210) KS/M/ 2018/1133
(220) 20/08/2018
(731) JACK WOLFSKIN Ausrüstung
für Draussen GmbH & Co. KGaA
Jack Wolfskin Kreisel 1 65510
Idstein/Taunus, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" 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 dhe paketa: torba të lëkurës për paketim
(të përfshira në këtë klasë): këllëfë për bel; çantë për supe dhe çantë për shpin (për
udhëtim), çantë e zakonshme (çanta të vogla për supe për udhëtime ditore); qese për pazar:
çanta dore; thasë për artikuj të tualetit; thasë për bebe; çanta shkolle; kuti për shkollë;
këllëfë për qafë, duke përfshirë ato për pasaporta; çanta të dedikuara për dokumente, kuleta
për xhep, çanta për çelësa; çadra dhe ombrella; bastunë, shkopinj alpinizmi, shkopinj për
udhëtim nëpër shtigje; takëme për kuaj; këllëfë beli për dokumente
22 Litarë, shirita për paketim, materiale prej tekstili (të përfshira në këtë klasë), rrjeta,
tenda, streha, pëlhura prej gome, vela, thasë (mbështjellës, qese) për paketimin e
materialeve prej tekstilit, thasë (të përfshirë në këtë klasë)
24 Tekstil dhe mallra prej tekstili (të përfshira në këtë klasë); pëlhura prej pambuku,
pëlhura prej leshi, astarë, pëlhura që nuk janë të dendura; astarë për banja (përveç
veshjeve); 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; shtrënguese (askia), rripa (veshje); thembra të brendshme,
thembra për këpucë, maska të gjumit
27 Mushama, në veçanti për gjimnastikë, sporte, udhëtime, për qëllime alpinizmi dhe
kampingu
35 Konsulentë që ka të bëjë me reklamimin dhe konsulencë organizative për bizneset që
kanë të bëjnë me menaxhimin dhe monitorimin e dyqaneve; aranzhim dhe lidhje të
transaksioneve tregtare për të tjerë; aranzhim të kontratave për blerjen dhe shitjen e
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mallrave dhe ofrim të shërbimeve; menaxhim të dyqaneve, për të tjerë, në veçanti dyqanet
për shitjen e veshjeve, pajisjeve për ambient të jashtëm dhe artikujve sportiv, si dhe të
drejta ekskluzive që kanë të bëjnë me to, gjegjësisht aranzhimin dhe lidhjen e
transaksioneve komerciale në fushën e shërbimeve të sipërpërmendura dhe aranzhimin dhe
lidhjen e kontratave, në veçanti të kontratave për licenca; Ofrim të konsulencës
profesionale për biznes, organizim dhe marketing për operatorë të dyqaneve; promovim të
shitjeve dhe reklamim për operatorët e dyqaneve; shitje me shumicë dhe pakicë që kanë të
bëjnë me mallrat e mëposhtme: kimikate impregnuese, në veçanti për veshje, këpucë, tendë,
tekstile, mallra prej tekstilit, preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në
lavanderi, preparate për larjen e veshjeve të qëndrueshme ndaj motit, sapunë, parfume,
vajra esenciale, kozmetikë, losion për flokë, pasta për dhëmbë, krem për lëkurë, krem për
këpucë, peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencor, nautik, studiues,
fotografik, kinematografik, optik, aparate dhe instrumente për shpëtim dhe mësim, helmeta
për mbrojtje, aparate dhe instrumente elektrike, instrumente mekanike dhe elektronike të
navigacionit, busulla orientuese, altimetra, aparate dhe instrumente për përçimin, kalimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike, aparate për
regjistrim, transmision ose riprodhim të tingujve ose imazheve, shpërndarës i të dhënave
magnetike, optike dhe digjitale (përveç filmave që nuk janë të ekspozuar), duke përfshirë
flopi disqe, kaseta magnetike, disqe optike, CD-ROM, CD-ja, CD-DVD, USB flesh
drajverë, transmetues magnetik të të dhënave, disqe për regjistrim, çanta të përshtatura për
laptopë, çanta dhe këllëfë për aparate elektrike, duke përfshirë kompjuterë, telefona
celularë, aparat me kompakt disk, aparat MP3, aparat MD, kamera, syze për diell, këllëfë
për syze, syze kundër reflektimit të dritës dhe maska për gjym, çanta për biçikleta, prej
lëkure dhe imitimit të lëkurës, mallra prej lëkure dhe imitime të lëkurës, valixhe, në veçanti
çantat e udhëtimit, torbat, valixhe të vogla, thasë, veçanërisht trungjet, çanta sportive, çanta
sportive, qese për qëllime të ndryshme, çanta për çanta dhe çanta për qese, çanta për
udhëtime, qese për çanta dhe çanta paketimi, çanta për bagazh, çantë dore, thasë, këllëfë, në
veçanti port bagazh, çanta sportive, valixhe mbajtëse për të gjitha qëllimet dhe çanta
shpine, thasë për udhëtim, thasë për mbajtje dhe paketim për të gjitha dedikimet, çantë beli,
çantë shpine dhe thasë për paketa, çanta dite, çanta për pazar, çanta, çanta tualeti që shiten
bosh dhe thasë për larje për mbajtjen e pajisjeve për tualetin dhe qeseve, thasë dhe qese për
copë peshqirësh, mbajtës fëmijësh, çantë shpine për shkollë, çantë shkolle, qese për gjoks,
duke përfshirë ato për pasaporta, qese për dokumente, valixhet të vogla dhe këllëfë beli për
dokumente, portofol, këllëf për çelësa, çadra dhe ombrella, bastunë, shkopinj për alpinizëm,
shkop për udhëtime nëpër shtigje, shalë, thasë për fjetje, dyshekë, në veçanti dyshekë me
ajër, jastëk për ulëse, jastëkë, kontejnerë për bartjen dhe konservimin e pijeve dhe artikujve
ushqimorë, shishe për pije dhe enë, termose dhe kupa të izoluara, enë prej porcelani dhe
argjile, enë për kamping, enë për piknik, litarë, shirita prej tekstili, rrjeta, tenda, streha,
pëlhura prej gome, vela, thasë (mbështjellës, qese) prej tekstilit, për paketim, thasë dhe
çanta, tekstil dhe materiale prej tekstili, pëlhura prej pambuku, pëlhura prej leshi, astarë
(tekstil), pëlhura që nuk janë të dendura; astarë për banja (përveç veshjeve); peshqirë prej
tekstilit; batanije, gjegjësisht batanije për udhëtim, batanije prej leshi, batanije prej leshit të
bagëtive; Veshje, këpucë, kapela, aksesorë për veshje, shtrënguese (askia), rripa (veshje);
thembra të brendshme, thembra për këpucë, lidhëse të këpucëve, shirita për çelësa (lidhëse
e shkurtër), distinktivë ornamental për risi (pulla), lidhëse rrëshqitëse (zinxhirë) dhe
tërheqës i zinxhirit, mushama, në veçanti për gjimnastikë, sporte, udhëtime, për qëllime
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alpinizmi dhe kampingu, lojëra dhe lodra, pajisje për gjimnastikë dhe sport

(210) KS/M/ 2018/1134
(220) 20/08/2018
(731) JACK WOLFSKIN Ausrüstung
für Draussen GmbH & Co. KGaA
Jack Wolfskin Kreisel 1 65510
Idstein/Taunus, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 18 Lëkurë 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 dhe paketa: torba të lëkurës për paketim
(të përfshira në këtë klasë): këllëfë për bel; çantë për supe dhe çantë për shpin (për
udhëtim), çantë e zakonshme (çanta të vogla për supe për udhëtime ditore); qese për pazar:
çanta dore; thasë për artikuj të tualetit; thasë për bebe; çanta shkolle; kuti për shkollë;
këllëfë për qafë, duke përfshirë ato për pasaporta; çanta të dedikuara për dokumente, kuleta
për xhep, çanta për çelësa; çadra dhe ombrella; bastunë, shkopinj alpinizmi, shkopinj për
udhëtim nëpër shtigje; takëme për kuaj; këllëfë beli për dokumente
22 Litarë, shirita për paketim, materiale prej tekstili (të përfshira në këtë klasë), rrjeta,
tenda, streha, pëlhura prej gome, vela, thasë (mbështjellës, qese) për paketimin e
materialeve prej tekstilit, thasë (të përfshirë në këtë klasë)
24 Tekstil dhe mallra prej tekstili (të përfshira në këtë klasë); pëlhura prej pambuku,
pëlhura prej leshi, astarë, pëlhura që nuk janë të dendura; astarë për banja (përveç
veshjeve); 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; shtrënguese (askia), rripa (veshje); thembra të brendshme,
thembra për këpucë, maska të gjumit
27 Mushama, në veçanti për gjimnastikë, sporte, udhëtime, për qëllime alpinizmi dhe
kampingu
35 Konsulentë që ka të bëjë me reklamimin dhe konsulencë organizative për bizneset që
kanë të bëjnë me menaxhimin dhe monitorimin e dyqaneve; aranzhim dhe lidhje të
transaksioneve tregtare për të tjerë; aranzhim të kontratave për blerjen dhe shitjen e
mallrave dhe ofrim të shërbimeve; menaxhim të dyqaneve, për të tjerë, në veçanti dyqanet
për shitjen e veshjeve, pajisjeve për ambient të jashtëm dhe artikujve sportiv, si dhe të
drejta ekskluzive që kanë të bëjnë me to, gjegjësisht aranzhimin dhe lidhjen e
transaksioneve komerciale në fushën e shërbimeve të sipërpërmendura dhe aranzhimin dhe
lidhjen e kontratave, në veçanti të kontratave për licenca; Ofrim të konsulencës
profesionale për biznes,
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organizim dhe marketing për operatorë të dyqaneve; promovim të shitjeve dhe reklamim
për operatorët e dyqaneve; shitje me shumicë dhe pakicë që kanë të bëjnë me mallrat e
mëposhtme: kimikate impregnuese, në veçanti për veshje, këpucë, tendë, tekstile, mallra
prej tekstilit, preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi,
preparate për larjen e veshjeve të qëndrueshme ndaj motit, sapunë, parfume, vajra
esenciale, kozmetikë, losion për flokë, pasta për dhëmbë, krem për lëkurë, krem për
këpucë, peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikëqyrje) shkencor, nautik, studiues,
fotografik, kinematografik, optik, aparate dhe instrumente për shpëtim dhe mësim, helmeta
për mbrojtje, aparate dhe instrumente elektrike, instrumente mekanike dhe elektronike të
navigacionit, busulla orientuese, altimetra, aparate dhe instrumente për përçimin, kalimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike, aparate për
regjistrim, transmision ose riprodhim të tingujve ose imazheve, shpërndarës i të dhënave
magnetike, optike dhe digjitale (përveç filmave që nuk janë të ekspozuar), duke përfshirë
flopi disqe, kaseta magnetike, disqe optike, CD-ROM, CD-ja, CD-DVD, USB flesh
drajverë, transmetues magnetik të të dhënave, disqe për regjistrim, çanta të përshtatura për
laptopë, çanta dhe këllëfë për aparate elektrike, duke përfshirë kompjuterë, telefona
celularë, aparat me kompakt disk, aparat MP3, aparat MD, kamera, syze për diell, këllëfë
për syze, syze kundër reflektimit të dritës dhe maska për gjym, çanta për biçikleta, prej
lëkure dhe imitimit të lëkurës, mallra prej lëkure dhe imitime të lëkurës, valixhe, në veçanti
çantat e udhëtimit, torbat, valixhe të vogla, thasë, veçanërisht trungjet, çanta sportive, çanta
sportive, qese për qëllime të ndryshme, çanta për çanta dhe çanta për qese, çanta për
udhëtime, qese për çanta dhe çanta paketimi, çanta për bagazh, çantë dore, thasë, këllëfë, në
veçanti port bagazh, çanta sportive, valixhe mbajtëse për të gjitha qëllimet dhe çanta
shpine, thasë për udhëtim, thasë për mbajtje dhe paketim për të gjitha dedikimet, çantë beli,
çantë shpine dhe thasë për paketa, çanta dite, çanta për pazar, çanta, çanta tualeti që shiten
bosh dhe thasë për larje për mbajtjen e pajisjeve për tualetin dhe qeseve, thasë dhe qese për
copë peshqirësh, mbajtës fëmijësh, çantë shpine për shkollë, çantë shkolle, qese për gjoks,
duke përfshirë ato për pasaporta, qese për dokumente, valixhet të vogla dhe këllëfë beli për
dokumente, portofol, këllëf për çelësa, çadra dhe ombrella, bastunë, shkopinj për alpinizëm,
shkop për udhëtime nëpër shtigje, shalë, thasë për fjetje, dyshekë, në veçanti dyshekë me
ajër, jastëk për ulëse, jastëkë, kontejnerë për bartjen dhe konservimin e pijeve dhe artikujve
ushqimorë, shishe për pije dhe enë, termose dhe kupa të izoluara, enë prej porcelani dhe
argjile, enë për kamping, enë për piknik, litarë, shirita prej tekstili, rrjeta, tenda, streha,
pëlhura prej gome, vela, thasë (mbështjellës, qese) prej tekstilit, për paketim, thasë dhe
çanta, tekstil dhe materiale prej tekstili, pëlhura prej pambuku, pëlhura prej leshi, astarë
(tekstil), pëlhura që nuk janë të dendura; astarë për banja (përveç veshjeve); peshqirë prej
tekstilit; batanije, gjegjësisht batanije për udhëtim, batanije prej leshi, batanije prej leshit të
bagëtive; Veshje, këpucë, kapela, aksesorë për veshje, shtrënguese (askia), rripa (veshje);
thembra të brendshme, thembra për këpucë, lidhëse të këpucëve, shirita për çelësa (lidhëse
e shkurtër), distinktivë ornamental për risi (pulla), lidhëse rrëshqitëse (zinxhirë) dhe
tërheqës i zinxhirit, mushama, në veçanti për gjimnastikë, sporte, udhëtime, për qëllime
alpinizmi dhe kampingu, lojëra dhe lodra, pajisje për gjimnastikë dhe sport
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(210) KS/M/ 2018/1135
(220) 20/08/2018
(731) Philip Morris Brands Sàrl Quai
Jeanrenaud 3, Neuchâtel 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;cigare puro, cigare,
cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare
, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me
përzierje të duhanit);snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë);zëvendësuesit e
duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë);cigare elektronike;produktet e duhanit për
qëllime të mbajtjes ngrohtë;pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose
duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion;solucionet 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/ 2018/1136
(220) 22/08/2018
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED
7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 1040061, JP
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) Beauty is ALIVE

(511) 3 Sapune; preparate kozmetike; parfume; temjan dhe aroma; thonjë fals; qerpikë fals;
pambuk për qëllime kozmetike
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(210) KS/M/ 2018/1137
(220) 22/08/2018
(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

(540) MAVENCLAD

(511) 5 Preparate farmaceutike;preparate mjekësore dhe veterinare;preparate higjenike dhe
produkte për perdorim në mjekësi;preparate dietale dhe shtesa dietale në ushqim.

(210) KS/M/ 2018/1139
(220) 22/08/2018
(731) Bavaria N.V. de Stater 1 NL-5737 RV
Lieshout, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) HOLLANDIA

(511) 32 Birra; ujëra minerale dhe gazuar dhe pije të tjera jo-alkoolike;pije frutash dhe
lëngje frutash;shurupe dhe preparate të tjera për të përgatitur pije.

(210) KS/M/ 2018/1140
(220) 22/08/2018
(300) 30 2018 007 675.7 22/03/2018 DE
(731) Dr. R. Pfleger GmbH Dr.-RobertPfleger-Str. 12 96052 Bamberg, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Sapun, perfumeri, vajra esenciale, kozmetike, kreme te flokëve
5 Përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare; Substancat dietetike në formë të
lëngshme dhe të ngurtë për fëmijët dhe invalidët; llaçe (flastera); ushqimet medicinale dhe
shtesat ushqimore, duke përfshirë një bazë të vitaminave dhe/ose proteinave dhe/ose
karbohidrateve, të gjitha mallrat e lartpërmendur të përfshira të jenë pije; ushqime me bazë
vitamina dhe shtesa ushqimore; shtesat e ushqimit, duke përfshirë edhe një bazë të
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proteinave dhe/ose karbohidrateve
29 Ushqime me bazë proteinat, të përfshira në këtë klasë
30 Ushqime me bazë karbohidratet, të përfshira në këtë klasë
38 Telekomunikime
40 Kontraktues e prodhuesve të preparateve farmaceutike, preparateve sanitare dhe
diagnostike
41 Arsimim; ofrim i trajnimeve; dëfrim; aktivitete sportive dhe kulturore
42 Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime; analiza dhe hulumtime
industriale; zhvillimin e preparateve kimike dhe farmaceutike
44 Shërbime mjekësore dhe veterinare; higjienike dhe të bukurisë për qeniet njerëzore ose
për kafshët

(210) KS/M/ 2018/1141
(220) 22/08/2018
(300) 30 2018 007 676.5/05 22/03/2018
DE
(731) Dr. R. Pfleger GmbH Dr.-RobertPfleger-Str. 12 96052 Bamberg, DE
(591) e bardhë dhe e kaltër
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Sapun, perfumeri, vajra esenciale, kozmetike, kreme te flokëve
5 Përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare; Substancat dietetike në formë të
lëngshme dhe të ngurtë për fëmijët dhe invalidët; llaçe (flastera); ushqimet medicinale dhe
shtesat ushqimore, duke përfshirë një bazë të vitaminave dhe/ose proteinave dhe/ose
karbohidrateve, të gjitha mallrat e lartpërmendur të përfshira të jenë pije; ushqime me bazë
vitamina dhe shtesa ushqimore; shtesat e ushqimit, duke përfshirë edhe një bazë të
proteinave dhe/ose karbohidrateve
29 Ushqime me bazë proteinat, të përfshira në këtë klasë
30 Ushqime me bazë karbohidratet, të përfshira në këtë klasë
38 Telekomunikime
40 Kontraktues e prodhuesve të preparateve farmaceutike, preparateve sanitare dhe
diagnostike
41 Arsimim; ofrim i trajnimeve; dëfrim; aktivitete sportive dhe kulturor
42 Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime; analiza dhe hulumtime
industriale; zhvillimin e preparateve kimike dhe farmaceutike
44 Shërbime mjekësore dhe veterinare; higjienike dhe të bukurisë për qeniet njerëzore ose
për kafshët
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(210) KS/M/ 2018/1142
(220) 22/08/2018
(731) Dr. R. Pfleger GmbH Dr.-RobertPfleger-Str. 12 96052 Bamberg, DE
(591) e bardhë dhe e kaltër
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Sapun, perfumeri, vajra esenciale, kozmetike, kreme te flokëve
5 Përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe sanitare; Substancat dietetike në formë të
lëngshme dhe të ngurtë për fëmijët dhe invalidët; llaçe (flastera); ushqimet medicinale dhe
shtesat ushqimore, duke përfshirë një bazë të vitaminave dhe/ose proteinave dhe/ose
karbohidrateve, të gjitha mallrat e lartpërmendur të përfshira të jenë pije; ushqime me bazë
vitamina dhe shtesa ushqimore; shtesat e ushqimit, duke përfshirë edhe një bazë të
proteinave dhe/ose karbohidrateve
29 Ushqime me bazë proteinat, të përfshira në këtë klasë
30 Ushqime me bazë karbohidratet, të përfshira në këtë klasë
38 Telekomunikime
40 Kontraktues e prodhuesve të preparateve farmaceutike, preparateve sanitare dhe
diagnostike
41 Arsimim; ofrim i trajnimeve; dëfrim; aktivitete sportive dhe kulturore
42 Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime; analiza dhe hulumtime
industriale; zhvillimin e preparateve kimike dhe farmaceutike
44 Shërbime mjekësore dhe veterinare; higjienike dhe të bukurisë për qeniet njerëzore ose
për kafshët

(210) KS/M/ 2018/1143
(220) 22/08/2018
(731) ASSAN PANEL SANAYI VE
TICARET ANONIM SIRKETI
E-5 Karayolu Uzeri 32. Km. Assan Tesisleri
Tuzla İstanbul, TR
(591) E kaltër dhe e bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 6 Minerale prej metali jo të çmuar. Metalet e thjeshta dhe aliazhet (lidhjet) e tyre dhe
produktet gjysëm të gatshme të bëra nga këto materiale. Mallrat dhe materialet e metaleve
të thjeshta që përdoren më qëllim për ruajtjen, ambalazhimin, paketimin dhe mbrojtjen,
kontejnerë të metalit (magazinimit, transportit), ndërtesat prej metali, korniza prej metali
për ndërtimin, shtyllat e metalit për ndërtim, kuti metalike, kontejnerëve paketimit të
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metalit, pllakë alumini, gardhe prej metali, barriera mbrojtëse prej metali, tuba metalikë,
kontejnerët e ruajtjes së metalit, kontejnerët metalikë për transportin e mallrave, shkallët
prej metali. Mallrat e metaleve të thjeshta për qëllime filtrimi dhe shoshitje, të përfshira në
këtë klasë. Dyer, dritare, roleta, grilë, dritaresh dhe pjeset e tyre dhe pajisje të metaleve.
Kabllo jo-elektrike dhe tela te metaleve. Mjete hekuri, pajisje të vogla metalike. Kanalet e
ventilimit, gryke (qyngje), mbulesa për gryke, tuba, koka oxhaku, mbulesa për vrima
(kanale), skare prej metali për ventilim, ngrohje, kanalizim, telefon, energji elektrike
nëntokësore dhe instalime të ajrit të kondicionuar.Panlet metalike apo panelet (joshkëlqyese dhe jo-mekanike) të përdorura për të sinjalizuar, duke treguar rrugën, qëllime
publicitare, mbishkrimet prej metali, kolona shpallje prej metali, panelet sinjalizimi prej
metali, shenjat e trafikut te metalit jo-shkëlqyese dhe jo-mekanike. Gypa prej metali për
transportimin e lëngjeve dhe gazit, gypa të shpimit të gazit prej metali dhe pajisjet e tyre
metalike, valvola prej metali, lidhëse prej metali të gypave, bërryl prej metali për gypa,
kapëse prej metali për gypa, lidhje te metaleve për gypa. Kasaforta (kuti të forta) prej
metali. Materialet hekurudhore metalike, binarët metalikë, lidhjet hekurudhore metalike,
çelsat hekurudhore. Shtyllë ankorimi (shenjuese) e metalit, portet lundruese të metalit,
vozat (shënuesit me pluskuese) e ankorimit të metaleve, spirancat. Kallëp metali për
hedhje, përveç pjesëve të makinës. Punimet e artit të bëra nga metalet e thjeshata ose lidhjet
e tyre. Mbylljet e metalit, kapsulat e shisheve prej metali. Shtylla metalike. Paleta metalike
dhe litarë metalikë për ngritje, ngarkim dhe transportim; varëse metalike, shiritat lidhës,
kaseta dhe shiritat që përdoren për heqjen e ngarkesës dhe mbajtjen e ngarkesës. Kokëzat e
rrotave të bëra kryesisht prej metali
17 Gomë, gomë uuta-percha, çamçakëz, asbest, mikë dhe mallra gjysëm të gatshme
sintetike të bëra nga këto materiale në formë pluhuri, shufër, panele dhe fletë të përfshira në
këtë klasë. Materialet izoluese, ndaluese dhe vulosëse: ngjyra izoluese, pëlhura izoluese,
shirit izolues dhe brez, mbulesa izoluese për makineri industriale, përbërës të përbashkët
ngjitës për nyje, rondele-cope litari, unaza – O për qëllime vulosjeje. Gypa fleksibël të bëra
prej gome dhe plastike; gypa prej plastike dhe gome, përfshirë ato të përdorura për
automjete; kryqëzimet për gypat e plastikës dhe gomes; këllëf tubash prej plastike dhe
gome; zorrë të materialit tekstil; kryqëzimet për tubacione jo metalike; këllëf tubash, jo
prej metali; që lidh tubin për radiatorët e automjeteve

(210) KS/M/ 2018/1145
(220) 23/08/2018
(731) SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD.
Wuli Industrial Zone, Jinjiang City, Fujian
Province 362200, CN
(591) Bardhë dhe zi
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 18 Lëkura të regjura; Baule [bagazhe]; Çanta shkolle me rrip krahu; Çanta shpine;
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Çanta sporti; Çanta për udhëtime; Portofolë xhepi; Baule për udhëtim; Çanta për psonisje;
Çanta mbështetëse të veshur nga të rritur për të mbajtur një fëmijë në gjoks; Stoli prej
lëkure për orendi; Lidhëse prej lëkure; Çadra; bastunë; Kamxhikë
25 Veshje; Fanela sporti; Veshje për ambiente të jashtëm; Kostume banjoje; Kapuçë për
notim; Veshje të papërshkueshme nga uji; Pajë të fëmijëve të porsalindur [veshje]; Këpucë;
Këpucë sporti; Sandale; Kapele; Veshje direkt për këmbë dhe kofsha; Doreza [veshje];
Rripa [veshje]; Shallra
28 Lojra; Lodra; robotë lodër; Topa për lojra; Topa për lojë; Raketa; Aparatura për formim
trupi; Vegla për ushtrim për me hark; Makineri për ushtrime fizike; Pishina [artikuj loje];
Mbrojtëse gjuri [artikuj sporti]; Mbushje mbrojtëse [pjesë të kostumeve sportive]; Patina
me rrota; Lojra me kuti të shënuara; Mjete peshkimi

(210) KS/M/ 2018/1146
(220) 23/08/2018
(731) SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD.
Wuli Industrial Zone, Jinjiang City, Fujian
Province 362200, CN
(591) Bardhë dhe zi
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 18 Lëkura të regjura; Baule [bagazhe]; Çanta shkolle me rrip krahu; Çanta shpine;
Çanta sporti; Çanta për udhëtime; Portofolë xhepi; Baule për udhëtim; Çanta për psonisje;
Çanta mbështetëse të veshur nga të rritur për të mbajtur një fëmijë në gjoks; Stoli prej
lëkure për orendi; Lidhëse prej lëkure; Çadra; bastunë; Kamxhikë
25 Veshje; Fanela sporti; Veshje për ambiente të jashtëm; Kostume banjoje; Kapuçë për
notim; Veshje të papërshkueshme nga uji; Pajë të fëmijëve të porsalindur [veshje]; Këpucë;
Këpucë sporti; Sandale; Kapele; Veshje direkt për këmbë dhe kofsha; Doreza [veshje];
Rripa [veshje]; Shallra
28 Lojra; Lodra; robotë lodër; Topa për lojra; Topa për lojë; Raketa; Aparatura për formim
trupi; Vegla për ushtrim për me hark; Makineri për ushtrime fizike; Pishina [artikuj loje];
Mbrojtëse gjuri [artikuj sporti]; Mbushje mbrojtëse [pjesë të kostumeve sportive]; Patina
me rrota; Lojra me kuti të shënuara; Mjete peshkimi
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(210) KS/M/ 2018/1147
(220) 23/08/2018
(731) Carl Zeiss Meditec AG Göschwitzer
Straße 51, 07745 Jena, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) LUMERA Laser

(511) 9 aparate dhe instrumente optike; mikroskopë kirurgjikë dhe pjesë të tyre

(210) KS/M/ 2018/1148
(220) 24/08/2018
(731) Jetmir Balaj Fshati Tërnje, komuna e
Suharekws, KS
(591) E zezë, e verdh, e bardh

(540)

(511) 1 Adezivet (ngjitësit) për polisterol
2 Bojëra, bojëra kundër bllokimit, lustra, llakë; reagjentë lidhës dhe hollues për bojëra;
terpentina; preparate për mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e drurit; ngjyra; gërryes; rrëshira
të papërpunuara natyrale; metale në formë petash dhe pluhuri për piktorë, dekorues, shtypës
dhe artistë
17 Materiale izolimi; tabela dhe panelei zolimi prej stiropori; tabela dhe panele izolimi për
ngrohjen e dyshemeve; material paketimi; materia leshtupuese;
Plastikë në formë tës htrydhur për fabrikim të mëtejshëm; polistiroli gjysmë I përpunuar
poroz. Materialet për paketim, mbushje dhe izolim; materialet që përdoren përizolim nga
temperature dhe zëri; shtresa izoluese për pikëtakime

(210) KS/M/ 2018/1149
(220) 24/08/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) Rival de Loop

(511) 3 Kozmetika; Kozmetikë në formë të qumështit, losioneve dhe emulsioneve; bojë e
kuqe; hije e qepallave; llak për thonj; buzëkuq; shkëlqyes buzësh; shtresa të buzëve
167

Buletini Zyrtar Nr. 76 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(kozmetikë); brushë për korrigjime; preparate për grim; bojë për vetulla; pudër për fshirjen
e pluhurit; laps për sy, lapsa kozmetikë; lapsa për buzë; ngjyra për vetulla në formë të lapsit
dhe pudrave; lapsa për vetulla; ngjyra kozmetike për sytë; ngjyrë për qepalla; lapsa për
pastrimin e thonjve; forcues të thonjve; Krem i thonjve; Smalt i thonjve; gjele të thonjve;
Balsam për thonj; afishe për artin e thonjve; Qerpikë të rremë; Thonj të rremë; Ngjitëse për
vendosjen e qerpikëve të rremë; mbrojtëse të buzëve [kozmetike]; preparate jo mjekësore
për përkujdesjen e buzëve; preparate për përkujdesjen e thonjve; kremra për lëkurën e
thonjve; kondicionerë për lëkurën e thonjve; vaj për lëkurën e thonjve; sapun; vajra
esenciale dhe ekstrakte aromatike; artikuj për tualet; preparate të pastrimit dhe aromave;
laps korrektues për grim; lapsa korrektor të lustrimit të thonjve; maska dore [kozmetikë];
pastrim i shtresës për duart; spërkatës të thonjve me qëllim të tharjes; gjele të lëkurës së
thonjve me qëllim të zbutjes; Pluhur për grim; Maska të bukura; preparate kozmetike për
qerpikë; Parfumeri, faculeta të mbushura me preparate për heqjen e grimit; Preparate
kozmetike; Vajra për qëllime tualeti; Lesh pambuku për qëllime kozmetike; Takëme
kozmetike; Artikuj për tualet
8 Vegla dore për prerje, shpim, gdhendje, mprehje dhe trajtim sipërfaqësor; brushë për
qerpikë; Piskatore për sipërfaqen e lëkurës; Prerëse të thonjve; Takëme për manikyr; pincë;
lustruese për thonj (jo elektrike); turpi për thonj, elektrike; gërshëra për thonj; turpi të
thonjve; vegla për manikyr; Takëm për pediker
16 Gdhendëse për laps, elektrike dhe joelektrike; materiale për zyra dhe arsimore;
Gdhendëse e lapsave për kozmetikë; Faculeta prej letre për mënjanimin e grimit; Faculeta
prej letre për përdorim në kozmetikë
21 Instrumente për kozmetikë dhe tualet dhe artikuj për banja; Brusha kozmetike;
Sfungjerë kozmetikë; Pufe pudre; Pufe për pastrimin e njollave dhe rrudhave; Pufe për
pastrimin e trupit; Aplikatorë kozmetikë; Instrumente kozmetike; Pajisje për heqjen e
grimit; Brusha kozmetike; Brusha; brusha dhe materiale për prodhimin e brushave; Brusha
për thonj; Brusha të vetullave; brusha për pastrim; Brusha për aplikimin e ngjyrës së
flokëve
35 Hulumtim tregu; ofrim tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
shërbime te importit dhe eksportit; Informata dhe këshilla komerciale për konsumatorët
[zyre këshilluese për konsumator]; administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe
shërbimeve për të tjerët; shërbime te telemarketingut; negocimi dhe konsulent e
transaksioneve tregtare për palët e treta; përpunimi i udhëzimeve administrative; shërbimet
e marrëdhënieve me publikun; marketing; reklamim, marketing dhe konsulentë
promovuese, shërbime këshilluese dhe asistence; programet e shërbimeve te bonuseve ne
lidhje me besnikërinë dhe nxitjen; paraqitje tregtare dhe shërbimet komerciale te
ekspozitave; shpërndarja e reklamave, materialeve promovues dhe marketing ; produkte te
manifestimeve dhe shërbimet e paraqitjeve të produkteve; ofrim i hapësirës reklamuese,
kohës dhe medieve; reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; analizë biznesi,
kërkime dhe shërbime informacioni; asistencë biznesit, menaxhimi dhe shërbimet
administrative; shërbime e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me lidhje me tualetin,
vajra esenciale, kozmetik
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(210) KS/M/ 2018/1150
(220) 24/08/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(591) E bardhë, e zezë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 1 Ëmbëlsues, ëmbëlsues sintetikë, veçanërisht ëmbëlsues artificialë [preparate
kimike], ëmbëlsues të lëngshëm; të gjitha mallrat e përmendura në natyrën e preparateve
kimike
5 Ushqime për bebe; Lëngje diete të përshtatura për qëllime mjekësore; Ushqime diete të
përshtatura për qëllime mjekësore; Ëmbëlsues artificial të përshtatura për diabetikë; shtesa
ushqimore; pije me vitamina
29 Pastë pemësh; pemë të thata; Fiq të thatë;afatet e tharjes; grimca të arave; Perime të
përpunuara; Bajame të përpunuara; ara të përpunuara; Ushqime të thata me bazë frutash;
Tofu; Përzierje rosticerie që përbëhen nga fruta të thata dhe arra të përpunuara; Fruta, të
konservuara; Perime të konservuara; Ushqime me patate; Perime, të thata; Arra të pjekura;
Ushqime rosticerie të bazuara në perime; Patate të skuqura prej perimeve; Perime, të
gatuara; Fruta të gatuara; Perime të thata të ngrira; Ushqime rosticerie të bazuara në fruta;
Patate të skuqura frutash; Patate të skuqura Crisps me pak yndyrë; Arra të bardha; Copa
frutash në shishe; Perime të konservuara; xhenxhefil i kristalizuar
30 Qull tërshëre; Deserte Musli; Qull i shpejtë; Drithëra të kafjallit; Misër i përpunuar;
Drithëra të përpunuara; Qull; Ëmbëlsira; Quinoa, të përpunuara; Kokoshka; Ushqim
rosticerie me bazë orizi; Çokollatë; thupra të drithërave me proteina të lartë; Marinadë;
Musli; Ëmbëlsues natyrorë; Pije me bazë kafeje; Pije me bazë kakao; Biskota; Pije me bazë
çaji; Preparate prej drithërave; Shkopinjtë e drithërave; Ushqim rosticerie me bazë drithi;
Ëmbëlsira; Ëmbëlsues [karamele]; shkopinj musli
31 Arra të rafinuara; Arra të papërpunuara; Arra të freskëta; Arra [fruta]; Fruta të freskëta,
arra, perime dhe bimë; Kokrra [drithëra]; Kokrra [filiz]; Kokrra të drithërave (të
papërpunuara); Kokrra të papërpunuara për të ngrënë; Kokrra të parafinuara dhe të
papërpunuara; Drithëra të parafinuara [të papërpunuara]; Maltë dhe drithëra të
papërpunuara; Farë natyrale; Farë perimesh; Fara; Farëra për perime; Fara luledielli; Fara të
drithërave, të papërpunuara
32 Uji i gazuar; Ujë mineral [pije]; Ujëra [pije]; Pije jo alkoolike me lëng frutash;
Limonada; Pije me bazë soje, përveç zëvendësuesve të qumështit; Lëngje; Pije te lehta;
Preparate për të bërë pije; Pije jo alkoolike
33 Pije alkoolike përveç birrave
35 Hulumtim tregu; ofrim tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
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shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
shërbime te importit dhe eksportit; Informata dhe këshilla komerciale për konsumatorët
[zyre këshilluese për konsumator]; administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe
shërbimeve për të tjerët; shërbime te telemarketingut; negocimi dhe konsulent e
transaksioneve tregtare për palët e treta; përpunimi i udhëzimeve administrative; shërbimet
e marrëdhënieve me publikun; marketing; reklamim, marketing dhe konsulentë
promovuese, shërbime këshilluese dhe asistence; programet e shërbimeve te bonuseve ne
lidhje me besnikërinë dhe nxitjen; paraqitje tregtare dhe shërbimet komerciale te
ekspozitave; shpërndarja e reklamave, materialeve promovues dhe marketing ; produkte te
manifestimeve dhe shërbimet e paraqitjeve të produkteve; ofrim i hapësirës reklamuese,
kohës dhe medieve; reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; analizë biznesi,
kërkime dhe shërbime informacioni; asistencë biznesit, menaxhimi dhe shërbimet
administrative; shërbime e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me lidhje me pijet dhe
ushqimet

(210) KS/M/ 2018/1151
(220) 24/08/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) domol

(511) 3 Preparate për pastrimin e dyshemesë; Preparate për mënjanimin e ndryshkut; Dyll
për dysheme me parket; Përbërës për lustrim; Mjete për shpëlarjen e pjatalarëseve; Sapunë
për përdorim në amvisëri; Pëlhura të mbushura me detergjent për pastrim; Preparate për
pastrimin e xhamave; Preparate për lustrim; Zbutës pëlhurash; Shtesa për lavanderi; Sapun
në pluhur; Detergjente për makina për pastrimin e pjatave; Sapun i lëngshëm për lavanderi;
Preparate për lavanderisë; Zbutës të pëlhurave për përdorim në lavanderi; Detergjente për
automobila; Preparate për aromatizimin e ajrit; Qese për parfumimin e lirit; Preparate për
lakanderi; Likuide për lakanderi; Mjete të pastrimit për qëllime amvisërie; Preparate për
lustrim; Preparate për zhbllokimin e tubit kullues; Preparate për mënjanimin e ngjyrës;
Preparate për mënjanimin e bigorrit për qëllime amvisërie; Preparate kimike për pastrim për
qëllime amvisërie; Aromatizues; Ujë liri me aromë; Preparate për pastrimin e tualetit
5 Preparate për deodorimin e ajrit; Preparate për pastrimin e ajrit; Faculeta të mbushura me
preparate antibakteriale; Germicide; Spërkatës antibakterial; Mjete për dezinfektim;
Deodorantë të tualetit
11 Aparate për deodorimin e ajrit; Sisteme për shpërndarjen ajrit
35 Hulumtim tregu; ofrim tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
shërbime te importit dhe eksportit; Informata dhe këshilla komerciale për konsumatorët
[zyre këshilluese për konsumator]; administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe
shërbimeve për të tjerët; shërbime te telemarketingut; negocimi dhe konsulent e
transaksioneve tregtare për palët e treta; përpunimi i udhëzimeve administrative; shërbimet
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e marrëdhënieve me publikun; marketing; reklamim, marketing dhe konsulentë
promovuese, shërbime këshilluese dhe asistence; programet e shërbimeve te bonuseve ne
lidhje me besnikërinë dhe nxitjen; paraqitje tregtare dhe shërbimet komerciale te
ekspozitave; shpërndarja e reklamave, materialeve promovues dhe marketing ; produkte te
manifestimeve dhe shërbimet e paraqitjeve të produkteve; ofrim i hapësirës reklamuese,
kohës dhe medieve; reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; analizë biznesi,
kërkime dhe shërbime informacioni; asistencë biznesit, menaxhimi dhe shërbimet
administrative; shërbime e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me preparatet e
pastrimit dhe preparatet e aromave, preparatet e pastrimit të automjeteve, aroma shtëpie,
preparate lavanderie, dezinfektues dhe antiseptiket, deodorizues dhe pastrues të ajrit, pajisje
për trajtimin e ajrit

(210) KS/M/ 2018/1152
(220) 24/08/2018
(731) DROGA KOLINSKA, Živilska
industrija, d.d. Kolinska ulica 1 1544
Ljubljana, SI
(591) e zezë dhe vilietë
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5

(540)

(511) 11 Aparate për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim,
furnizim me ujë dhe destinime sanitare; automat për kafe; aparate për kafe; automatë
elektrik ekspres; aparate për pije të ngrohta; aparati për ngrohjen e qumështit dhe
shkumëzimin e qumështit; aparate për ftohjen e pijeve freskuese; enë elektrike për ngrohjen
e ujit; ngrohës i ujit; furra gatimi; aparate elektrike të kafesë; aparate elektrike për zierjen e
kafes; aparate elektrike për zierjen e kafesë me filtër; filtra të kafesë; aparate elektrike për
pjekjen e kafesë; enë elektrike (urna) për përgatitjen e kafesë; kanaçe elektrike për kafe;
paisje elektrike për përgatitjen e pijeve të ngrohta dhe të ftohta,duke përfshirë kafen,
kapuçino, çaj, kako në pluhur; aparate automatike për shitjen e pijeve të ngrohta dhe të
ftohta, duke përfshirë kafen, kapuçino, çaj, kakao në pluhur; kartrigjë, duke përfshirë
kapsulla për kafe; paisje dhe pjesë zëvendësimi për të gjitha produktet e përmendura më
sipër
30 Kafe; çaj; kakao dhe kafe artificiale; çokoladë; oriz; tapioka; sago; miell dhe pregatitje
të bëra nga drithërat; bukë, keksa dhe ëmbëlsira; akuj ushqyes; sheqer; mjaltë; melase;
tharmë, pluhur pjekurinash; kripë, mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza; akull; kafe;
kafe artificiale; pije freskuese nga kafeja; pije freskuese nga kafeja me qumështë;
zëvendësim të kafesë (bazuar në çikore); pije freskuese bazuar në zëvendësues të kafes;
kafe e pa kofeinë, kapuçino; pije freskuese bazuar në kafe dhe kafe bazuar në pregatitjet e
të gjitha tipeve; qeska kafeje, kapsula të kafesë; esenca të kafesë; aromatizues të kafesë;
koncentrate të kafesë; kafe në formën e plotë- kokërr; kafe e pjekur; kafe- me akull (icecoffe); pije freskuese me akull bazuar në kafe; pije freskuese kafeje e përgatitur; ekstrakte
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çaji, ekstrakte kakao; pije freskuese bazuar në kakao, pije freskuese bazuar në kakao,
çokolatë dhe çaj
32 Birra, ujë mineral dhe ujë të gazuar dhe pije tjera freskuese jo alkoolike; pije freskuese
nga frutat dhe lëngje frutash; shurupe dhe preparate tjera për përgatitjen e pijeve freskuese;
esenca për përgatitjen e pijeve freskuese; pije freskuese bazuar në soja, jo zëvendësim i
qumështit; pije freskuese bazuar në maltin; pije freskuese izotonike; pije freskuese jo
alkoholike me aromatizues të kafes
35 Veprimtari e shpalljeve, publikimi i teksteve reklamuse, promovimi i shitjes;
reklamime; shpallje reklamuese indirekte; hulumtim tregu; managjment biznesi;
administrim biznesi; funksione zyrash; dhënja me qera e aparateve per shitje; marketing,
shërbime të shitjes me shumicë, shërbime të shitjes me pakicë, duke përfshirë të gjitha
produktet e përmendura në klasat 11, 30 dhe 32, duke përfshire shërbime të shitjes on-lajn
nëpërmjet Internetit dhe shërbime shitjeje të ofruar nëpërmjet të rrjetave kompjuterike
(tregtia elektronike) si dhe nëpërmjet aparateve automatike për shitje
43 Ofrimi i pijeve dhe ushqimit; akomodim të përkohshëm; kantina, kafene, kafeteri, snak
bare, restorante vetë-shërbimi dhe lokale-bare; shërbime ofrimi të pijeve dhe ushqimit,
duke përfshirë kafe, pijet e kafesë, pije freskuese nga kakao, pije freskuese bazuar në kafe,
pije freskuese nga kakao dhe çokolata, duke përfshirë të gjitha produktet e përmendura në
klasat 30 dhe 32; shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve, duke përfshirë të gjitha
produktet e përmendura në klasat 30 dhe 32 të cilat lehtë bartet me vete; preagtitjen dhe
servimin e pijeve mikse freskuese; shërbime te kafesë; dhënja me qera e aparateve për
shpërndarjen e kafes; shërbime furnizimi me kafe për zyra [ofrimi i pijeve freskuese]

(210) KS/M/ 2018/1153
(220) 27/08/2018
(731) Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street Purchase, New York
10577, US
(591) e kuqe, e verdhë
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumente shkencore, nautike, gjeodezike, fotografike,
kinematografike, optike, peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpëtim dhe
mësimdhënie; aparate dhe instrumente për përcjellje, ndërprerje (komutim), transformim,
akumulim, rregullim apo kontrollë të energjisë elektrike; bartësit magnetik të të dhënave,
disqe për inçizim; kompakt disqe, DVD dhe bartës të tjerë digjital të të dhënave;
mekanizma për aparate të cilat vihen në lëvizje me monedha metalike ose xhiton; regjistër
arke, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softver kompjuterik; hardver
kompjuterik dhe softver kompjuterik (i inçizuar ose i shkarkuar) që të mundësojë
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administrimin e pagesave, shërbimeve bankare, kartela krediti, kartela debiti, kartela të
pagesave, ATM aparate, kartela me vlera të ruajtura, transfer elektronik i mjeteve, pagesa
elektronike, përpunimi dhe transferim elektronik i të dhënave për pagesat e llogarive,
pagesa e të hollave në kesh, shërbime të vërtetimit të besueshmërisë së transakcioneve,
ridrejtimi, shërbimi i autorizimit dhe të zgjidhjeve, detektimi dhe kontrolla e mashtrimeve,
shërbime të riparimit nga veprimet e çrregulluara dhe shërbime të enkriptimit; aparate dhe
instrumente telekomunikacioni dhe elektrike, posaqërisht aparate për regjistrim, transmetim
dhe reprodukim të të dhënave duke përfshirë zërin dhe fotografinë; makina llogaritëse
(kontabiliteti); aparate për gjurmim, managjim, analizë të llogarive financiare nëpërmjet të
rrjetave globale kompjuterike; hardver dhe softver kompjuterik, kryesisht për zhvillim,
mirëmbajtje dhe shfrytzim të rrjetave lokale kompjuterike dhe rrjetave kompjuterike të
brezit të gjerë; sisteme për leximin e kartelave memorike dhe sisteme për leximin e të
dhënave në memorie, kryesisht memoriet e çarqeve të integruara dhe memoriet e kartelave
bankare; publikime elektronike të cilat mund të shkarkohen; aparate për printim duke
përfshirë aparatet për sisteme për përpunimin e të dhënave dhe sisteme për transaksione
financiare; koderë dhe dekoderë; modem; hardver dhe softver kompjuterik për të
mundësuar transaksione financiare elektronike nëpërmjet të rrjetave pa tel, rrjetave globale
kompjuterike dhe/ose pajisje për komunikime mobile; hardver dhe softver kompjuterik për
krijimin e çelësit për enkriptim, çertifikata digjitale, dhe nënshkrim digjital, softver
kompjuterik për sigurimin e ruajtjes së të dhënave dhe rikthimin e të dhënave dhe
transmetimin e informatave të besueshme për shfrytëzuesit të cilat shfrytëzohen nga ana e
individëve, institucioneve bankare dhe financiare; hardver dhe softver kompjuterik i cili
lehtëson identifikimin dhe verifikimin e besueshmërisë së pajisjeve për komunikim me
ndihmën e fushave të afërta (NFC) dhe pajisjeve të cilat bazohen në identifikimin
radiofrekuencor (RFID); softver dhe hardver kompjuterik i cili nënkupton kuletën
(portofilin) digjital i cili ruan të dhënat mbi llogaritë e shfrytezuesve për çasjen në kupona,
vauçere, kode për vauçere dhe zbritjet (rabat) në shitjet me pakicë dhe për përfitimin e
shpërblimeve për lojalitet ose shpërblimeve në të holla të cilat mund tu ndahen llogarive të
tyre; programe kompjuterike dhe aplikacione softverike për telefona mobil dhe pajisje tjera
digjitale, të cilat mund të shkarkohen, që nënkupton kuletën digjitale e cila u mundëson
shfrytëzuesve çasje në krahasimin e çmimeve, shqyrtimin kritik të prodhimeve, linqe në
faqet e internetit për shitje me pakicë dhe informatat mbi zbritjet; aplikacione softverike për
përdorim në lidhje me terminalet për pagesa pa kontakt të dedikuara për qëllime që
tregtarëve tu mundësohet pranimi (marrja) e transaksioneve pa kontakt të tregtisë mobile,
prezentimi pa kontakt i të dhënave mbi lojalitetin dhe shftrytëzimi pa kontakt i kuponave,
rabatit, zbritjeve, vauçereve dhe ofertave speciale; aplikacioni softverik i cili u mundëson
tregtarëve të shpërndajnë kupona, rabate, zbritje, vauçere, dhe oferta speciale drejt për së
drejti shfrytëzuesve në pajisjet për telekomunikacion mobil nëpërmjet të komunikimeve pa
kontakt RFID dhe NFC; aplikacioni softverik i cili u mundëson tregtarëve të vendosin
postera të menqur (smart posters) në objektet e shitjes me pakicë dhe shumicë të cilat
konsumatorët mund ti aktivizojnë me prekje me pajisjet e tyre të telekomunikacionit mobil
në mënyrë që të çasen në kupona, rabate, zbritje, vauçera dhe oferta speciale të cilat
shpërndahen nëpërmjet të komunikimeve pa kontakt RFID dhe NFC; çipa për qarqe të
integruara për përdorim në telefona mobil dhe pajisjet NFC dhe RFID; kartela magnetike të
koduara dhe kartela të cilat përmbajnë çip me qark të integruar („kartela të menqura“);
kartela të koduara sigurie; kartela të koduara me funksione sigurie të dedikuara verifikimit
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të besueshmërisë; kartela të koduara me funksione sigurie të dedikuara verifikimit të
identitetit; kartela me hologram te impregnuar (të koduara), kartela konsumatori, kartela
bankare, kartela krediti, kartela debiti, kartela me çip, kartela të vlerave të ruajtura, kartela
bartëse të të dhënave elektronike, kartela të pagesave dhe kartela të koduara të pagesave;
kartela bankare, kryesisht kartela magnetike të koduara bankare dhe kartela bankare të cilat
shfrytëzojnë memorien magnetike dhe memorien me qarqe të integruara; lexuesit e
kartelave të pagesave, lexuesit e kartelave magnetike të koduara, lexuesit e kartelave të cilat
bartin të dhëna elektronike, njësi për enkriptim elektronik; hardver dhe softver kompjuterik
për përdorim në shërbime financiare, banka dhe industrine e telekomunikacionit; softver
kompjuterik i projektuar për tu mundësuar „kartelave të menqura“ interaktivitet me
terminale dhe lexues; çipa kompjuterik të ndërtuar (integruar) në telefona dhe pajisje tjera
komunikimi; pajisje telekomunikuese; terminalet e shitblerjes së transakcioneve dhe softver
kompjuterik për transmetim, paraqitjen dhe ruajtjen e transaksioneve, identifimi dhe ofrimi
i informatave financiare për përdorim në shërbimet financiare, banka dhe industrinë e
telekomunikacionit; pajisjet identifikuese radio-frekuencore (transponderë); aparate
elektronike për verifikimin dhe vërtetimin e autenticitetit të kartelave konsumatore,
kartelave bankare, kredit kartelave, debit kartelave dhe kartelave të pagesave; aparate
(makina) për shpërndarjen e të hollave të gatshme; pajisje periferike kompjuterike dhe
produkte elektronike, kryesisht makina llogaritëse, organizues elektronik, fletore
elektronike (notepad), planifikues xhepi, telefona mobil, dëgjuese për telefona mobil,
kompjuter tablet, lexues digjital dhe ndihmësa personal digjital (PDA) dhe alarme, mouse
pads, aparate për shuarjen e zjarrit, pjesë dhe shtesa për të gjitha produktet e përmendura
më sipër
35 Shpallje; mangjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; sherbime këshillimi
të biznesit; hulumtime të biznesit; agjenci per informim komercial; prezentimi i produkteve
në mediumet komunikuese për qellime të shitjes me pakicë; sherbime krahasimi të
çmimeve; organizimi i ekspozitave për qellime komerciale ose reklamimi; sherbime
konsultimi të marketingut; sherbime të hulumtimit të tregut; gjurmim, analizë, parashikim
dhe raportim të sjelljes së blerjeve nga bartësit e kartelave; promovimi i shitjes së mallrave
dhe shërbimeve të tjerëve me ndihmën e shpërblimeve dhe gjenerimin e stimulimit në
lidhje me shfrytëzimin e kartelave kreditore, debitore dhe kartelave të pagesave;
administrimi afarist i programeve të lojalitetit dhe i programeve të shpërblimeve; shërbime
ofrimi të ndihmës së menaxhimit komercial, industrial dhe afarist; vlerësime afariste;
shërbime konsulence në lidhje me menaxhimin afarist; pregaditja e gjendjeve të llogarive;
shërbime kontabiliteti; shërbime hulumtimi; mardhënie me publikun; publikimi i teksteve
reklamuese; emetimi i fletpalesave reklamuese; shërbime shitjeje me pakicë e cila ofrohet
nëpërmjet rrugëve të telekomunikimeve mobile e cila lidhet me pajisjen me kartela krediti,
debiti dhe kartela të pagesave; shërbime shitjeje me pakicë e cila ofrohet on-line, nëpërmjet
rrjetave ose nëpërmjet mjeteve tjera elektronike duke shfrytëzuar të dhënat e digjitalizuara
elektronike lidhur me pajisjen me kartela krediti dhe kartela debiti; menaxhimi i bazave
kompjuterike të të dhënave; promovimi i koncerteve dhe i ngjarjeve kulturore për të tjerët,
organizimi i ekspozitave me qëllime komerciale dhe reklamimi; shërbime shpalljesh lidhur
me transportin, udhëtimet, hotelet, akomodimin, ushqimin dhe racionet, sportin, argëtimin
dhe vizitë-shëtitjet; ofrimi i informatave on-line lidhur me blerjen e produkteve dhe
shërbimeve nëpërmjet të internetit dhe rrjetave tjera kompjuterike; menaxhimi i
dokumentacionit financiar; shërbime të dhënies së informatave, këshillave dhe konsulencës
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lidhur me të gjitha shërbimet e përmendura më sipër
36 Sigurime; afarizëm financiar, afarizëm monetar; afarizëm lidhur me patundshmëritë,
shërbime konsultingu financiar; ofrimi i informatave financiare; shërbime
sponzorimi financiar; shërbime financiare, posaqërisht shërbime bankare, shërbime
kartelash krediti, shërbime kartelash debiti, shërbme kartelash konsumuese, shërbime
kartelash parapagimi të cilat ofrohen nëpërmjet të kartelave me vlera të ruajtura,
transakcione elektronike krediti dhe debiti, shërbime të prezantimit (publikimit) të llogarive
dhe pagesave të tyre, shpagimi (disbursimi) i parave të gatshme (kesh), verifikimi i çeçeve,
konvertimi i çeçeve në të holla, shërbime të qasjes në depozita dhe shërbime të ATM
aparateve, shërbime të autorizimit dhe ndreqjes (barazimit) së transaksioneve, rekonselijimi
i transaksioneve, administrimi i parave të gatshme, barazimi i mjeteve të konsoliduara,
procesimi (ekzekutimi) i kontesteve të konsoliduara, ofrimi i informatave financiare të cilat
lidhen me shërbimet e furnizimit me të dhëna dhe informatave mbi profilin e klientit,
shërbime të lëvizjes së mjeteve në fushën e kartelave të pagesave, shërbime të procesimit të
pagesave elektronike, shërbime të autentifikimit dhe verifikimi të transakcioneve të
pagesave, shërbime të këmbimit të valutave, kryesisht transaksionet e sigurta elektronike
me të holla të gatshme dhe transmetimi elektronik i të hollave të gatshme nëpërmjet të
rrjetave publike kompjuterike me qëllim të lehtësimit të tregtisë elektronike; ofrimi i
informatave financiare posaqërisht i të dhënave dhe raportimi mbi kredit dhe debit kartelat;
shërbime të transmetimit elektronik të mjeteve dhe këmbimit të valutës; shërbime të
vlerësimit financiar dhe shërbime të menaxhimit të rrezikut për të tjerët në laminë e kredive
konsumuese; shpërndarja e informatave financiare nëpërmjet rrjetave globale kompjuterike;
ofrimi i informatave financiare dhe shërbime këshillëdhënëse në lidhje me të gjitha
shërbimet e përmendura më sipër; ofrimi i shërbimeve financiare për mbështetjen e tregtisë
me pakicë nëpërmjet të mjeteve të telekomunikacionit mobil, kryesisht shërbime të
pagesave nëpërmjet pajisjeve pa tel; ofrimi i shërbimeve financiare për mbështetjen të
tregtisë me pakicë e cila ofrohet on-line nëpërmjet të rrjetave elektronike; shërbime
financiare analizimi dhe konsultimi; shërbime procesimi të transakcioneve financiare të
cilat i kryejnë poseduesit e kartelave nëpërmjet të ATM aparateve; sigurimi i shikimit të
gjendjes në llogari dhe në të dhënat për depozitimet dhe tërheqjet e të hollave nga
poseduesit e kartelave nëpërmjet ATM aparateve; shërbime të sigurimit të udhëtarëve;
emetimi dhe riblerja e çeçeve dhe vauçerave të udhëtarëve; shërbime verifikimi të
paguesve, verifikimi i informatave financiare; mirëmbajtja e të dhënave financiare;
shërbime sigurimi të kuletave elektronike me mjete të deponuara; shërbime të pagesave të
llogarive të cilat ofrohen nëpërmjet websajtave; shërbime bankare elektronike nëpërmjet të
rrjetave globale kompjuterike, shërbime të kleringut financiar; shërbime të transferit
ndërbankar kryesisht transferet direkte elektronike të të hollave nga banka në bankë dhe
sigurimi i informatave për llogaritë bankare nëpërmjet telefonit; shërbime financiare,
kryesisht sigurimi i pagesave mobile pa kontakt nëpërmjet të tregtarëve në objektet e shitjes
me pakicë, on-line dhe në objektet e shitjes me shumicë; shërbime financiare, kryesisht
sigurimi i kuletës digjitale në serverin e largët (cloud) i cili ruan informatat për llogarinë e
shfrytëzuesit për qasje në kupona, vauçerë, kodet e vauçerëve dhe rabat në shitje me pakicë
dhe për marrjen e shpërblimeve për lojalitet apo shpërblimeve në të holla të cilat mund të
deponohen në llogaritë e tyre me sistemin për kthimin e të hollave të gatshme; shërbime në
lidhje me pasurinë e patundshme; vlerësimi i patundshmërisë; menaxhimi i investimeve në
leminë e patundshmërisë; shërbime investimi në patundshmëri; shërbime të sigurimit të
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patundshmërive; financimi në pasuri të patundshme; shërbime të ndërmjetësimit në lidhje
me patundshmëritë; vlerësimi i patundshmërive; shërbime agjencie për patundshmëri;
evaluimi i patundshmërisë; administrimi në lidhje me patundshmëritë; administrimi i
afarizmit financiar në lidhje me patundshmëritë; sigurimi i huave për patundshmëri;
shërbime financimi në lidhje me zhvillimin (ngritjen) e patundshmërive; shërbime të
ndërmjetësimit financiar në lidhje me patundshmëritë; shërbime investimi kapital në
patundshmëri; shërbime investimi në pronësi komerciale; shërbime financiare në lidhje me
përvetësimin e patundshmërive; shërbime financiare në lidhje me shitjen e pasurisë; dhënia
me qera e patundshmërisë; shërbime të menaxhimit të transakcioneve të cilat
lidhen me posedimin e pronsisë së paluajtshme; evaluimi i pronës; menaxhimi i portofolios
së pronës; financimi i hipotekave dhe sekuritizimi i pronës; shërbime konsultimi në lidhje
me opsionet e pagesave, shërbimeve bankare, kredit kartelave, debit kartelave dhe kartelave
të pagesave; shërbime të dhënies së informatave, shërbime këshilldhënëse dhe konsulente të
cilat lidhen me të gjitha shërbimet e përmendura më sipër
38 Telekomunikacion; shërbime telekomunikacioni mobil; shërbime telekomunikacioni
bazuar në internet; shërbime komunikimi të të dhënave; transmetim elektronik i të dhënave
nëpërmjet rrjetave globale vepruese nga largësia për procesimin e të dhënave duke përfshirë
internetin; shërbime transmetimi, dhënja ose paraqitja (display) e informatave nga baza e të
dhënave nga kompjuteri të cilat kanë qenë të ruajtura në kompjuter ose të cilat vijnë
nëpërmjet të Internetit nga lëmia e sherbimeve financiare; transmetimi i të dhënave duke
shfrytëzuar sherbimet e procesimit elektronik të fotografisë nëpëmjet të lidhjeve mobile;
sherbime të postës elektronike, sherbime të dergimit dhe marrjes së porosive; sherbime
emitimi nëpërmjet të televizionit, radios dhe internetit; sigurimi i çasjes, për shumë
shfrytëzues në rrjetën informative kompjuterike të mbrojtur për transmetim dhe shpërndarje
të një varg informatash në lidhje me shërbimet financiare; shërbime në lidhje me kartelat
parapaguese për thirrje me telefon; shërbime të dhënies së informatave, shërbime
këshillëdhënëse dhe konsulente të cilat lidhen me të gjitha shërbimet e përmendura më
sipër
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe shërbime hulumtimi dhe projektimi në
lidhje me to; shërbime analizash dhe hulumtimi industrial; projektimi dhe zhvillimi i
hardverit dhe softverit kompjuterik; konvertimi i të dhënave ose dokumentave nga bartësit
fizikë në bartës elektronik të të dhënave; shërbime konsulente në lidhje me hardverin dhe
softverin kompjuterik; programim kompjuterik; shërbime të mbështetjes dhe shërbime
konsulente për menaxhimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të dhënave dhe
aplikacioneve; sigurimi i shfrytëzimit të përkohshëm të softverit dhe aplikacioneve të cilat
nuk mund të shkarkohen për menaxhimin, lokalizimin, aktivizimin dhe ndërprerjen e
autorizimeve për verifikimin e autenticitetit (besueshmërisë) dhe kredencialeve ose
autorizimeve digjitale të pajisjeve komunikuese në bazë të fushava të afërta (NFC);
projektimi, zhvillimi, mirëmbajtja dhe azhorimi i hardverit kompjuterik dhe aplikacioneve
softverike për pajisje mobile digjitale; projektimi, zhvillimi, mirëmbajtja dhe azhorimi i
programeve kompjuterike dhe aplikacioneve softverike të cilat nuk mund të shkarkohen për
telefona mobil dhe pajisje tjera digjitale të cilat shfrytëzuesve u mundësojne çasje në
kupona, oferta shitëse promovuese, oferta speciale, vauçere, kode të vauçereve, rabate,
informata mbi produkte, informata mbi krahasimin e çmimeve, vlerësimeve kritike,
shpërblimeve në të holla, linqeve drejt internet sajteve, dhe informatave për zbritjet;
shërbime provajderash dhe aplikacionesh shërbyese (ASP) i cili dallohet me softverin për
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pranim, transmetim dhe paraqitje të kuponave, ofertave promovuese shitëse, ofertave
speciale, vauçerave, kodeve për vauçerë, rabat, informata për produktet, informata për
krahasimin e çmimeve, vlerësime kritike, shpërblime në të holla, linqe për websajte,
informata për zbritjet, si dhe pranim dhe transmetim të të dhënave për blerje të mallrave
dhe shërbimeve; aplikacione të provajderëve të shërbimeve (ASP) të cilët dallohen me
softverin për rrjetat shoqërore; shërbime të dizajnit grafik për kompajlimin e web faqeve ne
internet; krijimin dhe mirëmbajtja e web sajteve; hostimi i websajteve për të tjerët;
shërbime në lidhje me kompjutera dhe internetin, kryesisht ofrimi i bazave elektronike të të
dhënave online nëpërmjet të rrjetave globale kompjuterike në leminë e kontrollimit dhe
verifikimit të identitetit; shërbime kompjuterike dhe teknologjike për enkriptim dhe
dekriptim të informatave financiare, shërbime verifikimi të besueshmërisë së nënshkrimit
digjital, validimi i certifikatave digjitale, verifikimi i certifikatave digjitale, kontrollimi i
besueshmërisë, lëshimi, distribuimi dhe menaxhimi i dokumentave digjital; shërbime të
konsulencës teknike në leminë e programimit kompjuterik, rrjetave financiare
kompjuterike, procesimit të të dhënave, kanaleve të sigurta komunikuese, enkriptimi dhe
dekriptimi i të dhënave dhe siguria e rrjetave lokale; shpërndarja e informatave nëpërmjet
rrjetave globale kompjuterike në leminë e softverit kompjuterik, hardverit kompjuterik,
rrjetave kompjuterike financiare dhe rrjetave lokale; shërbime të procesimit të të dhënave
dhe verifikimit të të dhënave; shërbime të ruajtjes dhe rikthimit të të dhënave; shërbime te
ruajtjes së të dhënave dhe informatave mbi profilin e klientit; dhënie me qera e kohës së
çasjes në bazat e të dhënave kompjuterike; ofrimi i informatave, shërbime të
këshillëdhënjes dhe konsulencës të cilat lidhen me të gjitha shërbimet e përmendura më
sipër

(210) KS/M/ 2018/1154
(220) 27/08/2018
(731) Mastercard International Incorporated
2000 Purchase Street Purchase, New York
10577, US
(591) e kuqe, e verdhë dhe e zezë
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5

(540)

(511) 9 Aparate dhe instrumente shkencore, nautike, gjeodezike, fotografike,
kinematografike, optike, peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim), shpëtim dhe
mësimdhënie; aparate dhe instrumente për përcjellje, ndërprerje (komutim), transformim,
akumulim, rregullim apo kontrollë të energjisë elektrike; bartësit magnetik të të dhënave,
disqe për inçizim; kompakt disqe, DVD dhe bartës të tjerë digjital të të dhënave;
mekanizma për aparate të cilat vihen në lëvizje me monedha metalike ose xhiton; regjistër
arke, pajisje për përpunimin e të dhënave, kompjuterë; softver kompjuterik; hardver
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kompjuterik dhe softver kompjuterik (i inçizuar ose i shkarkuar) që të mundësojë
administrimin e pagesave, shërbimeve bankare, kartela krediti, kartela debiti, kartela të
pagesave, ATM aparate, kartela me vlera të ruajtura, transfer elektronik i mjeteve, pagesa
elektronike, përpunimi dhe transferim elektronik i të dhënave për pagesat e llogarive,
pagesa e të hollave në kesh, shërbime të vërtetimit të besueshmërisë së transakcioneve,
ridrejtimi, shërbimi i autorizimit dhe të zgjidhjeve, detektimi dhe kontrolla e mashtrimeve,
shërbime të riparimit nga veprimet e çrregulluara dhe shërbime të enkriptimit; aparate dhe
instrumente telekomunikacioni dhe elektrike, posaqërisht aparate për regjistrim, transmetim
dhe reprodukim të të dhënave duke përfshirë zërin dhe fotografinë; makina llogaritëse
(kontabiliteti); aparate për gjurmim, managjim, analizë të llogarive financiare nëpërmjet të
rrjetave globale kompjuterike; hardver dhe softver kompjuterik, kryesisht për zhvillim,
mirëmbajtje dhe shfrytzim të rrjetave lokale kompjuterike dhe rrjetave kompjuterike të
brezit të gjerë; sisteme për leximin e kartelave memorike dhe sisteme për leximin e të
dhënave në memorie, kryesisht memoriet e çarqeve të integruara dhe memoriet e kartelave
bankare; publikime elektronike të cilat mund të shkarkohen; aparate për printim duke
përfshirë aparatet për sisteme për përpunimin e të dhënave dhe sisteme për transaksione
financiare; koderë dhe dekoderë; modem; hardver dhe softver kompjuterik për të
mundësuar transaksione financiare elektronike nëpërmjet të rrjetave pa tel, rrjetave globale
kompjuterike dhe/ose pajisje për komunikime mobile; hardver dhe softver kompjuterik për
krijimin e çelësit për enkriptim, çertifikata digjitale, dhe nënshkrim digjital, softver
kompjuterik për sigurimin e ruajtjes së të dhënave dhe rikthimin e të dhënave dhe
transmetimin e informatave të besueshme për shfrytëzuesit të cilat shfrytëzohen nga ana e
individëve, institucioneve bankare dhe financiare; hardver dhe softver kompjuterik i cili
lehtëson identifikimin dhe verifikimin e besueshmërisë së pajisjeve për komunikim me
ndihmën e fushave të afërta (NFC) dhe pajisjeve të cilat bazohen në identifikimin
radiofrekuencor (RFID); softver dhe hardver kompjuterik i cili nënkupton kuletën
(portofilin) digjital i cili ruan të dhënat mbi llogaritë e shfrytezuesve për çasjen në kupona,
vauçere, kode për vauçere dhe zbritjet (rabat) në shitjet me pakicë dhe për përfitimin e
shpërblimeve për lojalitet ose shpërblimeve në të holla të cilat mund tu ndahen llogarive të
tyre; programe kompjuterike dhe aplikacione softverike për telefona mobil dhe pajisje tjera
digjitale, të cilat mund të shkarkohen, që nënkupton kuletën digjitale e cila u mundëson
shfrytëzuesve çasje në krahasimin e çmimeve, shqyrtimin kritik të prodhimeve, linqe në
faqet e internetit për shitje me pakicë dhe informatat mbi zbritjet; aplikacione softverike për
përdorim në lidhje me terminalet për pagesa pa kontakt të dedikuara për qëllime që
tregtarëve tu mundësohet pranimi (marrja) e transaksioneve pa kontakt të tregtisë mobile,
prezentimi pa kontakt i të dhënave mbi lojalitetin dhe shftrytëzimi pa kontakt i kuponave,
rabatit, zbritjeve, vauçereve dhe ofertave speciale; aplikacioni softverik i cili u mundëson
tregtarëve të shpërndajnë kupona, rabate, zbritje, vauçere, dhe oferta speciale drejt për së
drejti shfrytëzuesve në pajisjet për telekomunikacion mobil nëpërmjet të komunikimeve pa
kontakt RFID dhe NFC; aplikacioni softverik i cili u mundëson tregtarëve të vendosin
postera të menqur (smart posters) në objektet e shitjes me pakicë dhe shumicë të cilat
konsumatorët mund ti aktivizojnë me prekje me pajisjet e tyre të telekomunikacionit mobil
në mënyrë që të çasen në kupona, rabate, zbritje, vauçera dhe oferta speciale të cilat
shpërndahen nëpërmjet të komunikimeve pa kontakt RFID dhe NFC; çipa për qarqe të
integruara për përdorim në telefona mobil dhe pajisjet NFC dhe RFID; kartela magnetike të
koduara dhe kartela të cilat përmbajnë çip me qark të integruar („kartela të menqura“);
178

Buletini Zyrtar Nr. 76 i Agjencisë për Pronësi Industriale

kartela të koduara sigurie; kartela të koduara me funksione sigurie të dedikuara verifikimit
të besueshmërisë; kartela të koduara me funksione sigurie të dedikuara verifikimit të
identitetit; kartela me hologram te impregnuar (të koduara), kartela konsumatori, kartela
bankare, kartela krediti, kartela debiti, kartela me çip, kartela të vlerave të ruajtura, kartela
bartëse të të dhënave elektronike, kartela të pagesave dhe kartela të koduara të pagesave;
kartela bankare, kryesisht kartela magnetike të koduara bankare dhe kartela bankare të cilat
shfrytëzojnë memorien magnetike dhe memorien me qarqe të integruara; lexuesit e
kartelave të pagesave, lexuesit e kartelave magnetike të koduara, lexuesit e kartelave të cilat
bartin të dhëna elektronike, njësi për enkriptim elektronik; hardver dhe softver kompjuterik
për përdorim në shërbime financiare, banka dhe industrine e telekomunikacionit; softver
kompjuterik i projektuar për tu mundësuar „kartelave të menqura“ interaktivitet me
terminale dhe lexues; çipa kompjuterik të ndërtuar (integruar) në telefona dhe pajisje tjera
komunikimi; pajisje telekomunikuese; terminalet e shitblerjes së transakcioneve dhe softver
kompjuterik për transmetim, paraqitjen dhe ruajtjen e transaksioneve, identifimi dhe ofrimi
i informatave financiare për përdorim në shërbimet financiare, banka dhe industrinë e
telekomunikacionit; pajisjet identifikuese radio-frekuencore (transponderë); aparate
elektronike për verifikimin dhe vërtetimin e autenticitetit të kartelave konsumatore,
kartelave bankare, kredit kartelave, debit kartelave dhe kartelave të pagesave; aparate
(makina) për shpërndarjen e të hollave të gatshme; pajisje periferike kompjuterike dhe
produkte elektronike, kryesisht makina llogaritëse, organizues elektronik, fletore
elektronike (notepad), planifikues xhepi, telefona mobil, dëgjuese për telefona mobil,
kompjuter tablet, lexues digjital dhe ndihmësa personal digjital (PDA) dhe alarme, mouse
pads, aparate për shuarjen e zjarrit, pjesë dhe shtesa për të gjitha produktet e përmendura
më sipër
35 Shpallje; mangjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyrash; sherbime këshillimi
të biznesit; hulumtime të biznesit; agjenci per informim komercial; prezentimi i produkteve
në mediumet komunikuese për qellime të shitjes me pakicë; sherbime krahasimi të
çmimeve; organizimi i ekspozitave për qellime komerciale ose reklamimi; sherbime
konsultimi të marketingut; sherbime të hulumtimit të tregut; gjurmim, analizë, parashikim
dhe raportim të sjelljes së blerjeve nga bartësit e kartelave; promovimi i shitjes së mallrave
dhe shërbimeve të tjerëve me ndihmën e shpërblimeve dhe gjenerimin e stimulimit në
lidhje me shfrytëzimin e kartelave kreditore, debitore dhe kartelave të pagesave;
administrimi afarist i programeve të lojalitetit dhe i programeve të shpërblimeve; shërbime
ofrimi të ndihmës së menaxhimit komercial, industrial dhe afarist; vlerësime afariste;
shërbime konsulence në lidhje me menaxhimin afarist; pregaditja e gjendjeve të llogarive;
shërbime kontabiliteti; shërbime hulumtimi; mardhënie me publikun; publikimi i teksteve
reklamuese; emetimi i fletpalesave reklamuese; shërbime shitjeje me pakicë e cila ofrohet
nëpërmjet rrugëve të telekomunikimeve mobile e cila lidhet me pajisjen me kartela krediti,
debiti dhe kartela të pagesave; shërbime shitjeje me pakicë e cila ofrohet on-line, nëpërmjet
rrjetave ose nëpërmjet mjeteve tjera elektronike duke shfrytëzuar të dhënat e digjitalizuara
elektronike lidhur me pajisjen me kartela krediti dhe kartela debiti; menaxhimi i bazave
kompjuterike të të dhënave; promovimi i koncerteve dhe i ngjarjeve kulturore për të tjerët,
organizimi i ekspozitave me qëllime komerciale dhe reklamimi; shërbime shpalljesh lidhur
me transportin, udhëtimet, hotelet, akomodimin, ushqimin dhe racionet, sportin, argëtimin
dhe vizitë-shëtitjet; ofrimi i informatave on-line lidhur me blerjen e produkteve dhe
shërbimeve nëpërmjet të internetit dhe rrjetave tjera kompjuterike; menaxhimi i
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dokumentacionit financiar; shërbime të dhënies së informatave, këshillave dhe konsulencës
lidhur me të gjitha shërbimet e përmendura më sipër
36 Sigurime; afarizëm financiar, afarizëm monetar; afarizëm lidhur me patundshmëritë,
shërbime konsultingu financiar; ofrimi i informatave financiare; shërbime
sponzorimi financiar; shërbime financiare, posaqërisht shërbime bankare, shërbime
kartelash krediti, shërbime kartelash debiti, shërbme kartelash konsumuese, shërbime
kartelash parapagimi të cilat ofrohen nëpërmjet të kartelave me vlera të ruajtura,
transakcione elektronike krediti dhe debiti, shërbime të prezantimit (publikimit) të llogarive
dhe pagesave të tyre, shpagimi (disbursimi) i parave të gatshme (kesh), verifikimi i çeçeve,
konvertimi i çeçeve në të holla, shërbime të qasjes në depozita dhe shërbime të ATM
aparateve, shërbime të autorizimit dhe ndreqjes (barazimit) së transaksioneve, rekonselijimi
i transaksioneve, administrimi i parave të gatshme, barazimi i mjeteve të konsoliduara,
procesimi (ekzekutimi) i kontesteve të konsoliduara, ofrimi i informatave financiare të cilat
lidhen me shërbimet e furnizimit me të dhëna dhe informatave mbi profilin e klientit,
shërbime të lëvizjes së mjeteve në fushën e kartelave të pagesave, shërbime të procesimit të
pagesave elektronike, shërbime të autentifikimit dhe verifikimi të transakcioneve të
pagesave, shërbime të këmbimit të valutave, kryesisht transaksionet e sigurta elektronike
me të holla të gatshme dhe transmetimi elektronik i të hollave të gatshme nëpërmjet të
rrjetave publike kompjuterike me qëllim të lehtësimit të tregtisë elektronike; ofrimi i
informatave financiare posaqërisht i të dhënave dhe raportimi mbi kredit dhe debit kartelat;
shërbime të transmetimit elektronik të mjeteve dhe këmbimit të valutës; shërbime të
vlerësimit financiar dhe shërbime të menaxhimit të rrezikut për të tjerët në laminë e kredive
konsumuese; shpërndarja e informatave financiare nëpërmjet rrjetave globale kompjuterike;
ofrimi i informatave financiare dhe shërbime këshillëdhënëse në lidhje me të gjitha
shërbimet e përmendura më sipër; ofrimi i shërbimeve financiare për mbështetjen e tregtisë
me pakicë nëpërmjet të mjeteve të telekomunikacionit mobil, kryesisht shërbime të
pagesave nëpërmjet pajisjeve pa tel; ofrimi i shërbimeve financiare për mbështetjen të
tregtisë me pakicë e cila ofrohet on-line nëpërmjet të rrjetave elektronike; shërbime
financiare analizimi dhe konsultimi; shërbime procesimi të transakcioneve financiare të
cilat i kryejnë poseduesit e kartelave nëpërmjet të ATM aparateve; sigurimi i shikimit të
gjendjes në llogari dhe në të dhënat për depozitimet dhe tërheqjet e të hollave nga
poseduesit e kartelave nëpërmjet ATM aparateve; shërbime të sigurimit të udhëtarëve;
emetimi dhe riblerja e çeçeve dhe vauçerave të udhëtarëve; shërbime verifikimi të
paguesve, verifikimi i informatave financiare; mirëmbajtja e të dhënave financiare;
shërbime sigurimi të kuletave elektronike me mjete të deponuara; shërbime të pagesave të
llogarive të cilat ofrohen nëpërmjet websajtave; shërbime bankare elektronike nëpërmjet të
rrjetave globale kompjuterike, shërbime të kleringut financiar; shërbime të transferit
ndërbankar kryesisht transferet direkte elektronike të të hollave nga banka në bankë dhe
sigurimi i informatave për llogaritë bankare nëpërmjet telefonit; shërbime financiare,
kryesisht sigurimi i pagesave mobile pa kontakt nëpërmjet të tregtarëve në objektet e shitjes
me pakicë, on-line dhe në objektet e shitjes me shumicë; shërbime financiare, kryesisht
sigurimi i kuletës digjitale në serverin e largët (cloud) i cili ruan informatat për llogarinë e
shfrytëzuesit për qasje në kupona, vauçerë, kodet e vauçerëve dhe rabat në shitje me pakicë
dhe për marrjen e shpërblimeve për lojalitet apo shpërblimeve në të holla të cilat mund të
deponohen në llogaritë e tyre me sistemin për kthimin e të hollave të gatshme; shërbime në
lidhje me pasurinë e patundshme; vlerësimi i patundshmërisë; menaxhimi i investimeve në
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leminë e patundshmërisë; shërbime investimi në patundshmëri; shërbime të sigurimit të
patundshmërive; financimi në pasuri të patundshme; shërbime të ndërmjetësimit në lidhje
me patundshmëritë; vlerësimi i patundshmërive; shërbime agjencie për patundshmëri;
evaluimi i patundshmërisë; administrimi në lidhje me patundshmëritë; administrimi i
afarizmit financiar në lidhje me patundshmëritë; sigurimi i huave për patundshmëri;
shërbime financimi në lidhje me zhvillimin (ngritjen) e patundshmërive; shërbime të
ndërmjetësimit financiar në lidhje me patundshmëritë; shërbime investimi kapital në
patundshmëri; shërbime investimi në pronësi komerciale; shërbime financiare në lidhje me
përvetësimin e patundshmërive; shërbime financiare në lidhje me shitjen e pasurisë; dhënia
me qera e patundshmërisë; shërbime të menaxhimit të transakcioneve të cilat lidhen me
posedimin e pronsisë së paluajtshme; evaluimi i pronës; menaxhimi i portofolios së pronës;
financimi i hipotekave dhe sekuritizimi i pronës; shërbime konsultimi në lidhje me opsionet
e pagesave, shërbimeve bankare, kredit kartelave, debit kartelave dhe kartelave të pagesave;
shërbime të dhënies së informatave, shërbime këshilldhënëse dhe konsulente të cilat lidhen
me të gjitha shërbimet e përmendura më sipër
38 Telekomunikacion; shërbime telekomunikacioni mobil; shërbime telekomunikacioni
bazuar në internet; shërbime komunikimi të të dhënave; transmetim elektronik i të dhënave
nëpërmjet rrjetave globale vepruese nga largësia për procesimin e të dhënave duke përfshirë
internetin; shërbime transmetimi, dhënja ose paraqitja (display) e informatave nga baza e të
dhënave nga kompjuteri të cilat kanë qenë të ruajtura në kompjuter ose të cilat vijnë
nëpërmjet të Internetit nga lëmia e sherbimeve financiare; transmetimi i të dhënave duke
shfrytëzuar sherbimet e procesimit elektronik të fotografisë nëpëmjet të lidhjeve mobile;
sherbime të postës elektronike, sherbime të dergimit dhe marrjes së porosive; sherbime
emitimi nëpërmjet të televizionit, radios dhe internetit; sigurimi i çasjes, për shumë
shfrytëzues në rrjetën informative kompjuterike të mbrojtur për transmetim dhe shpërndarje
të një varg informatash në lidhje me shërbimet financiare; shërbime në lidhje me kartelat
parapaguese për thirrje me telefon; shërbime të dhënies së informatave, shërbime
këshillëdhënëse dhe konsulente të cilat lidhen me të gjitha shërbimet e përmendura më
sipër
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe shërbime hulumtimi dhe projektimi në
lidhje me to; shërbime analizash dhe hulumtimi industrial; projektimi dhe zhvillimi i
hardverit dhe softverit kompjuterik; konvertimi i të dhënave ose dokumentave nga bartësit
fizikë në bartës elektronik të të dhënave; shërbime konsulente në lidhje me hardverin dhe
softverin kompjuterik; programim kompjuterik; shërbime të mbështetjes dhe shërbime
konsulente për menaxhimin e sistemeve kompjuterike, bazave të të dhënave dhe
aplikacioneve; sigurimi i shfrytëzimit të përkohshëm të softverit dhe aplikacioneve të cilat
nuk mund të shkarkohen për menaxhimin, lokalizimin, aktivizimin dhe ndërprerjen e
autorizimeve për verifikimin e autenticitetit (besueshmërisë) dhe kredencialeve ose
autorizimeve digjitale të pajisjeve komunikuese në bazë të fushava të afërta (NFC);
projektimi, zhvillimi, mirëmbajtja dhe azhorimi i hardverit kompjuterik dhe aplikacioneve
softverike për pajisje mobile digjitale; projektimi, zhvillimi, mirëmbajtja dhe azhorimi i
programeve kompjuterike dhe aplikacioneve softverike të cilat nuk mund të shkarkohen për
telefona mobil dhe pajisje tjera digjitale të cilat shfrytëzuesve u mundësojne çasje në
kupona, oferta shitëse promovuese, oferta speciale, vauçere, kode të vauçereve, rabate,
informata mbi produkte, informata mbi krahasimin e çmimeve, vlerësimeve kritike,
shpërblimeve në të holla, linqeve drejt internet sajteve, dhe informatave për zbritjet;
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shërbime provajderash dhe aplikacionesh shërbyese (ASP) i cili dallohet me softverin për
pranim, transmetim dhe paraqitje të kuponave, ofertave promovuese shitëse, ofertave
speciale, vauçerave, kodeve për vauçerë, rabat, informata për produktet, informata për
krahasimin e çmimeve, vlerësime kritike, shpërblime në të holla, linqe për websajte,
informata për zbritjet, si dhe pranim dhe transmetim të të dhënave për blerje të mallrave
dhe shërbimeve; aplikacione të provajderëve të shërbimeve (ASP) të cilët dallohen me
softverin për rrjetat shoqërore; shërbime të dizajnit grafik për kompajlimin e web faqeve ne
internet; krijimin dhe mirëmbajtja e web sajteve; hostimi i websajteve për të tjerët;
shërbime në lidhje me kompjutera dhe internetin, kryesisht ofrimi i bazave elektronike të të
dhënave online nëpërmjet të rrjetave globale kompjuterike në leminë e kontrollimit dhe
verifikimit të identitetit; shërbime kompjuterike dhe teknologjike për enkriptim dhe
dekriptim të informatave financiare, shërbime verifikimi të besueshmërisë së nënshkrimit
digjital, validimi i certifikatave digjitale, verifikimi i certifikatave digjitale, kontrollimi i
besueshmërisë, lëshimi, distribuimi dhe menaxhimi i dokumentave digjital; shërbime të
konsulencës teknike në leminë e programimit kompjuterik, rrjetave financiare
kompjuterike, procesimit të të dhënave, kanaleve të sigurta komunikuese, enkriptimi dhe
dekriptimi i të dhënave dhe siguria e rrjetave lokale; shpërndarja e informatave nëpërmjet
rrjetave globale kompjuterike në leminë e softverit kompjuterik, hardverit kompjuterik,
rrjetave kompjuterike financiare dhe rrjetave lokale; shërbime të procesimit të të dhënave
dhe verifikimit të të dhënave; shërbime të ruajtjes dhe rikthimit të të dhënave; shërbime te
ruajtjes së të dhënave dhe informatave mbi profilin e klientit; dhënie me qera e kohës së
çasjes në bazat e të dhënave kompjuterike; ofrimi i informatave, shërbime të
këshillëdhënjes dhe konsulencës të cilat lidhen me të gjitha shërbimet e përmendura më
sipër

(210) KS/M/ 2018/1155
(220) 28/08/2018
(731) Proex Sh.p.k. Rr. Fehmi Lladrovci
Nr.32, Prishtine, KS
(591) Kuqe, Krem, Verdhe
(740) Sokol Ismaili

(540)

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli
dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;
mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat
(mëlmesat); erëzat; akulli
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(210) KS/M/ 2018/1156
(220) 28/08/2018
(731) Sinani & Com " SH.P.K.
JANINA P.NR.,PRIZREN, KS
(740) Salahudin Sinani, JANINA
P.NR.,PRIZREN

(540)

(511) 3 Sapun për përdorim personal, kripë dushi dhe vaske për qëllime jo mjekësore,
përgatitjet e dushit jo për qëllime mjekësore, shapon për ripërtëritjen e flokëve, balsam
flokësh, kremra për flokë, xhel për flokët, xhel për rroje, xhel për pas rroje, xhel dhëmbësh,
xhel dushi, shkëlqyes flokësh, përgatitje për pastrimin e flokëve, bojë për flokët, dyllë për
depilim, larës goje jo për qëllime mjekësore, pastë dhëmbësh, krem kozmetike dhe kremra,
vajra esencialë, krem pudër , shkumë dhe sapun rroje, përgatitje kozmetike për kujdesin e
lëkurës, pastrues për lëkurën, tonik për lëkurën, zbutës për flokët e thatë, krem kozmetike,
maska bukurie, make-up, make-up [pluhur, rimel, lapsa kozmetike, buzëkuq, manikyr për
thonj, llak thonjsh, pastrues për manikyrin e thonjve, pastrues make-up, parfume, kolonjë,
solucion dhe krem pas rrojës, deodorante për pastrim personal, kremra për fëmijë, vaj për
fëmijë, pudër për fëmijë, kremra kozmetikë, qumësht pastrues për foshnjat
35 Shërbime e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me artikujt e tualetit, vajra
esenciale, kozmetikës, higjienës

(210) KS/M/ 2018/1157
(220) 28/08/2018
(731) Sinani & Com " SH.P.K.
JANINA P.NR.,PRIZREN, KS
(740) Salahudin Sinani, JANINA
P.NR.,PRIZREN

(540)
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(511) 3 Sapun për përdorim personal, kripë dushi dhe vaske për qëllime jo mjekësore,
përgatitjet e dushit jo për qëllime mjekësore, shapon për ripërtëritjen e flokëve, balsam
flokësh, kremra për flokë, xhel për flokët, xhel për rroje, xhel për pas rroje, xhel dhëmbësh,
xhel dushi, shkëlqyes flokësh, përgatitje për pastrimin e flokëve, bojë për flokët, dyll për
depilim, larës goje jo për qëllime mjekësore, pastë dhëmbësh, krem kozmetike dhe kremra,
vajra esencialë, krem pudër , shkumë dhe sapun rroje, përgatitje kozmetike për kujdesin e
lëkurës, pastrues për lëkurën, tonik për lëkurën, zbutës për flokët e thatë, krem kozmetike,
maska bukurie, make-up, make-up [pluhur, rimel, lapsa kozmetike, buzëkuq, manikyr për
thonj, llak thonjsh, pastrues për manikyrin e thonjve, pastrues make-up, parfume, kolonjë,
solucion dhe krem pas rrojës, deodorante për pastrim personal, kremra për fëmijë, vaj për
fëmijë, pudër për fëmijë, kremra kozmetikë, qumësht pastrues për foshnjat
35 Shërbime e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me artikujt e tualetit, vajra
esenciale, kozmetikës, higjienës

(210) KS/M/ 2018/1158
(220) 28/08/2018
(731) NOVARTIS AG, 4002 BASEL, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) MODOLEX

(511) 5 Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor

(210) KS/M/ 2018/1159
(220) 28/08/2018
(300) 77254/2018 14/08/2018 CH
(731) Philip Morris Brands Sàrl Quai
Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,
cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare
, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me
përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e
duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit
për qëllime të mbajtjes ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares
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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/ 2018/1160
(220) 28/08/2018
(300) 77256/2018 14/08/2018 CH
(731) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,
cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare
, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me
përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e
duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit
për qëllime të mbajtjes ngrohtë; pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares
ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet
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/ 2018/1161
(220) 28/08/2018
(300) 77255/2018 14/08/2018 CH
(731) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3, Neuchâtel 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" 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/ 2018/1162
(220) 29/08/2018
(731) “BIBITA” SH.P.K. Fsh. Vitomericë
KK Pejë, KS
(591) Bardhë, zezë, gjelbër

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe
përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm,
maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore
32 Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe
lëngje frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije
33 Pijet alkoholike përveç birrës
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(210) KS/M/ 2018/1163
(220) 29/08/2018
(731) "BIBITA" SH.P.K. Fsh. Vitomericë
KK Pejë, KS
(591) Bardhë, zezë, kuqe

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale, miell dhe
përgatitjet e bëra nga drithërat, bukë, pastë dhe ëmbëlsira, akujve, mjaltë, kundërhelm,
maja, pluhur pjekje, kripë, mustardë, uthull, salcë, erëza, akullore
32 Birra, ujrat minerale natyrale dhe të gazuar, pije të tjera jo-alkoolike, pije frutash dhe
lëngje frutash, shurupe dhe përgatitjet e tjera për të bërë pije
33 Pijet alkoholike përveç birrës

(210) KS/M/ 2018/1164
(220) 29/08/2018
(731) NT VLERA Skender Asllani
Astrit Bytyqi 104, Ferizaj, KS
(591) E kuqja, e Verdha, E Bardha

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut;ekstraktet e mishit, pemët dhe
perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera;xhelatinat, reçelet,
kompostot;vezët, qumështi dhe produktet e tij;vajrat dhe yndyrat për
ushqim.
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli
dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalta, melasa;tharmi,
pluhuri për pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat
(mëlmesat);erëzat;akulli.
32 Birrat;ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike;pije
frutash dhe lëng frutash;shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve
freskuese.
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(210) KS/M/ 2018/1165
(220) 29/08/2018
(300) 71580/2018 06/04/2018 CH
(731) IIC-INTERSPORT International
Corporation GmbH (A corporation
organized and existing under the laws of
Switzerland) Wölflistrasse 2, CH-3006
Bern, CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) VENTBASE

(511) 25 Veshje, këpucë, mbulesa për kokë; veshje dhe këpucë sportive; veshje të
papërshkueshme nga era; xhaketa rezistente ndaj erës; pantollona kundër erës; jelekë
kundër erës; këmisha kundër erës; pallto rezistente ndaj erës; veshje të papërshkueshme nga
uji; veshje të papërshkueshme nga shiu por që mund të ajrosen për të mundësuar kalimin
dhe eliminimin e djersitjes; veshje mbrojtëse termike; çorapë; çorapë sportive; çorapë
termike; veshje të brendshme; veshje të brendshme termike; kasketa [mbulesa për kokë];
kapela; mbulesa për kokë me materiale tekstili termik; artikuj trikotazhi; dorëza [veshje];
dorëza skijimi; dorëza termike; shalla; rripa [veshje]; jelekë të jashtëm; shall për supe;
kapela për dush; maska gjumi; shalla; pelerine të floktarëve; kostume për banjo; çizme për
alpinizëm [çizme për bjeshkatari]; çizme për ecje në mal; këpucë për atletikë; këpucë për
golf; këpucë për futboll; këpucë për skijim

(210) KS/M/ 2018/1166
(220) 30/08/2018
(300) 30 2018 102 893.4 14/03/2018 DE
(731) Wirtgen GmbH Reinhard-WirtgenStraße 2, 53578 Windhagen , DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) DURAFORCE

(511) 7 Pjesë për makina për bluarje, makina reciklimi, makina për stabilizimin e tokës dhe
makina për gërrmim, gjegjësisht daulle për bluarje, daulle për përzierje, daulle për bluarje
dhe përzierje, daulle për prerje, karkasë për daulle, dalta, kazma, mbajtëse për dalta,
mbajtëse për kazma, mbajtëse për mbajtës të daltave, mbajtëse për mbajtës të kazmave,
nxjerrës të materialeve, lopata, rrota për prerje, shufër gërryese dhe pllaka për mbylljen e
karkasëve të daulleve, shufër gërryese dhe pllaka për lëmuarjen e sipërfaqeve, trungje
mbrojtëse për karkasët e daulleve, pllaka anësore për karkasët e daulleve, segmente të
mbrojtjes nga konsumimi për karkasë të daulleve dhe pllaka të brendshme për karkasë të
daulleve, pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura, të përfshirë në këtë klasë
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(210) KS/M/ 2018/1167
(220) 31/08/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë Ismet
Mustafa fshati Gurëz Ferizaj Kosovë Ismet
Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E bardhë, E kaltër.

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.

(210) KS/M/ 2018/1168
(220) 31/08/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë Ismet
Mustafa Gurëz-Ferizaj, KS
(591) E Bardhë, E kaltër, E ari (gold)

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara

(210) KS/M/ 2018/1169
(220) 31/08/2018
(300) SI Nr.201870258 01/03/2018 SI
(731) TELEKOM SLOVENIJE, d.d.
Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, SI
(591) E kuqe
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel

(540)
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(511) 9 Alarme; Aparatura dhe pajisje për shpëtimin e jetës; Aparatura marrëse për audio
dhe video; Telefona me sekretari automatike; Bateri, elektrike; Llamba fleshi (fotografi);
Zile telefoni; Kompakt disqe (me kujtesë vetëm të lexueshme); Aparatura për lexim bar
kodi; Lexuesa (softueri kompjuteri); Skedarë fotografish të shkarkueshëm; Aparate për
regjistrim zëri; Çipe për deshifrim ADN-je (strukturë rrjeti dixhital); Shtylla për antenat pa
tela; DVD; Publikime elektronike, të shkarkueshme nëpërmjet rrjetit kompjuterik
(Internetit); Tabela elektronike njoftimesh; Aparatura përkthimi elektronike që mbahen në
xhep; Çanta për aparatura dhe instrumenta fotografikë; Skedarë të shkarkueshëm me
muzikë; Karta magnetike të koduara; Kompakt disqe (audio-video); Byzylykë magnetik
identifikimi; Mjete komunikimi magnetike të dhënash; Materiale për rrjete elektrike (tela,
kabllo); Aparatura matje, elektrike; Mikrofonë; Mikroproçesorë; Minj kompjuteri (pjesë
kompjuteri); Modemë; Monitorë (pajisje fundore, pjesë kompjuteri); Monitorë (ekrane,
programe kompjuterikë); Aparatura monitorimi, elektrike; Tuba (elektricitet); Aparatura
për ndërkomunikim; Aparatura për transmetim zëri; Aparatura për riprodhim zëri;
Aparatura për regjistrim zëri; Kompjutera personal të mbartshëm; Transmetuesa telefoni;
Transmetuesa (telekomunikacion); Transmetuesa të sinjaleve elektronikë; Ora inteligjente;
Pedometra (aparatura për numërim hapash); Alarme për zjarr; pajisje dixhitale me kompakt
disqe për regjistrim dhe dëgjim zëri; pajisje elektronike të mbartëshme që luajnë skedarë
dixhital të zërit dhe figurës; kompjutera të mbartshëm (kompjutera laptop); Radiotelefonë;
Lidhje për linja elektrike; Kuti për lidhjet elektrike (elektricitet); Kompjutera; Pajisje
periferike për kompjutera; Tastiera për kompjutera; Kujtesa për kompjutera (aparatura);
Programe kompjuterikë – Aplikacione softuera për kompjutera, të shkarkueshëm nëpërmjet
rrjetit kompjuterik (Internetit); Programe kompjuterikë, të regjistruar; Softuera
kompjuterikë, të regjistruar; Kufje për t'u mbajtur në kokë; Karta me qarqe të integruar
(karta inteligjente); Marrësa telefonikë; Telefon me tel; Aparate telefoni; Aparate telegrafi;
Telegrafë; Telemetra; Teleprintera; Termometra, jo për qëllime mjeksore; Aparate
televizivë; Drajvera USB; Aparatura të frekuencës së lartë; Pajisje ndërfaqëse për
kompjutera
16 Blloqe letrash (artikuj shkrimi); Shirita me bojë për printera për kompjutera; Formularë,
të printuar; Fotografi, të printuara; Katalogë; Libra; Broshura; Kalendarë; Letër; Postera;
Pllakarda prej letre ose kartoni; Pulla poste; Broshura informacioni; Kartolina; Revista;
Revista (materiale periodikë); Material i shtypur; Libra mësimdhënie; Kartolina urimi;
Bileta; Qese (zarfa, qese) prej letre ose plastike; Flamuj prej letre; Blloqe për shkrim ose
vizatim
35 Përpunim administrativ të porosive të blerjes; Shërbime administrative; Veshje
vitrinash; Faturime; Kërkim të dhënash në skedarë kompjuterikë për të tjerët; Përpilim dhe
futje të dhënash në baza të dhënash kompjuterike; Përditësim të materialeve të reklamës;
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Dhënie me qira të makinave automatike të shitjes; Lizim të aparaturave dhe pajisjeve të
zyrës; Reklama publike; Tërheqje opinioni; Reklamë nëpërmjet postës; Publikim të
teksteve publicitare; Përpunim teksti; Dhënie me qira të hapsirave për reklamë; Dhënie me
qira të hapësirave publicitare në mjetet e komunikimit; Dhënie me qira të materialeve
publicitare; Publicitet nëpërmjet rrjetit kompjuterik; Organizim ekspozitash për qëllime
komerciale ose reklame; Organizim panairesh tregtare për qëllime komerciale ose reklame;
Shkrim të teksteve publiciatre; Publicitet në ambientet e jashtme; Asistencë për menaxhim
komercial apo industrial; Asistencë në menaxhim biznesi; Administrim komercial të
licencimit të mallrave dhe shërbimeve për të tjerët; Promovim shitjesh për të tjerët;
Prezantim të mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; Ujdisje të
demonstrimeve të produkteve; Përgatitje të informacionit publik; Prodhim të filmave
publicitarë; Mbajtje llogarie; Shërbime të furnizimit të klientëve me kopje të përmbajtjeve
të mediave në interes të tyre; Përhapje të materialeve të reklamës; Reklamë; Reklamë
nëpërmjet porosive me postë; Shërbime reklame; Reklamë në radio; Reklamë në televizion;
Riprodhim dokumentash; Hartim pasqyrash llogarish; Përpilim statistikash; Sistemim
informacioni në baza të dhënash kompjuterike; Përgjigje automatike në telefon për
pajtimtarët e padisponueshëm; Marrëdhënie me publikun; Shërbime të krahasimit të
çmimeve; Shërbime marketingu në televizion; Shërbime faqosje për qëllime reklame;
Shërbime të marra nga të tjerët (asistencë biznesi); Marketing; Studim tregu; Kërkim tregu;
Menaxhim të skedarit në kompjuter; Ujdisje pajtimi në shërbime telekomunikacioni për të
tjerët
38 Shërbime transmetimi pa tel; Kohë të kufizuar aksesi në rrjetet kompjuterikë
(transmetim); Postë elektronike; Transmetim faksi; Shërbime informacioni në
telekomunicaion; Dhënie me qira të aparaturave për dërgim mesazhi; Televizion kabllor;
Faqe Interneti ku kryhet bashkëbisedim në kohë reale ndërmjet disa individëve; Shërbime
komunikimi me telefona celularë; Komunikime nga pajisje fundore kompjuterike;
Komunikime nëpërmjet rrjeteve të fibrave optikë; Transmetim radio; Transmetim televiziv;
Dhënie me qira të kohës së qasjes në rrjetat globalë kompjuterikë; Dhënie me qira
modemësh; Dhënie me qira aparaturash faksi; Dhënie me qira telefonash; Dhënie me qira të
aparaturave të telekomunikacionit; Ofrim të qasjes në rrjetet globale kompjuterike të
përdoruesve; Ofrim faqesh Interneti ku kryhet bashkëbisedim në kohë reale ndërmjet disa
individëve; Ofrim kanalesh telekomunikacioni për shërbime marketingu në televizion;
Ofrim lidhjesh telekomunikacioni në Internet; Shërbime të kërkimit të personit (radio,
telefon ose komunikim tjetër elektronik); Transmetim mesazhes; Dërgim telegramësh;
Transmetim telegramësh; Transmetim të skedarëve dixhitalë; Transmetim kartolinash në
linjë; Mbështetje kompjuterike për transmetim të mesazheve dhe fotove; Transmetim
nëpërmjet satelitit; Shërbimeve të tabelave të buletinëve elektronikë (shërbime
telekomunikacioni); Shërbime të postës zanore; Shërbime telefonike; Shërbime
komunikimi në telefon; Shërbime të teleshkruesave me shirit; Komunikime me telegraf;
Ofrim kanalesh telekomunikacioni për qëllime marketingu në televizion; Shërbime
telekomunikacioni të rrugëzimit dhe lidhjeve; Shërbime të telekonferencave; Shërbime
teleksi; Shërbime të agjencisë së lajmeve; Mbledhje dhe transmetim lajmesh
41 Prodhim filmi, ndryshe nga filmat e reklamës; Informacion arsimimi; Informacion për
argëtim; Dhënie me qira të librave; Dhënie me qira videokasetash; Dhënie me qira të
regjistruesve zanorë; Shërbime të biblotekës së lëvizëshme; Ofrim në linjë të lojrave
kompjuterike; Ofrim në linjë të publikimeve elektronike; Publikim tekstesh, të tjera nga
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tekstet për publicitet; Publikim të librave dhe gazetave elektronikë në rrjet kompjuterik;
Publikim librash; Dhënie me qira të pajisjeve audio; Organizim dhe drejtim seminaresh;
Organizim ekspozitash për qëllime kulturore dhe arsimimi; Shkrim tekstesh, të tjera nga
tekstet publicitare; Planifikim ngjarjesh sociale; Ofrim filmash me titra; Mëshimdhënie;
Prodhim muzike; Prodhim programesh radiofonikë dhe televizivë; Shërbime faqosje, të
tjera nga ato për qëllime reklame; Argëtim me televizion; Trainim, stërvitje; Organizim
mbrëmjesh; Shërbime argëtimi; Shërbime të klubit të shëndetit (trainim për shëndet dhe
fitnes)
42 Dizenjim industral; Dhënie me qira kompjuterash; Dublikim të programeve
kompjuterikë; Dizenjim amballazhi; Dizenim softueri kompjuterikë; Dhënie me qira të
softuerit kompjuterik; Dhënie me qira serverash Interneti; Konvertim të programeve dhe të
dhënave kompjuterike dhe rikuperim të të dhënave kompjuterike; Përditësim të softuerit
kompjuterik; Projektim sistemesh kompjuterikë; Dezinjim softueri kompjuterik; Përditësim
softueri kompjuterik; Analizë sistemi kompjuterik; Programim kompjuterik; Monitorim të
sistemeve kompjuterikë për menaxhim nga largësia; Hostim të faqeve web; Shërbime të
mbrojtjes së kompjuterave nga viruset; Konsulencë në fushën e projektimit dhe zhvillimit të
pajisjeve kompjuterike; Konsulencë në fushën e softuerëve kompjuterikë; Konsulencë mbi
sigurinë e kompjuterave; Konsulencë në fushën e kursimit të energjisë ; Instalim të
softuerëve kompjuterikë; Mirëmbajtje softuerësh
45 Shërbime të pronësisë intelektuale; Konsulencë mbi pronësinë intelektuale; Licencim të
të drejtave të pronësisë industriale; Licencim të softuerëve kompjuterikë (shërbime
ligjore); Regjistrim të emrave të domeineve (shërbime ligjore); Shërbime këshillimi për
pronësinë intelektuale; Konsulencë për sigurinë fizike; Menaxhim të së drejtës së autorit

(210) KS/M/ 2018/1170
(220) 31/08/2018
(731) BERLIN-CHEMIE AG Glienicker
Weg 125, D-12489 Berlin, DE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) VABADIN

(511) 5 Produkte farmaceutike; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor
(210) KS/M/ 2018/1171
(220) 31/08/2018
(731) SÜRERLER AYAKKABI SAN. VE
TİC. LTD. ŞTİ. FEVZİ ÇAKMAK MAH.
AYKENT AYK. SAN. SİT. 10716 SOK.
NO:27 Karatay / Konya, TR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) VOYAGER

(511) 18 Lëkura e papërpunuar ose gjysmë e punuar dhe lëkurat e kafshëve, imitimet e
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lëkurës, gëzofët, lëkura e përdorur për astara; Mallrat e bëra prej lëkure, imitimet e lëkurës
ose materialeve të tjera, të dizjanuara për mbajtjen e artikujve, të përfshirë në këtë klasë;
çanta, kuleta, kuti dhe valixhe prej lëkure ose gëzfëve; kuti për çelësa, valixhe [bagazhë],
valixhe; Ombrella; çadra dielli; çadrat e diellit; bastunët; kamxhikët, takëmet dhe shalat;
takëme kuajsh; yzengji; rripa prej lëkure (takëme kuajsh)
25 Veshje, duke përfshirë veshje te brendshme dhe veshje për jashtë, përveç veshjeve
mbrojtëse për qëllime speciale; çorape, shalla [veshje], shalla, mindila, shalle, rripa
[veshje]; Mbathje (Këpucë), këpucë, pantofla, sandale; Kapelë, kapele, kapele me vizore,
beretë, kapele [veshje për kokë], kapele të kafkës
35 Reklama, marketingu dhe marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave dhe
panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; dizajni për reklamim; sigurimi i
një tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Funksionet e zyrës;
shërbimet e sekretarisë; aranzhimi i abonimeve të gazetave për të tjerët; përpilimi i
statistikave; qiradhënia e makinave për zyrë; sistemimi i informacionit në bazat e të
dhënave kompjuterike; përgjigja ne telefon për abonentët jo në dispozicion; Menaxhim
biznesi, administrim biznesi dhe konsulence biznesi; kontabiliteti; shërbimet e konsulencës
komerciale; rekrutimin e personelit, vendosjen e personelit, agjencitë e punësimit, agjencitë
e importit-eksportit; shërbime të përkohshme të vendosjes së personelit; Ankandet; Sjellja
së bashku, për të mirën e të tjerëve, e një shumëllojshmërie të mallrave, që tj’u mundësojnë
klientëve që ne formë të përshtatshme të shikojnë dhe blejnë ato mallra, këto shërbime
mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, shitoret me shumicë, nëpërmjet medias
elektronike ose përmes katalogëve të porosive

(210) KS/M/ 2018/1172
(220) 31/08/2018
(731) HRC Sh.p.k. “Lagjja Kalabria
(Banesat e Arabëve) p.n Prishtinë. 10000
Prishtinë, KS
(740) “LM Consulting” sh.p.k.
Magjistralja Prishtinë – Shkup km 10, pn.
14000 Lipjan

(540) HRC

(511) 29 Mish, Peshk, shpend dhe kafshë gjahu;ekstrakte te mishit, conserve, e ngrirë, e
thatë, dhe pemë dhe permie të gatuara;xhelatin, reçel, kompot;ve, qumësht dhe produkte te
qumështit;vaj ushqimor dhe yndyrë
32 Birrat; uji mineral dhe i gazuar dhe pijet e tjera jo alkoolike; pijet e frutave, shurup dhe
përgaditjet e tjera për përgatijen e pijeve
33 Pije alkoolike (përveç birrave)
34 Tabako, artikujt të duhanit; shkrepës
35 Reklamat, menaxhimi i biznesit, administrim i bisnesit, pune shërbyese
43 Shërbimet për furnizim me ushqim dhe pije, akomodim I përkoshëm
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(210) KS/M/ 2018/1173
(220) 03/09/2018
(731) Kickers International BV
Hoogoorddreef 15 1101 BA Amsterdam,
NL
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) KICKERS

(511) 18 Bagazhet dhe çantat e udhëtimit; çadrat; çadrat e diellit; çanta shpine; çanta;
përfshirë çantat e shkollës për fëmijë; çanta sportive; çanta për veshje për udhëtime; çanta
plazhi; mbajtësit e kartelave; mbajtësit e kredit kartelave; çanta dore; kuti çelsash; valixhet
dhe çantat e udhëtimit; kuletat; qeset; çantat; çanta shopingu; çantat e udhëtimit; çanta
tualeti
25 Rroba; këpucë; kapelë
35 Këshilla në drejtimin e themelimit si ekskluzivitet; shërbimet e këshillimit afarist në
lidhje me themelimin dhe funksionimin e ekskluziviteteve; asistencë për biznes lidhur me
themelimin, operimin, menaxhimin dhe administrimin e ekskluziviteteve; menaxhimin e
biznesit dhe konsulencën organizative; duke përfshirë menaxhimin e biznesit dhe
konsulencën organizative në lidhje me ekskluzivitetet; shërbime të shitjes me pakicë lidhur
me shitjen e artikujve prej lëkure; çanta, çanta shpine, valixhe dhe çanta shkollore, çanta
sportive, valixhet dhe çantat e udhëtimit, kuletat dhe qeset. Veshje, këpucë dhe kapela;
reklamat; promovimin e shitjeve për të tjerët; shërbimet e marketingut; konsulencë dhe
shërbime informacioni në lidhje me administrimin e biznesit, që kanë të bëjnë me të gjitha
shërbimet e klases 35

(210) KS/M/ 2018/1174
(220) 03/09/2018
(731) The Gillette Company LLC One
Gillette Park Boston Massachusetts 2127,
US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) DIVINE

(511) 8 Makina rroje dhe brisqe për rroje; dispenzuesit, kasetat, mbajtësit, dhe fishekët, të
gjitha të dizajnuara në mënyrë specifike për dhe që përmbajnë brisqe për rroje

(210) KS/M/ 2018/1175
(220) 03/09/2018
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) LENOR CHARM
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(511) 3 Preparate për larje dhe substancat tjera për larje rrobash; preparate për pastrimin,
kujdesin, trajtimin dhe zbukurimin e pëlhurave; zbutës të pëlhurave, përmirësues të
pëlhurave

(210) KS/M/ 2018/1176
(220) 03/09/2018
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) LENOR BLUSH

(511) 3 Preparate për larje dhe substancat tjera për larje rrobash; preparate për pastrimin,
kujdesin, trajtimin dhe zbukurimin e pëlhurave; zbutës të pëlhurave, përmirësues të
pëlhurave

(210) KS/M/ 2018/1177
(220) 03/09/2018
(731) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, Ohio 45202, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) MYSTERY

(511) 3 Preparate për larje dhe substancat tjera për larje rrobash; preparate për pastrimin,
kujdesin, trajtimin dhe zbukurimin e pëlhurave; zbutës të pëlhurave, përmirësues të
pëlhurave

(210) KS/M/ 2018/1178
(220) 03/09/2018
(731) C.C.V. Beaumanoir
10 impasse du Grand Jardin ZAC de la
Moinerie 35400 Saint-Malo, FR
(591) e kuqe, e zezë dhe e bardhë
(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) 3 Vajrat dhe lëngjet për përdorim kozmetik; sapun; perfumeri; kozmetike; pastë
dhëmbësh; preparate kozmetike për dobesim, preparate për rrezitje të diellit (kozmetikë);
përgatitjet kozmetike për përdorim të tualeteve; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore;
sapun për rroje; maska të bukurisë; preparate kozmetike, kozmetike, lapsa kozmetike,
buzëkuq; përgatitjet për heqjen e kozmetikes; deodorantët për përdorim personal; ujë
tualeti; llak për thonjr; përgatitjet e rrojes ose depilimit, faculeta për heqjen e kozmetikes,
kremrat për rrezitje
9 Telefona, celularë dhe fiks, aplikacionet për telefona celular portativ ose celular; çantat
dhe aksesoret për telefona, domethënë çantat mbrojtëse, mbuluesit e lëvizshme për fytyrën
e telefonit, kufje për vesh, kufjet për kokë, mbuluesit, kufjet, mikrofone, pajisje për
mbeshtetje, pajisje për përdorim pa duar, bateritë; çantat, mbulesat dhe çantat e përshtatura
për telefona; kartat magnetike të koduara dhe/ose të laminuara për përdorim komercial;
karta me parapagim të koduar dhe/ose të laminuara magnetike; kartat e dhuratave të
parapaguara të laminuara; kartat e besnikërisë magnetike; syze; syze mbrojtëse; syze; pjesë
të syve të qelqit; syze të skive; syze sportive; syze (optike); zinxhirët e syzeve; korniza te
syzeve; veshje dhe helmet për mbrojtje nga aksidentet; çantat e syzeve; lente kontakti; kuti
për lente kontakti; dylbi, teleskopë, syze zmadhimi (optikë) dhe kuti për to; kufje audio
dhe/ose video; çelësat e USB-ve, vizatimi, dizajnimi, korigjimi i imazhit dhe simulimi i
softuerit kompjuterik (i regjistruar) dhe programet e simulimit të softuerit në dizajnimi e
modës, aksesorëve dhe shpërndarjes së tyre, bukurisë, dizajnit të modës, kozmeties; softuer
kompjuterik (i regjistruar); aparate fotografike (të regjistruara) dhe aparate dhe pajisje
shtesë për to (çantat, litarët dhe qafore)
14 Bizhuteri, bizhuteritë e bëra prej metaleve të çmuara, bizhuteri të modës, hajmali
(qafore), brosha (bizhuteri), qafore (bizhuteri), rrathë (bizhuteri), vathë, zinxhirë
(bizhuteri); instrumente horologjike dhe kronometrike, orë, orë alarmi; unaza kyçe (xhingla
ose ndalesa/rrathë); çantat e bizhuterive (jo prej metali të çmuar)
16 Postera, albume, kalendar; bllok shenimesh për skica; kuti kartoni ose letre; broshura,
fletore, kalendarë, katalogë; kuti shkrimi; naterial për zyre (përveç mobiljeve); materiale
dhe instrumente për vizatime; gravura, gdhendje; letër ambalazhi; paketimet e kartonit;
zarfat; kalendarët dhe planifikuesit (tea-off); fletë të shkrimit; shirit ngjitës për produktet
shkrimi dhe për përdorim shtëpiak; kapese dhe makinë për ngjitjen e kapëseve; bojra uji;
tabele të zezë dhe të bardhë; shkumës; lapsa për korrigjim; tavolina aritmetike;
letërthithëse; stilolapsa; stilografë; lapsa me ngjyra; lapsa për drejtim; stilolapsa të tipit të
ndezura; pastela; bllok shenimesh për skica; fletoret; broshura; lidhesa; dosje; dosje
dokumentesh; compasa; vizore për vizatim, vizore për matematikë; komplet trekëndeshash,
krejtëkëndësha për matematikë; gjysëmrreth; gomë; lëngje korrigjuese dhe lapsa; mprehese
për laps dhe mbajtësit e lapsave; transformuesit (decalcomanias-printime); brusha për
pikturim; çantat e vizatimit, çantat e lapsave; ngjyrave; enë për boje; mbeshtjelles të
fletoreve; thika letre; kuti boje; shpues për letër zyre; tabelat e vizatimit; pineske (gjilpera
për ngjitje); kapese letrash; markues te librave; letërthithërse tavoline; kuti vizatimesh;
fotografi; gazeta; libra; broshura; manuale; letër; periodike; fotografi; gdhendjet e
fotografive; portrete; kartat postare; letra për të luajtur; publikime; letra ose çanta plastike,
zarfa dhe çanta për paketim; mbajtësit e planit ditor dhe mbajtësit e dokumenteve të
automobilave; materialet plastike për paketim që nuk përfshihen në klasat e tjera,
domethënë çanta, zarfa, pako, pako, filma dhe fletë; kartat e koduara jo-magnetike për
përdorim komercial; kartat e laminuara jo magnetike për përdorim komercial; kartat e
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parapaguara jo-magnetike të koduara dhurata; kartat jo-magnetike të besnikërisë; kartat
ngjitëse; materialet ngjitëse “për ngjitje” për përdorim të shkrimeve ose të amvisërisë;
shami letre, pëlhurë tavoline dhe mbulesa tavoline të letrës, etiketat vetë-ngjitese; etiketat
vetë-ngjitese për kartat e besnikërisë dhe kartat bankare
18 Çadra; çanta; kutite e udhëtimit; valixhe e vogël; çantat e shkollës; qese për lojë (pajisje
për gjueti); kutite (bagazhet); valixhe; çantat e dokumenteve; çanta, jo prej metali të çmuar;
qese plazhi; çantat e kartelave (çantat e udhëtimeve); kuletat e xhepit; çantate çeqeve, çanta
për pazar; çanta, zarfa dhe çanta prej lëkure për paketim; çanta për qese, çanta për çadra,
çanta për çadra, çanta për qese, qese udhëtimi, çanta (zarfe, çanta) prej lëkure për paketimin
dhe çantat e veshjeve për udhëtime; çanta boshe komplete udhetimesh (artikuj lëkure);
çanta të zbrazëta tualeti; çana të ndryshme, jo të pajisura; mbajtëse ditari; mbajtësit e
dokumenteve të automobilave; çanta për çelësa (artikuj lëkure); çadra; shkop; çantat e
çelsave të lëkurës; çanta prej lëkure; çanta për veshje të udhëtimit; çanta këpucësh për
udhëtime; çanta nën-krahu (veshje lëkure), fshikull, jakë dhe veshje për kafshë
25 Veshje për të gjitha përdorimet dhe ndërresa, të bëra nga të gjitha materialet; këpucë
(me përjashtim të këpucëve ortopedike); veshje të kokës; çorape, rripa (veshje); të
brendshme; shalle, qafore; doreza, çorape dhe triko
35 Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës, duke
sjellë së bashku, për të mirën e të tjerëve, një shumëllojshmëri të mallrave (duke përjashtuar
transportin e tyre) që u mundësojnë klientëve që të shikojnë dhe blejnë ato mjete të
përshtatshme; shërbime të tilla mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, shitoret
e shitjes me shumicë, përmes katalogëve të porosive postare ose nëpërmjet mjeteve
elektronike, p.sh. nëpërmjet faqeve të internetit ose programeve të blerjeve televizive),
përkatësisht parfumerisë, mallrave optike, bizhuteri, instrumente horologjike, çanta, valixhe
dhe objekte të tjera të transportit, veshje dhe këpucë

(210) KS/M/ 2018/1179
(220) 03/09/2018
(731) Dardan Rreci Prishtinë Lagja Pejton
Rr Sejdi Kryeziu Nr .66, KS
(591) E bardhe, Portokalli, Vjollce

(540)

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli
dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;
mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat
(mëlmesat); erëzat; akulli
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(210) KS/M/ 2018/1180
(220) 04/09/2018
(731) Addo Play Limited The Three Pines,
Church Road, Penn, High Wycombe,
Buckinghamshire HP10 8EG, UK
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 9 Softuerë kompjuterik; softuerë kompjuterik të lojrave; softuerët për video lojëra;
kompjutera tabletë; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim, ruajtjen,
kodimin, dekodimin, konvertimin dhe përpunimin e zërit ose imazheve; aparate dhe
instrumente shkencore; aparate dhe instrumente optike; teleskop; mikroskop; bateri
16 Letër; letër mbështjellëse; letër shkrimi; shtresa të letrës; materiale shkrimi; zarfa;
materiale të shtypura; kartolina përshëndetëse; karta tregtare; libra; ngjitëse; materiale për
zyrë; shtresa ngjitëse për shkrim ose për qëllime shtëpiake; mbajtës për shtresa ngjitëse;
ngjitës për materiale të shkrimit apo për qëllime shtëpiake; ngjitës me shkëlqim për qëllime
shkrimi; vula shënuese; fshirëse; stilolapsa; lapsa; ngjyra; shkrumës; brusha për ngjyrosje;
mprehëse të lapsit; materiale modelimi për artistë; modelimi i argjilës; kallëp për
modelimin argjilës
28 Lodra; lojëra; artikuj për lodra; lodra për foshnja; lodra të mbushura dhe prej pelushi;
artikuj të veshjeve për lodra dhe pajisje për to; mbajtja e rasteve për lodrat dhe veshjet e
lodrave; kukulla; veshje të kukullave; aksesorë të veshjeve të kukullave; shtëpitë e
kukullave; automjetet e lodrave; automjete më ulëse për lodra; lodra për shëtitje; lodra për
ndërtim; set blloku i ndërtimit të lodrave; Pjesë të kitave [shiten të plota] për ndërtimin e
modeleve; modelet e lodrave; enigma (puzzles); Lodra mësimore elektronike; Lojëra
elektronike; lojëra edukative mësimore elektronike; lojëra me figura vepruese; sete të
lodrave me figura vepruese; lodra për lojë me role; modele për përdorim me lojëra të
luajtjes me role; pistoleta të ujit; armë me ujë; lodra artizanale të shitur në formë kit; lodër
stuko; karta tregtare [karta loje]; artikuj gjimnastik dhe sportiv që nuk përfshihen në klasa
të tjera; pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e mësipërme

(210) KS/M/ 2018/1181
(220) 04/09/2018
(731) Addo Play Limited The Three Pines,
Church Road, Penn, High Wycombe,
Buckinghamshire HP10 8EG, UK
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) ADDO
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove
(511) 9 Softuerë kompjuterik; softuerë kompjuterik të lojrave; softuerët për video lojëra;
kompjutera tabletë; aparate dhe instrumente për regjistrim, transmetim, riprodhim, ruajtjen,
kodimin, dekodimin, konvertimin dhe përpunimin e zërit ose imazheve; aparate dhe
instrumente shkencore; aparate dhe instrumente optike; teleskop; mikroskop; bateri
16 Letër; letër mbështjellëse; letër shkrimi; shtresa të letrës; materiale shkrimi; zarfa;
materiale të shtypura; kartolina përshëndetëse; karta tregtare; libra; ngjitëse; materiale për
zyrë; shtresa ngjitëse për shkrim ose për qëllime shtëpiake; mbajtës për shtresa ngjitëse;
ngjitës për materiale të shkrimit apo për qëllime shtëpiake; ngjitës me shkëlqim për qëllime
shkrimi; vula shënuese; fshirëse; stilolapsa; lapsa; ngjyra; shkrumës; brusha për ngjyrosje;
mprehëse të lapsit; materiale modelimi për artistë; modelimi i argjilës; kallëp për
modelimin argjilës
28 Lodra; lojëra; artikuj për lodra; lodra për foshnja; lodra të mbushura dhe prej pelushi;
artikuj të veshjeve për lodra dhe pajisje për to; mbajtja e rasteve për lodrat dhe veshjet e
lodrave; kukulla; veshje të kukullave; aksesorë të veshjeve të kukullave; shtëpitë e
kukullave; automjetet e lodrave; automjete më ulëse për lodra; lodra për shëtitje; lodra për
ndërtim; set blloku i ndërtimit të lodrave; Pjesë të kitave [shiten të plota] për ndërtimin e
modeleve; modelet e lodrave; enigma (puzzles); Lodra mësimore elektronike; Lojëra
elektronike; lojëra edukative mësimore elektronike; lojëra me figura vepruese; sete të
lodrave me figura vepruese; lodra për lojë me role; modele për përdorim me lojëra të
luajtjes me role; pistoleta të ujit; armë me ujë; lodra artizanale të shitur në formë kit; lodër
stuko; karta tregtare [karta loje]; artikuj gjimnastik dhe sportiv që nuk përfshihen në klasa
të tjera; pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e mësipërme

(210) KS/M/ 2018/1182
(220) 04/09/2018
(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

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike; preparate mjekësore dhe veterinare; preparate higjenike
dhe produkte për perdorim në mjekësi; preparate dietale dhe shtesa dietale në ushqim

(210) KS/M/ 2018/1183
(220) 05/09/2018
(731) Izedin Statovci Rr. Idriz GjilaniDardani SU-5 , Lam 17 Prishtine, KS
(591) E bardhe, E kuqe, E verdhe, E zeze
E gjelbert qel

(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; mielli
dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;
mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat
(mëlmesat); erëzat; akulli
32 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli
dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;
mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat
(mëlmesat); erëzat; akulli
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(210) KS/M/ 2018/1185
(220) 06/09/2018
(731) GS Yuasa Corporation
1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8520, JP
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Bateri dhe qeli bateriash; Bateri, elektrike; Bateri, elektrike për automjete; Bateri
për ndriçim; Kuti (arka) arka bateriash; Karikues baterish; Poçe bateriash
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(210) KS/M/ 2018/1186
(220) 06/09/2018
(731) GS Yuasa Corporation
1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8520, JP
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Bateri dhe qeli bateriash; Bateri, elektrike; Bateri, elektrike, për automjete; Bateri
për ndriçim; Kuti (arka) arka bateriash; Karikues baterish; Poçe bateriash

(210) KS/M/ 2018/1187
(220) 06/09/2018
(731) GS Yuasa Corporation
1, Inobaba-cho, Nishinosho, Kisshoin,
Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto 601-8520, JP
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 9 Bateri dhe qeli bateriash; Bateri, elektrike; Bateri, elektrike, për automjete; Bateri
për ndriçim; Kuti (arka) arka bateriash; Karikues baterish; Poçe bateriash

(210) KS/M/ 2018/1188
(220) 06/09/2018
(300) 3310837 15/05/2018 UK
(731) Disarmco Holdings Limited
Jindal House, 35 Progress Road,Leigh-onSea, Essex, SS9 5PR, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) DRAGON

(511) 4 Lëndë djegëse dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitil për ndriçim; pishtarë qirinjsh
13 Substancat dhe pajisjet shpërthyese, përveç armëve; fishekezjarrë; raketa për
fishekzjarre; qirinj romakë
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(210) KS/M/ 2018/1189
(220) 06/09/2018
(731) Apotex Technologies Inc. 150 Signet
Drive, Toronto, Ontario, M9L1T9, CA
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) PELGRAZ

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; produkte farmaceutike që përbëhën nga ose
përmbajnë pegfilgrastim

(210) KS/M/ 2018/1190
(220) 06/09/2018
(300) 30 2018 102 975 15/03/2018 DE
(731) medac Gesellschaft für klinische
Spezialpräparate mbH Theaterstraße 6,
22880 Wedel, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) Trecondi

(511) 5 Preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2018/1191
(220) 07/09/2018
(731) Wilhelm Layher GmbH & Co KG
Ochenbacher Str. 56, 74363 GüglingenEibensbach, DE
(740) Abedin Mehmeti (005) Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85,10 000 Prishtinë

(540)

(511) 6 Shkalle prej metali; skele prej metali; pjesë të skelës së metalit; skele të lëvizshme
prej metali; shkallët prej metali; rampa prej metali; dërrasa te skeleve metalike; dysheme e
skeleve metalike; shtylla mbajtëse metalike; platformat e qasjes [skela] prej metali; parmak
prej metali; pjesë të parafabrikuara të metaleve për ngritjen e skelave, platformave të punës,
konstruksione të shkallëve, podiumeve, kulmeve, sallave dhe ndërtesave; platformat e
punës, konstruksione të shkallëve, skenat, podiumet e metaleve; platformat lëvizëse të
punës prej metalit; çatitë dhe strukturat e kulmit prej metalit; salla dhe ndërtesat prej metali
që çmontohen; pjesët e parafabrikuara të metalit për ngritjen e platformave të punës,
konstruksione të shkallëve, skenave, platformave të lëvizshme të punës prej metalit, çative
dhe strukturave të çative, sallave dhe ndërtesave që çmontohen; strukturat prej metalit;
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sistemet e traversave prej metali; muret mbrojtëse prej metali; sistemet mbrojtëse murit prej
metali; elementet e murit prej metali; gardhe prej metali; kunjat e skelave të metalit; skajet
e grilave prej metali; lidhësit e skelave prej metali; paleta metalike
9 Softuer
19 skela jo metalike; pjesët e skelave, jo prej metali; skela të levizshme, jo prej metali;
shkallët, jo prej metali; rampa, jo prej metali; dërrasat e skelave, jo prej metali; dyshemetë e
skelave, jo prej metali; shtylla mbajtëse, jo prej metali; platformat e qasjes [skela], jo prej
metali; parmak jo metalike; pjesët e parafabrikuara (jo prej metali) për ngritjen e skelave,
platformave të punës, konstruksione të shkallëve, podiumeve, kulmeve, sallave dhe
ndërtesave; platformat e punës, shkallët e stadiumit, skenat, podiumet, jo prej metali;
platformat mobile të punës, jo prej metali; çatitë dhe strukturat e kulmit, jo prej metali; salla
dhe ndërtesa të çmontueshme jo metalike; pjesët e parafabrikuara (jo prej metali) për
ngritjen e platformave të punës, konstruksione të shkallëve, skenat, podiumet, platformat e
lëvizshme të punës, çatitë dhe strukturat e çatisë, sallat dhe ndërtesat e çmontueshme;
struktura jo metalike; sistemet e traversave, jo prej metali; mure mbrojtëse, jo prej metali;
sistemet mbrojtëse të murit, jo prej metali; elemente muri, jo prej metali; gardhe jo
metalike; kunjat e skelave, jo prej metali; skajet e grilave, jo prej metali; lidhësa, jo prej
metali; paleta, jo prej metali
20 shkallët, jo prej metali

(210) KS/M/ 2018/1192
(540)
(220) 07/09/2018
(300) 297728 08/03/2018 AT
(731) GoodMills Österreich GmbH
Schmidgasse 3-7, 2320 Schwechat, AT
(740) Virtyt Ibrahimaga (041) Zyra Juridike
Virtyt Ibrahimaga Rr. Anton Cetta 5A,
Prishtinë

(511) 30 Drithërat e përpunuar; Miell; orizi, tapioka; përgatitjet e drithërave; drithëra;
patate të skuqura [produkte drithëra]; bollgur; përzierjet e gatshme për pjekje;
paspecifikuara; drithëra të gatshëm për të ngrënë; ushqim me bazë në drithëra me bazë
drithi; ushqim me bazë oriz të bazuar në oriz; niseshte për ushqim.

(210) KS/M/ 2018/1193
(220) 07/09/2018
(731) CAPITAL GROUP Elbasan
Bradashesh, rruga Elbasan Metalurgji, km5,
AL
(591) E verdhë; ari; e klatër

(540)
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(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(511) 3 Preparate dhe locione pastruese;pambuk për qëllime kozmetike;letra të lagura për
qëllime kozmetike.
(210) KS/M/ 2018/1195
(220) 10/09/2018
(731) Valon Vataj Prishtinë, Mati 1, rruga
“Bardhyl Qaushi”, Hyrja E, kati 1, nr.01.,
KS
(591) Ari, pembe dhe bardhë
(740) Labinot Vata Prishtnë Mati 1, rruga
“Bardhyl Qaushi”, Hyrja D, perdhese, nr. 01

(540)

(511) 9 Filma kinemaje, shirita videoje, videokaseta, audiokaseta, disqe video, CD rom
Video lojra në CD, kompakt disqe, regjistrime, shirita, kaseta dhe kompakt disqe për
riprodhimin e zërit dhe figurës , aparatet për incizimin, transmetimin dhe riprodhimin e
zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave magnetike; disqet për incizim; studio televizive e
radiofonike për riprodhim dhe regjistrim të zërit dhe të imazheve virtuale të regjistruara ose
direkt/live, fotografi në film (diapozitive), disqe pasqyrues dhe rrypa sinjalizues magnetike
që shikohen me rreze laser, pajisjet për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterë per
perpunim te dhenave dhe imazheve të zërit për publicitet, transmetime televizive
radiofonike dhe online, modema dhe pajisje për transmetimin online dhe në internet të
prodhimeve televizive dhe radiofonike. Kamera dhe aparatura për transmetime online të
“reality show”, të gjitha për të mbartur materiale që transmetohen në media duke filluar nga
televizioni e deri tek telefonat e menqur/smart
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës
41 Organizimi, produkcioni dhe prezantimi për spektakle, programe argëtuese radiofonike
ose televizive, dhe online përfshirë “reality show” veçanerisht spektakel televiziv dhe
online në internet kryesisht ne fushën e kulinarisë, kombinuar me klipe të shkurtëra, me
humor, muzikë, kronika të shkurtëra etj
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(210) KS/M/ 2018/1196
(220) 10/09/2018
(731) Efe Tekstil Mağazacılık Sanayi İç ve
Dış Ticaret Limited Şirketi Mehmet Nesih
Özmen Mahallesi, Nazim Sokak No:17,
Güngören – Merter - İstanbul , TR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 25 Veshje, përkatësisht pantallona, xhaketa, mbulesa, xhaketa, funde, kostume,
bluza, xhaketa, këmisha, veshje lëkure të gatshme, bluza, pantallona të holla, veshje,
pantallona të shkurtra (Bermuda), xhinse, pizhama, veshje kundër shiut, rrobë plazhi,
kostume banje, kostume noti; veshje për sport (për përdorim ekskluziv për sport),
veshmbathje për foshnjat, domethënë, këmisha, pantallona, veshjet, veshjet; veshjet e
brendshme, domethënë, pantallona të shkurtra sutjen, te mrendshme, pantallona të shkurtra;
çorape; veshje për këmbë, përkatësisht këpucë, duke përjashtuar këpucët ortopedike,
sandale, çizme të papërshkueshme nga uji, çizme për ecje, çizme, këpucë sportive, pantofla;
pjesët e këpucëve, pjese për thembra, shtroja për këpucë, këpucë; kapuçet, helmeta, kapele
sportive, kapele, kapele te sheshta - beretë; doreza, pantallona, rripa, kemishe nate, shalle
(sarong), shalle qafe, shalle, qafore, kreavatë, rripa të varura
35 Reklamim, marketing dhe marrëdhënie me publikun; organizimi i ekspozitave dhe
panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; funksionet e zyrës; shërbimet e
sekretarisë; rregullimin e abonimeve të gazetave për të tjerët; përpilimi i statistikave; qira e
makinave të zyrës; sistemimi i informacionit në bazën e të dhënave kompjuterike; përgjigjja
në telefonatat për kliente; menaxhimin e biznesit, administrimin e biznesit dhe këshillimin e
biznesit; kontabilitetit; shërbimet e konsulencës komerciale; rekrutimin e personelit,
vendosjen e personelit, agjencitë e punësimit, agjencitë e import-eksportit; shërbimet e
vendosjes së përkohshme të stafit; shitje me ankand; mbledhja, për të mirën e të tjerëve, për
një shumëllojshmëri të mallrave, përkatësisht, veshje, duke përfshirë mbathje dhe veshje e
jashtme, përveç veshje të veçantë për qëllime mbrojtëse, çorape, kufje (veshje), shall, shall i
gjer (bandana), shall, rripa (veshje), veshje për këmbë, këpucë, pantofla, sandale, veshje për
kokë, kapele, kapele me strehë, kapele, kapele te sheshta – beretë (kapelë), helmetë, duke ju
mundësuar klientëve, sipas përshtatshmerise të tyre, për të parë dhe blerë mallra, shërbimet
e tilla mund të ofrohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, shitore me shumicë, permes
mjeteve te mediave elektronike ose nëpërmjet katalogëve të porosive me postë
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(210) KS/M/ 2018/1197
(220) 10/09/2018
(731) Winterhalter Gastronom GmbH
Winterhalterstrasse 2-12 88074
Meckenbeuren, DE
(591) e kaltër e hapur, e kaltër e mbyllur, e
bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Detergjentë; preparata për pastrim, lustrim, larje dhe gërryese; sapun; përgatitjet
zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim në lavanderi
7 Makinat e larjes, duke përfshirë makina për larjen e enëve, si dhe pjesët dhe pajisjet e
tyre (të përfshira në këtë klasë); pastrim me sode kaustike si pastrues si pjesë e makina për
larjen e enëve; vegla elektrike të gatimit, dmth blues, blues elektrike për ushqim, hapëse
elektrike për ushqim, grirës elektrike për ushqim, rrahës elektrike për vezë, hapës elektrike,
qerues elektrike për fruta, makinat elektrtike për përgatitjen e lëngjeve, makinat elektrike
për shtrydhjen e lëngjeve nga frutat, makina për prodhimin e pastave për qëllime shtëpiake,
larës elektrikë për perime, makina elektrike të kuzhinës; enë kuzhine elektrike dhe makina
për prerje, grirje, thyerje, bluarje, shtypje, prerje, përzierje, kombinim, sharrim, përzierje,
lëkime të ushqimit
9 Njësitë e dozimit, duke përfshirë njësitë dozuese të lëngëta dhe njësitë e dozimit me
pluhur, instrumentet matëse për temperaturën, lagështinë, përmbajtjen e shkumës,
papastërtitë dhe detergjentin në ujin e larjes
11 Pajisjet për pastrimin e ujit, përkatësisht aparatet dhe instrumentet për zbutjen e ujit, si
dhe njësitë e tyre; aparatet dhe instrumentet e demineralizimit si dhe njësitë e tyre; aparatet
dhe instrumentet osmozike te për pastrimin e ujit, si dhe njësitë e tyre; makineritë dhe
aparatet e akullit, duke përfshirë makinat që krijojnë kube akulli (të përfshira në këtë klasë);
Aparat për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim me
ujë dhe qëllime sanitare; makina kafeje, frigorifer kabinete, makina për bërjen e akullit,
pajisje për ajër të nxehtë, furra dhe shporetet e kuzhinës, aparate gatimi

(210) KS/M/ 2018/1199
(540)
(220) 11/09/2018
(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine Wisconsin34032236, US
(591) kuq e zi
(740) Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D"
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë
(511) 1 Kompozime kimike rezistuese ndaj ujit për të mbathura, lëkurë dhe tekstile;
kompozime kimike per zgjerimin e këpucëve
2 Bojë, ngjyra, fiksues dhe ngjyra për përdorimin në prodhimin e të mbathurave dhe
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artikujve nga lëkura
3 Para trajtim të njollave dhe baltës në pëlhura duke përfshirë veshjet, tapiceri, dhe tepihe;
heqja e njollave dhe baltës në pelhura duke përfshirë veshjet, tapiceri, dhe tapeta; sapuna të
ndryshëm nga ata që shfrytëzohen për larjen e trupit; detergjent i ndryshëm nga ai që
perdoret për larjen e trupit; dyll i dyshemesë; dyll për mobilje; mbështjellës mbrojtës në
natyrën e mobiljeve, dyshemesë; hapësit e kullimit; pastruesit e siperfaqeve të forta;
preparate zbardhuese dhe substanca tjera për perdorim në stofra; lecka për një perdorim të
impregnuara me kemikate ose bashkëdyzime për shfrytëzim shtepiak; preparate për hjekjen
e llakut; preparate në natyrë të dyllit për perdorim në sipërfaqet e përfunduara dhe të
papërfunduara; preparate për hjekjen e dyllit; pastruesit shtepiakë për të gjitha destinimet,
pastruesit e guacave të tualetit, pastruesit e dushit, pastruesit e kuzhinës; pastruesit e qelqit
dhe multi siperfaqeve për të gjitha destinimet; fletëzat e celulozës së trajtuar sintetike për
perdorim në makina larëse për absorbimin e ndytësirave dhe bojës gjatë larjes; preparate
aromatizimi të ajrit; parfume të dhomës ose atmosferës; vajra esenciale për atmosferë,
preparate parfumesh për ajr; potpuri (lule të thata dhe erëza); temjan; preparate për pastrim,
llustrim, gërryerje dhe abrazion; llustër, krem dhe kompresa të pigmentuara të gjitha për
mbathje dhe produkte të lëkurës; mbrojtës të lëkurës, kryesisht llustër mbrojtës të lëkurës,
kremë mbrojtëse për lëkurë; preparate pastruese të thata, kryesisht, copeza të pastrimit
kimik të thatë dhe preparate tjera pastruese për lëkurë, lëkurë e butë, vinil, plastikë dhe
produkte te punuara nga keto materiale; eliminuesit e gervishjeve për lëkurë dhe produkte
vinili; llustër dhe kremëra për këpucë dhe produkte të lëkurës, duke përfshirë për mbulimin
e shenjave të gërvishjeve; mbrojtës për mbathje dhe produkte të lëkurës, kryesisht, llustër
për këpucë dhe llustëra të lëkurës; faculeta të impregnuara me preparate llustrimi dhe
pastrimi; vaj për mbrojtjen e këmbëve nga plasaritjet (jo për perdorim medicinal)
4 Qirinj, dyll që shkrihet; qirinj nga citronella për përdorim si debues të insekteve,
kryesisht qirinj të cilët përmbajnë dëbues të insekteve; qirinj të parfumosur
5 Dezinfektant likuid apo sprej i ndryshëm nga ai që perdoret për trupin; freskues të ajrit;
dezorant ajri; preparate për pastrimin e ajrit; dezorues të tepihëve dhe të dhomës;
dezodorues i stofrave; insekticide; dëbues të insekteve; lecka të lagura më dëbues të
insekteve për përdorim në trup; bobinë dëbuese të mushkonjave; karrem për insekte i cili
përmban insekticide për kontrollim të insekteve dhe dëmtuesve (brejtësve); pastë (krem )
ilaçe për relaksimin e kruarjes dhe skuqjes nga pickimi insekteve; kombinim antifungal
sprej për këmbë; dezodorant për të mbathura
11 Shpërndarës elektrik i aromës; llampa dhe qirinj të fanarëve për dëbimin e insekteve
16 Qese plastike për përdorim shtëpijak; qese plastike të cilat zbrazen për depo dhe të
mbyllura për përdorim shtëpijak
21 Kutija plastike për përdorim shtëpiak; enë të kuzhine për shtëpi dhe kutija vogla (jo nga
metalet e çmuara ose të mbështjellura me to; lugë këpucësh dhe skelet per këpuce për me u
ruajte formën apo zgjerim; lecka dhe shpuza për llustrim; brusha këpucësh; vegla të cilat
operojnë me dorë për pastrimin e qelqit të cilat përdorin shtresa të buta (lecka të buta);
furça të ashpra (tëforta) për pastim shtëpijak
25 Paisje jo rrëshqitëse për të mbathura; shputa (taban) jo rrëshqitëse dhe shputa të
brendshme për të mbathura; shputa, shputa dhe shtresa (shputa) për të mbathura; take për të
mbathura; patkoj (pjesë metalike që u vihen këpucëve), shtresa dhe elemente të cilat
perdoren për mbrojtjen e këmbës dhe përforcim të këmbës në të mbathura, thembra
këpucësh për përforcim me çorapë dhe lidhëse për këpucë; çorapë, lloje çorapesh dhe
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lidhëse
26 Lidhëse për këpucë

(210) KS/M/ 2018/1200
(540)
(220) 11/09/2018
(731) S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine Wisconsin
53403-2236, US
(591) kuq e zi
(740) Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D"
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(511) 1 Kompozime kimike rezistuese ndaj ujit për të mbathura, lëkurë dhe tekstile;
kompozime kimike per zgjerimin e këpucëve
2 Bojë, ngjyra, fiksues dhe ngjyra për përdorimin në prodhimin e të mbathurave dhe
artikujve nga lëkura
3 Para trajtim të njollave dhe baltës në pëlhura duke përfshirë veshjet, tapiceri, dhe tepihe;
heqja e njollave dhe baltës në pelhura duke përfshirë veshjet, tapiceri, dhe tapeta; sapuna të
ndryshëm nga ata që shfrytëzohen për larjen e trupit; detergjent i ndryshëm nga ai që
perdoret për larjen e trupit; dyll i dyshemesë; dyll për mobilje; mbështjellës mbrojtës në
natyrën e mobiljeve, dyshemesë; hapësit e kullimit; pastruesit e siperfaqeve të forta;
preparate zbardhuese dhe substanca tjera për perdorim në stofra; lecka për një perdorim të
impregnuara me kemikate ose bashkëdyzime për shfrytëzim shtepiak; preparate për hjekjen
e llakut; preparate në natyrë të dyllit për perdorim në sipërfaqet e përfunduara dhe të
papërfunduara; preparate për hjekjen e dyllit; pastruesit shtepiakë për të gjitha destinimet,
pastruesit e guacave të tualetit, pastruesit e dushit, pastruesit e kuzhinës; pastruesit e qelqit
dhe multi siperfaqeve për të gjitha destinimet; fletëzat e celulozës së trajtuar sintetike për
perdorim në makina larëse për absorbimin e ndytësirave dhe bojës gjatë larjes; preparate
aromatizimi të ajrit; parfume të dhomës ose atmosferës; vajra esenciale për atmosferë,
preparate parfumesh për ajr; potpuri (lule të thata dhe erëza); temjan; preparate për pastrim,
llustrim, gërryerje dhe abrazion; llustër, krem dhe kompresa të pigmentuara të gjitha për
mbathje dhe produkte të lëkurës; mbrojtës të lëkurës, kryesisht llustër mbrojtës të lëkurës,
kremë mbrojtëse për lëkurë; preparate pastruese të thata, kryesisht, copeza të pastrimit
kimik të thatë dhe preparate tjera pastruese për lëkurë, lëkurë e butë, vinil, plastikë dhe
produkte te punuara nga keto materiale; eliminuesit e gervishjeve për lëkurë dhe produkte
vinili; llustër dhe kremëra për këpucë dhe produkte të lëkurës, duke përfshirë për mbulimin
e shenjave të gërvishjeve; mbrojtës për mbathje dhe produkte të lëkurës, kryesisht, llustër
për këpucë dhe llustëra të lëkurës; faculeta të impregnuara me preparate llustrimi dhe
pastrimi; vaj për mbrojtjen e këmbëve nga plasaritjet (jo për perdorim medicinal)
4 Qirinj, dyll që shkrihet; qirinj nga citronella për përdorim si debues të insekteve,
kryesisht qirinj të cilët përmbajnë dëbues të insekteve; qirinj të parfumosur
5 Dezinfektant likuid apo sprej i ndryshëm nga ai që perdoret për trupin; freskues të ajrit;
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dezorant ajri; preparate për pastrimin e ajrit; dezorues të tepihëve dhe të dhomës;
dezodorues i stofrave; insekticide; dëbues të insekteve; lecka të lagura më dëbues të
insekteve për përdorim në trup; bobinë dëbuese të mushkonjave; karrem për insekte i cili
përmban insekticide për kontrollim të insekteve dhe dëmtuesve (brejtësve); pastë (krem )
ilaçe për relaksimin e kruarjes dhe skuqjes nga pickimi insekteve; kombinim antifungal
sprej për këmbë; dezodorant për të mbathura
11 Shpërndarës elektrik i aromës; llampa dhe qirinj të fanarëve për dëbimin e insekteve
16 Qese plastike për përdorim shtëpijak; qese plastike të cilat zbrazen për depo dhe të
mbyllura për përdorim shtëpijak
21 Kutija plastike për përdorim shtëpiak; enë të kuzhine për shtëpi dhe kutija vogla (jo nga
metalet e çmuara ose të mbështjellura me to; lugë këpucësh dhe skelet per këpuce për me u
ruajte formën apo zgjerim; lecka dhe shpuza për llustrim; brusha këpucësh; vegla të cilat
operojnë me dorë për pastrimin e qelqit të cilat përdorin shtresa të buta (lecka të buta);
furça të ashpra (tëforta) për pastim
25 Paisje jo rrëshqitëse për të mbathura; shputa (taban) jo rrëshqitëse dhe shputa të
brendshme për të mbathura; shputa, shputa dhe shtresa (shputa) për të mbathura; take për të
mbathura; patkoj (pjesë metalike që u vihen këpucëve), shtresa dhe elemente të cilat
perdoren për mbrojtjen e këmbës dhe përforcim të këmbës në të mbathura, thembra
këpucësh për përforcim me çorapë dhe lidhëse për këpucë; çorapë, lloje çorapesh dhe
lidhëse
26 Lidhëse për këpucë

(210) KS/M/ 2018/1201
(220) 11/09/2018
(300) 304463019 17/03/2018 HK
(731) Monster Energy Company
a Delaware corporation, having a place of
business at 1 Monster Way, Corona,
California 92879, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 32 Pije jo alkoolike, duke përfshirë pije të gazuara dhe pije energjetike; sirupe,
koncentrate, pudër pluhur dhe preparate për pregatitjen e pijeve, duke përfshirë pije të
gazuara dhe pije energjike
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(210) KS/M/ 2018/1202
(220) 11/09/2018
(731) Ford Motor Company One American
Road Dearborn, MI 48126, US
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama

(540) FORD F-MAX

(511) 12 Automjetet motorike dhe pjesët e tyre dhe aksesorët, duke përfshirë kamionë të
rëndë dhe pjesët dhe pajisjet e tyre

(210) KS/M/ 2018/1203
(220) 11/09/2018
(731) SEBA KİMYA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Tuzla Kimya Sanayicileri Org. San. Böl.
Melek Aras Bulvarı Tuna Cad. No:6 Tuzla
İSTANBUL, TR
(591) kuqe,bardhë, kaltër, verdhë,
portokkalli, gjelbërt dhe rozë/pembe/
(740) Hekuran RAMA Muharrem Fejza
Rojal H-II/5, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate për zbardhim dhe substance tjera për përdorim ne lavanderi;fërkim,
lustrim, pastrim dhe preparate gërryese;sapun jo medicinal.

(210) KS/M/ 2018/1204
(220) 11/09/2018
(731) SEBA KİMYA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Tuzla
Kimya Sanayicileri Org. San. Böl. Melek
Aras Bulvarı Tuna Cad. No:6 Tuzla
İSTANBUL , TR

(540)
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(591) hirit, zezë dhe e bardhë
(740) Hekuran RAMA Muharrem Fejza
Rojal H-II/5, Prishtinë

(511) 3 Preparate për zbardhim dhe substance tjera për përdorim ne lavanderi; fërkim,
lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapun jo medicinal; parfumeri, vaj eterik,
kozmetikë jo-medicinale, losione për flokë jo-medicinale; pasta për dhemb jo -medicinale
5 Aroma të dhomës; dezinfektues; përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide,
herbicide

(210) KS/M/ 2018/1205
(220) 12/09/2018
(731) Guangzhou Hualiang Xinxing
Electronic Manufacturing Co., Ltd.
NO. 5-1, Industrial Road, Quanxi Village,
Jianggao Town, Baiyun District,
Guangzhou, Guangdong, CN
(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 periferike kompjuterike; Pelengatorë zhurmash; Bokse për altoporlantë;
Aparate televizori; Megafonë; Mikrofonë; Aparatura për transmetim të zërit; Pajisje
dixhitale që punon me DVD; pajisje elektronike të mbartëshme që luajnë skedarë dixhital të
zërit dhe figurës; Kufje për në kokë; Aparat fotografikë [fotografi]; Pajisje elektronike për
lexim librash; Syze; Materiale për rrjetin elektrike [tela, kabllo]; Substrata për qarqe të
integruar

(210) KS/M/ 2018/1206
(220) 12/09/2018
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO.,
LTD. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, KR
(740) Abedin Mehmeti - Z.J. "EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë

(540) Bixby
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(511) 9 Telefonat e mençur; Telefonat mobil; Kompjuterët portativë; Kompjuterët tabletë;
Kompjuterët; Softuer kompjuterik për menaxhimin e informacioneve personale; Softuer i
aplikacionit kompjuterik për telefona të mençur, telefona mobil, kompjuterë portativë dhe
kompjuterë tabletë, përkatësisht, softueri i përdorur për të operuar sistemin e njohjes së
zërit; Softueri operativ për aparatet portative të telekomunikimit dhe produktet digjitale
elektronike; Hardueri kompjuterik që përdoret për kontrollin e informacionit te kontrolluar
me zë dhe pajisjet e komunikimit; Softueri kompjuterik që përdoret për kontrollin e
informacionit te kontrolluar me zë dhe pajisjet e komunikimit; Softueri për njohjen e zërit;
Softueri kompjuterik për diktimin; Softueri kompjuterik që përdoret për të përpunuar
komandat zanore; Softueri kompjuterik për planifikimin e takimeve, rikujtimeve dhe
ngjarjeve në një kalendar elektronik; Softueri kompjuterik për ruajtjen, organizimin, dhe
qasjen në numrat, adresat dhe informacionet tjera të kontaktit personal në telefon; Softueri
kompjuterik për mundësimin e përdorimit pa duar të telefonit mobil nëpërmjet njohjes së
zërit; Softueri për rikthimin e informacionit me bazë në telefon; Aparatet elektronike për
njohjen e zërit; Softuerin për konvertimin e bisedës në tekst; Softueri kompjuterik për
përdorim nga profesionistët e softuerit për t'u zbatuar një ndërfaqe interaktive, të
personalizuar dhe inteligjente për aplikacionin softuerik dhe pajisjeve harduerike
kompjuterike; Softueri kompjuterik për përdoruesit për të ndarë informacionin për të
siguruar inteligjencës interaktive dhe të personalizuar për t'u përdorur nga pajisjet
harduerike të kompjuterit të tyre dhe softueri për ndërhyrje me internetin
42 Shërbimet e softuerit si shërbim (SAAS) që përmbajnë softuer kompjuterik për
krijimin, autorizimin, shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin, marrjen, luajtjen, redaktimit,
nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e tekstit, grafikeve,
imazheve, audiove, videove, dhe përmbajtjes multimediale, softuer kompjuterik për
menaxhimin e informacioneve personale, softuer për menaxhimin e bazës së të dhënave,
softuer i sinkronizimit të bazës së të dhënave, softueri i njohjes së zërit, softuer për
konvertimin e bisedës në tekst, aplikacionet softuerike që mundësohen me zë, softuer
kompjuterik për qasje, shfletim dhe kërkimin e bazave të të dhënave në internet, softuer
kompjuterik që përdoret për të përpunuar komandat zanore dhe për të krijuar përgjigje
audio në komandat zanore, softuer kompjuterik për diktim, softuer kompjuterik për
planifikimin e terminëve, rikujtimeve dhe ngjarjeve në një kalendar elektronik, softuer
kompjuterik për organizimin dhe qasjen në numrat e telefonit, adresat dhe informacione
tjera personale të kontaktit, softuer kompjuterik për ofrimin e drejtimeve të udhëtimit,
softuerë kompjuterik për të mundësuar përdorimin pa duar të telefonit mobil nëpërmjet
njohjes së zërit, dhe softuerit kompjuterik për të bërë rezervime në hotele dhe restorante;
Shërbimet e ofruesve të shërbimeve të aplikacionit (ASP) që përmbajnë softuer
kompjuterik dhe sigurimin e softuerit jo të shkarkueshëm në internet, përkatësisht, softuerë
kompjuterik për krijimin, autorizimin, shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin, marrjen,
luajtjen, redaktimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimi, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e
tekstit, grafikeve, imazheve, audio, video, dhe përmbajtje multimediale, softueri
kompjuterik për menaxhimin e informacioneve personale, softuer për menaxhimin e bazës
së të dhënave, softuer i sinkronizimit të bazës së të dhënave, softueri i njohjes së zërit,
softuer për konvertimin e bisedës në tekst, aplikacionet softuerike që mundësohen me zë,
softuer kompjuterik për qasje, shfletim dhe kërkimin e bazave të të dhënave në internet,
softuer kompjuterik që përdoret për të përpunuar komandat zanore dhe për të krijuar
përgjigje audio në komandat zanore, softuer kompjuterik për diktim, softuer kompjuterik
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për planifikimin e terminëve, rikujtimeve dhe ngjarjeve në një kalendar elektronik, softuer
kompjuterik për organizimin dhe qasjen në numrat e telefonit, adresat dhe informacione
tjera personale të kontaktit, softuer kompjuterik për ofrimin e drejtimeve të udhëtimit,
softuerë kompjuterik për të mundësuar përdorimin pa duar të telefonit mobil nëpërmjet
njohjes së zërit, dhe softuerit kompjuterik për të bërë rezervime në hotele dhe restorante;
Sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerëve dhe aplikacioneve jo të shkarkueshëm në
internet për përdoruesit, për të ndarë informacionin, për të siguruar inteligjencë interaktive
dhe të personalizuar për t'u përdorur në ndërlidhjen me pajisjet kompjuterike dhe në
internet
(210) KS/M/ 2018/1207
(220) 12/09/2018
(300) 017881890 28/03/2018 EU
(731) CAPRI SUN AG Neugasse 22,
CH-6300 Zug, CH
(591) E bardhë, e kaltër, e verdhë, e
portokalltë, e kuqe
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 32 Pije jo-alkoholike; ujë mineral [pije; ujë me shije; pije me bazë uji që përmbajnë
ekstrakte çaji; pije me qëllime funksionale me bazë uji; pije izotonike; pije frutash; lëngje;
lëngje frutash; nektare frutash; pije të lëngjëve të perimeve; lëngje të perimeve; lëngje të
pastra nga frutat e shtrydhura; pije llucë pjesërisht të ngrira; sirupe dhe esenca për bërjen e
pijeve jo-alkoholike, të përfshira në klasën 32

(210) KS/M/ 2018/1208
(540)
(220) 13/09/2018
(731) Valon Vataj Prishtinë, Mati 1, rruga
“Bardhyl Qaushi”, Hyrja E, kati 1, nr.01, KS
(591) Zezë dhe Ari

(511) 16 Letra dhe produktet prej letre, materiale të shtypura, posaçërisht doracakë për
përdorim, libra gatimi, publikime, revista, buletine, fotografitë dhe reproduktimet, kartela
me receta, etiketa të shtypura, tekste shkollore, shabllone, fotografitë me ose pa korniza,
shtroja të vogla prej letre për gota, mbulesat prej letre për tavolina, shtrojat prej letre për
pjata, tabelat për porosi dhe lajmërime
43 Shërbime të restoranteve dhe shërbime hoteliere, strehim të përkohshëm dhe dhënie me
qira shtëpish dhe ambientesh tregtare, rezervimin e hoteleve, apartamente dhe shtëpi
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pushimi, furnizim ushqimi shërbime të kateringut. Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe
pijeve;akomodimi i përkohshëm, përfshirë restorantet, baret, kuzhinat e lëvizshme dhe
kateringu.

(210) KS/M/ 2018/1209
(220) 13/09/2018
(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 35-7, Geneva, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) OYSTERSTEEL

(511) 14 Orë dhe orëmatës, përkatësisht orë, orë dore, komponentë për orë dhe orëmatës,
artikuj dhe aksesorë për orë dhe artikuj te orëmatësve te cilat nuk janë të përfshira ne klasë
tjera, orë dhe instrumente tjera kronometrike, kronometër, kronografe (orë dhe orëmatës)
orë,orëmatës (orë dhe orëmatës), kutitë dhe kasa te prezantuara për orë dhe orëmatës dhe
stoli, orë me lëvizje dhe pjesët e tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gurë gjysmë të çmuar;
metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; gjilpëra (stoli)

(210) KS/M/ 2018/1210
(220) 13/09/2018
(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 35-7, Geneva, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) OYSTERFLEX

(511) 14 Orë dhe orëmatës, përkatësisht orë, orë dore, komponentë për orë dhe orëmatës,
artikuj dhe aksesorë për orë dhe artikuj te orëmatësve te cilat nuk janë të përfshira ne klasë
tjera, orë dhe instrumente tjera kronometrike, kronometër, kronografe (orë dhe orëmatës)
orë,orëmatës (orë dhe orëmatës), kutitë dhe kasa te prezantuara për orë dhe orëmatës dhe
stoli, orë me lëvizje dhe pjesët e tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gurë gjysmë të çmuar;
metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; gjilpëra (stoli)

(210) KS/M/ 2018/1211
(220) 13/09/2018
(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 35-7, Geneva, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) EVEROSE
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(511) 14 Orë dhe orëmatës, përkatësisht orë, orë dore, komponentë për orë dhe orëmatës,
artikuj dhe aksesorë për orë dhe artikuj te orëmatësve te cilat nuk janë të përfshira ne klasë
tjera, orë dhe instrumente tjera kronometrike, kronometër, kronografe (orë dhe orëmatës)
orë,orëmatës (orë dhe orëmatës), kutitë dhe kasa te prezantuara për orë dhe orëmatës dhe
stoli, orë me lëvizje dhe pjesët e tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gurë gjysmë të çmuar;
metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; gjilpëra (stoli)

(210) KS/M/ 2018/1212
(220) 13/09/2018
(731) ROLEX SA Rue François-Dussaud 35-7, Geneva, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) CHROMALIGHT

(511) 14 Orë dhe orëmatës, përkatësisht orë, orë dore, komponentë për orë dhe orëmatës,
artikuj dhe aksesorë për orë dhe artikuj te orëmatësve te cilat nuk janë të përfshira ne klasë
tjera, orë dhe instrumente tjera kronometrike, kronometër, kronografe (orë dhe orëmatës)
orë,orëmatës (orë dhe orëmatës), kutitë dhe kasa te prezantuara për orë dhe orëmatës dhe
stoli, orë me lëvizje dhe pjesët e tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gurë gjysmë të çmuar;
metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; gjilpëra (stoli)

(210) KS/M/ 2018/1213
(220) 13/09/2018
(731) Shoqeria Tregtare B.B.F Company
SH.P.K fshati Gurëz Ferizaj Kosovë
Ismet Mustafa Gurëz-Ferizaj , KS
(591) E kuqe, E bardhë, E kaltërt, E Hiri, E
zezë.

(540)

(511) 32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara.
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(210) KS/M/ 2018/1214
(220) 13/09/2018
(300) 2018 34123 13/03/2018 AZ
(731) Imperial Tobacco Ventures Limited
121 Winterstoke Road Bristol BS3 2LL ,
UK
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) PULZE

(511) 9 Karikues baterish për përdorim me cigare elektronike dhe elektrike; karikues
baterish për paisje elektrike dhe elektronike që përdoren për nxehje të duhanit; USB
karikues për cigare elektrike dhe elektronike; USB karikues për pasije elektrike dhe
elektronke për nxehje të duhanit; karikues veturash për cigare elektronike dhe elektrike;
karikues veturash për pasije për nxehje duhani; pasije dhe mjete për karikim dhe mbajtje të
cigareve elektrike dhe elektronike; pasije dhe mjete për karikim dhe mbajtje që përdoren
për nxehje të duhanit; karikues portable për njësi portable avullimit që operojnë me bateri
siç janë cigarette elektrike dhe elektronike, avullues pa tym dhe pasije që përdoren për
nxehje të duhanit
11 Aparate për nxemje të duhanit, produkte duhani dhe zëvendësues duhani; Aparate për
nxehje të lëngjeve (likuidëve); Aparate për gjenerim avulli; Avullues elektrik dhe
elektronik; Pjesë, shtesa dhe aksesuarë për mallrat e lartëpërmendura
34 Duhan i përpunuar ose i papërpunuar; sigare; puro, produkte duhani, zyvendësues
duhani, jo për qëllime mjeksore ose shëruese; qibrit dhe artikuj për duhanpirës; cigare
elektrike dhe/ose elektronike; lëngje (likuid) për cigare elektrike dhe/ose elektronike;
artikuj duhanpirësish për cigare elektrike dhe/ose elektronike; çanta për bartje të cigareve
elektrike dhe/ose elektronike; pipëza për cigare elektrike dhe/ose elektronike; paisje për
avullim duhani, produkteve të duhanit dhe zëvendësuesve të duhanit; cigare që përmbajnë
zëvendësues duhani; paisje elektrike dhe elektronike për nxehjen e shkopinjëve të duhanit,
produkteve të duhanit dh e zëvendësuesve të duhanit; shkopinj duhani, produkte duhani dhe
zëvendësues duhani të dedikuar për nxehje; pjesë dhe shtesa për mallin e lartëpërmendur

(210) KS/M/ 2018/1215
(220) 14/09/2018
(731) D ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA
PAZARLAMA TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ Dikilitaş Mahallesi, Üzengi
Sokak, No:8, Beşiktaş – İstanbul , TR
(591) E zezë, e kuqe
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(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
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përkohshëm, qiradhënije të banketeve dhe lehtësirave për finksione sociale për raste të
veçanta, posaqërisht, pritjeve në dasma, konferenca dhe takime;çerdheve për fëmijë
(kopshte);konvikte për kafshë.

(210) KS/M/ 2018/1216
(220) 14/09/2018
(731) PİNKAR KİMYA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Osmangazi Mahallesi, Mehmet Deniz
Kopuz Caddesi, No:25, Esenyurt- İstanbul ,
TR
(591) E zezë, e kuqe
(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 (pos kozmetikes mjeksore); aroma; deodorantë për përdorim personal dhe
kafshë; sapun (pos sapunit mjeksor); 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

(210) KS/M/ 2018/1217
(220) 14/09/2018
(731) 1K KİMYA ANONİM ŞİRKETİ
BOSB Mermerciler Sanayi Sitesi, 5. Cadde,
No:3, Yakuplu, Beylikdüzü–İstanbul, TR
(591) E kaltër, e kuqe, e bardhë
(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
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veprimtaritë prodhuese dhe për qëllime mjeksore, zbardhues (rrobash) lavanderie, zbutës
pëlhurash për përdorim në lavanderi, heqës njollash, detergjentë për larje enësh; parfumeri;
kozmetikë (pos kozmetikes mjeksore); aroma; deodorantë për përdorim personal dhe
kafshë; sapun (pos sapunit mjeksor); preparate për kujdes dentar; dentifricë, lustrues
denturash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime mjeksore;
preparate lustrues për lëkura, vinil, metal dhe dru, lustrues dhe kremëra për lëkurë, vinil,
metal dhe dru, dyll për lustrim; heqës njollash për pëlhura industriale, rrul në heqës
njollash, heqës njollash për facoleta, veshje e impregnuar me preparate lustrues për pastrim,
preparate pastrues për stoli dhe metale të çmuara, pastrues argjendi, ari dhe pastrues stolish,
lustrues, lustrues metali dhe argjendi, preparate pastrami për qëllime shtëpiake, pastrues
tualeti, xhele për pastrim, pastrues silikoni, preparate çvajosës me bazë tretësire, tretësirë
për heqjen e vajrave, pastrues çimentoje, preparate pastrami për pastrimin e drurit,
preparate pastrues për pastrim të sipërfaqeve, lustrues mobiljesh, preparate për kujdes të
lëkurës, ndriçues (shkëlqyes) lëkure, toner lëkure, losione për pastrami të lëkurës,
kozmetikë për kujdes lëkure, preparate për larje enësh, zbutës pëlhurash për lavanderi,
deodorant dhe kundër djersitës, shampon, xhel dushi, shampon veturash, fluid për pastrim
të xhamave të veturës, likuid për pastrim të xhamave të veturave, shampon qilimash, heqës
dryshku

(210) KS/M/ 2018/1218
(220) 14/09/2018
(731) Dr. Kurt Wolff GmbH & Co. KG
Johanneswerkstraße 34-36, 33611 Bielefeld
, DE
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540) Alpecin

(511) 3 Artikuj toaleti; preparate për pastrimin e trupit dhe kujdesit ndaj bukurisë;
preparate dhe tretmane për flokë; kozmetikë për flokë; shampon; ngjyra për flokë; llosion
për flokë; tonik për flokë; preparate për mbrojtjen e flokëve nga dielli; preparate për
mbrojtjen e lëkurës së kokës nga dielli
5 Preparate medicinale dhe veterinare; preparate dietale dhe shtojca dietale; ilace
farmaceutike dhe natyrale; preparate medicinale për përkujdesje të flokëve; llosione
kapilare (medicinale); llosione medicinale për flokë; preparate medicinale për rritjen e
flokëve; preparate farmaceutike për trajtimin e djegjes nga dielli
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(210) KS/M/ 2018/1219
(220) 14/09/2018
(300) 87/835336; 87/835345 15/03/2018
US
(731) Twentieth Century Fox Film
Corporation a Delaware corporation,
having a place of business at
10201 West Pico Boulevard
Los Angeles, CA 90035, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) AVATAR

(511) 9 Filma, filma kinematografikë; filma që paraqesin fantashkencë, fantazi, aksion,
aventurë, komedi, dramë, muzikë dhe argëtim për fëmijë; DVD-të e para-regjistruar që
përfshijnë fantashkencë, fantazi, aksion, aventurë, komedi, dramë, muzikë dhe argëtim për
fëmijë; CD-të e para-regjistruar të cilat përfshijnë fantashkencë, fantazi, aksion, aventurë,
komedi, dramë, muzikë dhe argëtim dhe shfaqje muzikore për fëmijë dhe performanca
muzikore; CD-të e para-regjistruar, CD-ROM, DVD, dhe kartat e memories flash;
regjistrime audio dhe video; regjistrime muzikore me zë që mund të shkarkohen; filma që
mund të shkarkohen si fajlla me zë; CD-të e para-regjistruar të filmave të kinemasë filmike;
regjistrime audio dhe video të shkarkueshme që përfshijnë fantashkencë, fantazi, aksion,
aventurë, komedi, dramë, muzikë dhe argëtim për fëmijë; filma të shkarkueshëm; filma që
mund të shkarkohen; filma me foto në lëvizje që mund të shkarkohen; shou televiziv dhe
dhe regjistrimet video të cilat përfshijnë fantashkencë, fantazi, aksion, aventurë, komedi,
dramë, muzikë dhe argëtim për fëmijë; tone të telefonit që mund të shkarkohen, zile të
telefonit, grafika, letër-muri, lojëra dhe muzikë; tone të telefonit që mund të shkarkohen,
grafika, sfondi, lojërat dhe muzika nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global dhe pajisjeve pa
tela (wireless); softuerë; softuerë kompjuterik; libra që mund të shkarkohen; libra audio;
softuerë të shkarkueshëm; softuerë kompjuterik i ekranit të kompjuterit; lojra kompjuterike;
lojra softuerike; lojra softuerike që mund të shkarkohen;
softuerë për video lojëra; shtresë për mausë; aksesorë kompjuterik; aksesorë të telefonave
mobil; mbajtëse për bartjen e telefonit, paisje tjera të telefonave mobil; dhe kompjuterëve;
magnet dekorativ; syze; syze optike; mbajtëse për syze; aplikacione softuerike që mund të
shkarkohen në telefona mobil; aplikacione softuerike që mund të shkarkohen në telefona
mobil për komunikimin me paisje mobile që përdoren për distribuimin e videove digjitale,
fajlla me video video-lojërave dhe përmbajtjeve multimedia; aplikacione softuerike për
lojëra bixhozi që mund të shkarkohen; aplikacione softuerike që mund të shkarkohen;
aplikacione softuerike që mund të shkarkohen nga kompjuteri për telefona mobil, duke
përfshirë këtu edhe softuerë për luajtjen e lojrave; aplikacione softuerike që mund të
shkarkohen për të luajtur në telefon mobil; tablet apo paisje tjetër elektronike; softuerë për
video lojëra që përdoret në paisje telefonike mobile; programe elektronike për lojra;
programe elektronike për lojëra që mund të shkarkohen; softuerë për lojëra elektronike;
programe elektronike për lojra, programe për lojëra interaktive; softuerë për lojëra
interaktive; aplikacione softuerike që mund të shkarkohen si aplikacione kompjuterike
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softuerike për lojëra, video lojëra që mund të shkarkohen për përdorim në paisjet pa tela
(wireless); softuer kompjuterik për lojëra që mund të shkarkohen nga rrjeti kompjuterik
global; softuerë për lojëra kompjuterike për video dhe lojëra kompjuterike; programe
kompjuterike për video lojëra; softuerë kompjuterik për lojëra argëtuese; softuerë për lojëra
në realitetin virtual; softuerë për realitetin e zmadhuar; softuerë për realitetin e zmadhuar
për përdorim në paisjet mobile për integrimin e të dhënave elektronike me ambientet e
botës reale për qëllime argëtimi dhe për lojëra; syze për realitetin virtual; dëgjuese për
realitetin virtual; dëgjuese (futen brenda veshit), dëgjuese që vendosen në kokë; botime
elektronike, si libra, libra komik, revista, manuale dhe pamflete që përfshijnë argëtimin,
lajmet, muzikën dhe artet; mbajtëse për syze; mbajtëse për telefonat mobil; mbajtëse për
pajisjet mobile; mbajtëse për pajisjet elektronike; mbajtëse për bartjen e laptopëve;
mbajtëse për telefona të mençur Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese,
fotografike, kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese
(mbikqyrëse), jetë-shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin,
ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate
për incizimin, transmisionin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; bartës i të dhënave
magnetike, disqe inqizuese; DVD dhe media tjera incizuese digjitale; makina dhe
mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë me
monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për procesimin
e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit; aparatura elektrike; pajisjet elektronike; mallra
elektronike; mallra të konsumit elektronik; regjistruesit e kasetave audio; paisje per audio
kaseta; kaseta audio; disqe audio; audio folës; aparat monitorues për bebe; helmeta për
biçikleta; helmeta mbrojtëse për sport; dylbi; audio kaseta; regjistrimet vizuale në të gjitha
mediat; kalkulatorë; kamera incizuese; kamera; CD plejer; CD-ROM; Disqet CD-ROM (si
pjesë e kompjuterit); CD-ROM lexues (si pjesë e kompjuterit); telefonat celulare; fletët e
fytyrës për telefonat celulare; aparate telefonike celulare; dekorime për telefon celular; qip
që përmban regjistrime muzikore; regjistrues për kompakt disqe; busullat (drejtuese); karta
për lojëra kompjuterike dhe disqe kompjuterash; harduerë kompjuterik; tastierë kompjuteri;
monitoruesit e kompjuterit; mausë për kompjuter; drajverë për disqe kompjuterike;
telefonat pa tela; kamera digjitale; regjistruesit e kasetave dixhitale; Regjistruesit e videove
digjitale; paisje per video dixhitale dhe audio; DVD plejer; DVD makina; Regjistrues
DVD; organizatorë elektronikë personal; zinxhirët e syzeve; makina karaoke; altoparlantë;
mikrofonë; MP3 plejer; incizues MP3; mini disk; regjistruesit mini disk; telefonat celularë;
fletët e fytyrave për telefonat celularë; aparate telefonike celulare; dekorime të telefonit
celular; modemet (si pjesë e një kompjuteri); regjistrimet muzikore; pejxherë; stereo
personal; asistentë personalë dixhitalë; printera; radio; syze dielli; mbajtëse për syze dielli;
telefona; set televiziv; video kamera; regjistrues videokasetash; paisje per video kaseta;
karta për video lojëra; disqe për video lojëra; video kaseta; videokaseta; disqe video;
videofonë; paisje per video disqe; regjistrimet video; radio-lidhje (walkie-talkies); shirita
dore dhe krahu për përdorim me kompjuterë; sirtar të tastierës së kompjuterit; pajisje në
këtë klasë për mallrat e konsumit elektronik; manualet e ruajtura ne menyre digjitale të
shitura me softuer kompjuterik, softuer kompjuteri, softuere kompjuterike në fushën e
argëtimit dhe lojërave; disqe optike të para-regjistruara; disqe magnetike-optike të pararegjistruar; disqe optikë për të dhënat audio, video dhe / ose te dhena kompjuterike; disqe
magneto-optike për të dhënat audio, video dhe / ose te dhena kompjuterike; disqe optike
incizuese për për të dhënat audio, video dhe / ose te dhena kompjuterike; kabllot elektrike;
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kabllot optike; pajisje për syze në këtë klasë; vizore të përshtatura për zyrë; vizore të
përshtatura për paisje pune; maska për fytyrë; xhaketa për notim; syze për sport; gypa për
frymëmarrje gjatë notit; veshje mbrojtese; maska për zhytje; mbajtëse për hunde për
zhytësit dhe notarët; doreza mbrojtëse; mbrojtëse për vesh; anije (barka); shenja neoni;
muzikë të para-regjistruar dhe audio video për mediat elektronike; bravë elektrike; telat
elektrikë; thjerrëza (lente kontakti)
41 Shërbime argëtuese; shërbime argëtuese të natyrës së argëtimit audio, vizuale dhe audio
vizuale; shërbime argëtuese të natyrës audio, vizuale, audiovizuele dhe me përmbajtje
digjitale; shërbime edukimi; prezantimi dhe shpërndarja e veprave audio dhe vizuale në
natyrën e filmave; ofrimi i aktiviteteve sportive dhe kulturore; shërbime arsimi dhe argëtim,
dmth. prodhimin, shpërndarjen dhe prezantimin e veprave audio dhe vizuale në natyrë të
filmave me foto në lëvizje, filmave, filmave dhe programeve televizive; shërbime argëtuese
në natyrë të një serie televizive, seri multimediale të programeve, programeve të radios,
filmave, videove, filmave dhe filmave me klip; ofrimi i informacionit on-line të argëtimit;
ofrimin e një baze të dhënash kompjuterike në internet që përmban informacione argëtuese
dhe arsimore; ofrimin e informacionit on-line në fushën e argëtimit dhe edukimit; ofrimin e
informacionit on-line në fushën e gjuhësisë; ofrimin e informacionit on-line në fushën e
programeve televizive, filmave me foto në lëvizje, filmave, programeve të radios,
programeve multimediale dhe argëtimit me video nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të
komunikimit; ofrimi i një uebfaqeje që përmban përmbajtje jo të shkarkueshme audio,
vizuale dhe audio-vizuale; duke ofruar një faqe interneti që paraqet fotografi jo të
shkarkueshme, videot, filmat dhe filmat me klip; shërbime argëtuese të natyrës së videove
dhe imazheve që nuk mund të shkarkohen; shërbime argëtuese të natyrës të videove dhe
imazheve që nuk mund të shkarkohen, duke shfaqur shfaqje televizive, filma dhe programe
multimediale për shkencë, fantazi, aksion, aventurë, komedi, dramë, muzikë dhe zbavitje
për fëmijë nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; shërbime argëtuese dhe
shërbime edukative të natyrës së programeve televizive dhe multimediale që përmbajnë
tema të interesit të përgjithshëm njerëzor të shpërndara përmes platformave të ndryshme në
forma të shumëfishta të transmetimit; sigurimi i informatave argëtuese për të tjerët
nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global;shërbime për parkun e zbavitjes dhe shërbimet e
parkut të lojërave; shërbime argëtuese të natyrës së muzikës live, komedisë dhe shfaqjeve
dramatike; shërbime argëtuese në natyrë të shfaqjeve të drejtpërdrejta nga aktorët,
muzikantët, akrobatet dhe interpretues të tjerë; argëtim në natyrën e cirkut; argëtim në
natyrë të shfaqjeve drejtpërdrejta; shërbime zbavitëse,si , ofrimi i një uebfaqeje për lojërat
e bixhozit në internet; ofrimi i lojërave dhe lojrave të kazinove jo të shkarkueshme
nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të komunikimit; shërbimet argëtuese, domethënë, ofrimi i
lojrave kompjuterike në internet; shërbime zbavitëse në formë të ofrimit të shërbimeve
interaktive të lojërave për lojëra të luajtura nëpërmjet rrjeteve kompjuterike ose të
komunikimit; ofrimi i lojrave; shërbime lojëra on-line; shërbime kompjuterike per lojra në
internet; botimin e softuereve interaktive kompjuterike dhe video lojëra; ofrimi i librave jo
të shkarkueshëm; ofrimi i publikimit elektronik jo të shkarkueshëm elektronik në fushën e
lojërave kompjuterike; shërbimet e lojrave elektronike të ofruara nëpërmjet internetit ose
rrjetit tjetër të komunikimit; aranzhimi dhe ofrimi i lojrave të internetit që nuk mund të
shkarkohen; ofrimi i shërbimeve argëtuese dhe informata argëtuese nëpërmjet
kompjuterëve, bazave të të dhënave elektronike; ofrimi i softuerit virtual të lojërave virtuale
jo të shkarkueshme online; publikime te librave; botime on-line; libra on-line; revista on221
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line, si blogje që paraqesin mendime personale në fushën e interesit të përgjithshëm,
gjuhësi, fantashkencë dhe fantazi; botimi në internet i botimeve elektronike; shërbime
argëtuese, duke përfshirë, ofrimin e një faqeje interneti që permban tone telefoni, grafikë,
letër-muri dhe lojëra; media mobile dhe shërbime argëtuese në natyrën e përgatitjes së
përmbajtjes; Muzetë; shërbimet e muzeut; shërbimet e muzeut udhëtues; shërbimet e
muzeut në natyrën e një ekspozite udhëtuese në natyrën e shkencës, gjuhësisë, eksplorimit,
ruajtjes, natyrës dhe filmimit; vizita me guidë të ekspozitave në fushën e fantashkencës dhe
fantazisë; shërbime arsimore, gjegjësisht, ofrimin e ekspozitave në fushën e shkencës,
gjuhësisë dhe ruajtjes së mjedisit; organizimi i ngjarjeve komunitare dhe kulturore; ofrimi i
ekspozitave argëtuese; organizimin dhe aranzhimin e ekspozitave për qëllime kulturore,
arsimore dhe argëtuese; shërbime arsimore, përkatësisht, shfaqja e një seri filmash;
organizimi i shfaqjeve dhe ngjarjeve për qëllime kulturore; organizimin, aranzhimin dhe
udheheqjen e eventeve, të ardhurat e të cilave janë dhuruar për bamirësi; ofrimin e kampeve
për fëmijë dhe të rritur; ofrimin e informacionit, lajmeve dhe komenteve në fushën e
argëtimit; shërbime informacioni rekreative; shërbime të kinematografisë; rregullimin dhe
paraqitjen live te aventurave të gjuetisë interaktive per gjetjen e thesareve; ekspozita arti

(210) KS/M/ 2018/1220
(540) MOBIL 1
(220) 14/09/2018
(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 nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove
(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 absorbim të pluhurit,
lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; lubrifikantë;
vajra lubrifikues; yndyrnave; vajra motorike; lubrifikantë për veshje; lubrifikantë sintetikë
të motorit
37 Shërbime për ndërtimin e ndërtesave; riparime; shërbime të instalimit; shërbime të
lubrifikimit të automjeteve
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(210) KS/M/ 2018/1241
(220) 19/09/2018
(731) Albi Commerce Sh.p.k.
Prishtinë, Zona e Re Industriale - Veternik
p. nr, KS
(591) Gjelbërt, e bardhe, e krem, kefeje, e
kuqe
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5

(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/ 2018/1242
(220) 19/09/2018
(731) Albi Commerce Sh.p.k.
Prishtinë, Zona e Re Industriale - Veternik
p. nr, KS
(591) Violetë, e bardhe, e gjelbërt, kefeje, e
kuqe
(740) Xhemajl Krasniqi
AA & D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona e
jugut L 9/5

(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
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(210) KS/M/ 2018/1243
(220) 19/09/2018
(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 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; 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 absorbim të pluhurit,
lagështim dhe lidhje; lëndë djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndriçim; lubrifikantë;
vajra lubrifikues; yndyrna; vajra motorike; lubrifikantë për veshje; lubrifikantë sintetikë të
motorit
37 Shërbime për ndërtimin e ndërtesave; riparime; shërbime të instalimit; shërbime të
lubrifikimit të automjeteve

(210) KS/M/ 2018/1244
(220) 19/09/2018
(731) Asegua Therapeutics LLC
(Delaware corporation) 333 Lakeside Drive
Foster City, CA 94404, US
(740) Xhemajl Krasniqi
AA & D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona e
jugut L 9/5,

(540) ASEGUA

(511) 5 Preparate farmaceutike
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(210) KS/M/ 2018/1246
(540)
(220) 21/09/2018
(731) GREEN COLA LTD Strati Myrivili 5,
Strovolos 2046, Nicosia, CY
(591) E zezë, e gjelbërt, e verdhë, e bardhë
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(511) 32 Pije të gazuara dhe të pagazuara; pije jo-alkoholike

(210) KS/M/ 2018/1247
(540)
(220) 21/09/2018
(731) GREEN COLA LTD Strati Myrivili 5,
Strovolos 2046, Nicosia, CY
(591) E zezë, e gjelbërt, e portokalltë, e
bardhë
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 32 Pije të gazuara dhe të pagazuara; pije jo-alkoholike

(210) KS/M/ 2018/1248
(540)
(220) 21/09/2018
(731) GREEN COLA LTD Strati Myrivili 5,
Strovolos 2046, Nicosia, CY
(591) E zezë, e gjelbërt, e kuqe e errët, e
bardhë
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo
(511) 32 Pije të gazuara dhe të pagazuara; pije jo-alkoholike
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(210) KS/M/ 2018/1249
(220) 21/09/2018
(731) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 10 Senzorë shëndeti, fitnesi, ushtrimesh dhe mirëqenje (uellnes), monitorë dhe
ekrane; aparatura dhe pajisje medicinale

(210) KS/M/ 2018/1251
(540) BOFA
(220) 21/09/2018
(731) Bank of America Corporation (A
corporation organized and existing under the
laws of the State of Delaware)
100 North Tryon Street Charlotte, North
Carolina 28255, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 36 Sigurime; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të
patundshme; shërbime bankare; shërbimet financiare; analiza financiare; menaxhimi dhe
keshillim; shërbimet e investimeve kapitale; shërbimet e brokerimit (shite-blerjes për të
tjerët); transaksionet dhe tregtimi i instrumenteve financiare; sigurimi i informacionit
financiar; shërbimet financiare të këmbimit, letrave me vlerë dhe mallrave; shërbimet
financiare në natyrë të shërbimeve të investimit; shërbimet e kartave të kreditit dhe debitit;
hulumtimi financiar; dhe sigurimin e këtyre shërbimeve nëpërmjet një rrjeti kompjuterik
global përmes inerneteti drejtëpërdrejtë (online)
42 Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to;
analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve
kompjuterike dhe programeve kompjuterike; programimi kompjuterik; konsulencë për
softuer kompjuterik; analiza e sistemeve kompjuterike; sigurimi i softuerit kompjuterik në
internet; sigurimi i softuerit kompjuterik në internet për qasje në informacione dhe
shërbime financiare nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global drejtëpërdrejtë (online)
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(210) KS/M/ 2018/1252
(540) GSS
(220) 24/09/2018
(731) Vistros INTL –F.Z.E
Makateb Business Centers, Office No.26, Al
Shorafa Complex, Sh Khalifa Bin Zayed
Road, P.O. Box 380, Ajman, AE
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(511) 34 Duhan për përtypje, cigare, cigare që përmbajnë zëvedësues duhani, cigare
(makina xhepi), cigarallosë, puro, barishte për pirje (duhanxhi), çibuk, qese, duhanpirësish,
duhan, enë duhani

(210) KS/M/ 2018/1255
(220) 25/09/2018
(731) Drustvo za proizvodstvo, trgovija I
uslugi VEBSPOT DOO uvoz-izvoz Skopje
ul. Lermontova br.3/6, 1000 Skopje, MK
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 35 Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve në faqet e internetit duke
paraqitur kuponët, zbritjet, informacionet e krahasimit të çmimeve, rishikimet e produkteve,
lidhjet me faqet e internetit të shitjes me pakicë të të tjerëve, dhe informacione për zbritje
39 Transporti; aranzhimet e udhëtimit
45 Shërbimet personale dhe sociale të ofruara nga të tjerët për të plotësuar nevojat e
individëve

(210) KS/M/ 2018/1256
(220) 26/09/2018
(731) Audemars Piguet Holding SA
Route de France 16, 1348 Le Brassus, CH
(740) Nora Makolli SDP KOSOVE LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina,
Republika e Kosoves

(540)

(511) 14 Artikuj argjendarie, ora dhe instrumente kronometrike; metale të cmuara dhe
aliazhet e tyre; gurë të cmuar; orë byzylyk dhe kuti ore
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(210) KS/M/ 2018/1257
(220) 26/09/2018
(731) N.T.P. " CO - TEX "
Tregu me Shumicë te Amortizatorët,
10000 Prishtinë, KS
(591) E zezë, ari, e kuqe, kafe
(740) N.T.P. " CO - TEX "Tregu me
Shumicë te Amortizatorët,
10000 Prishtinë

(540)

(511) 25 Çorapë, hullahope; hellanka; triko; ndresa të poshtme femrash.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime
të shitjes me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë të çorapëve hullahopëve,
hellankave, trikove dhe ndresa të poshtme të femrave

(210) KS/M/ 2018/1258
(220) 26/09/2018
(731) N.T.P. " CO - TEX "
Tregu me Shumicë te Amortizatorët,
10000 Prishtinë, KS
(591) E kaltër, e gjelbër, portokalli, e
verdhë, e kuqe, e zezë
(740) N.T.P. " CO - TEX "
Tregu me Shumicë te Amortizatorët,
10000 Prishtinë

(540)

(511) 25 Hullahope; çorapë; triko; pantallona për fëmijë
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; shërbime të shitjes
me pakicë ose shërbime të shitjes me shumicë të çorapëve, hullahopëve, trikove

210) KS/M/ 2018/1259
(220) 26/09/2018
(731) GANT AB P.O. Box 27021 102 51
Stockholm, SE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 14 Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre dhe mallrat e metaleve të çmuara ose të
veshura me to, që nuk përfshihen në klasa të tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente
horologjike dhe kronometrike duke përfshirë orët, unazë mbajtëse për çelësa

(210) KS/M/ 2018/1260
(220) 26/09/2018
(731) N.T.P. " CO - TEX "
Tregu me Shumicë te Amortizatorët,
10000 Prishtinë, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) BONY

(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/ 2018/1262
(220) 26/09/2018
(731) Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) FAMILIA

(511) 30 Akull, akull uji, sherbet, ëmbëlsira të ngrira, torte të ngrira, akullore, desert të
ngrirë, jogurt të ngrirë, pluhura dhe agjentët lidhës (të përfsjhira në këtë klasë) për të bërë
akuj ushqimor dhe/ose akull uji dhe/ose sherbet dhe/ose ëmbëlsira të ngrira dhe/ose torte të
ngrira dhe/ose akullore dhe/ose jogurt të ngrirë

229

Buletini Zyrtar Nr. 76 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2018/1264
(220) 27/09/2018
(731) Cremerie Cosmetiche S.r.l.
Via A. Avogadro di Casanova 26/28
36100 Vicenza VI, 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 Kozmetikë; Preparatet për pastrimit të trupit dhe të kujdesit për bukurinë;
Parfumeri dhe aroma; Vajrat për qëllime kozmetike; Vajra esenciale; Vajra për parfume
dhe aroma; Shampo; Shpëlaresit e flokëve; Krem (jo mjekësore) për pastrimin e lëkurës;
Krem, maskë trupi; Krem ditore; Krem natë; Krem për buzë; Krem për duar; Krem për
këmbë, jo mjekësore; Krem për trajtimi e lekures së kokës, jo mjekësorë; Kremat e fytyres,
jo mjekësore; Losion për diell; Krema për rrezitje të lëkurës; Krem anti-plakje; Kremat për
rrezitje të lëkurës; Kremat dermatologjike (përveç medikamenteve); Kremat e pastrimit, jo
mjekesor; Kremra me kokrra për pastrimin e thelle te lukurës; Kremat hidratuese te lëkurës
[kozmetike]; Kremra, jo mjekesorë; Pastrues të lëkurës [kozmetike]; Qumesht trupi;
Balsam flokësh; Kozmetikë për përdorim në flokë; Losiont e flokëve; Ngjyrat e flokëve; të
gjitha të përfshira në klasën 3

(210) KS/M/ 2018/1270
(220) 27/09/2018
(731) YINLONG ENERGY CO., LTD.
NO.16 JINHU ROAD, SANZAO TOWN,
JINWAN DISTRICT ZHUHAI CITY,
GUANGDONG PROVINCE , CN
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 9 Akumulatorë, elektrike, për automjete; kutitë e baterive; radiot e automjeteve;
aparatura elektronike të mbikëqyrjes; aplikacione softuerike kompjuterike, të
shkarkueshëm; aparate per kompakt disk; Frenues portativ i largët; programet
kompjuterike, të regjistruara; bateri anode; stacionet e mbushjes për automjetet elektrike
12 Korraca motorike; autobusë motorikë; shpërndarës të rrotave të automobilave;
kamionët; makina; makina motorike; shasi automobilistike; vagonë të vegjël; ulëse për
automobila; kamionë të lehtë
37 Ndërtim; dezinfektim; instalimi dhe riparimi i telefonit; riparimi i linjave të energjisë;
mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve motorike; riciklimi i gomave; pastrimi dhe
riparimi i bojlerëve; instalimi dhe riparimi i ashensorit; riparimin e pompës; rezistente ndaj
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korozionit

(210) KS/M/ 2018/1271
(220) 27/09/2018
(731) ZHUHAI GUANGTONG
AUTOMOBILE CO., LTD.
NO.16 JINHU ROAD, SANZAO TOWN,
JINWAN DISTRICT ZHUHAI CITY,
GUANGDONG PROVINCE , CN
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540)

(511) 12 Korraca motorike; autobusë motorikë; shpërndarës të rrotave të automobilave;
kamionët; makina; makina motorike; shasi automobilistike; vagonë të vegjël; ulëse për
automobila; kamionë të lehtë
37 Ndërtim; dezinfektim; instalimi dhe riparimi i telefonit; riparimi i linjave të energjisë;
mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve motorike; riciklimi i gomave; pastrimi dhe
riparimi i bojlerëve; instalimi dhe riparimi i ashensorit; riparimin e pompës; rezistente ndaj
korozionit

(210) KS/M/ 2018/1272
(220) 28/09/2018
(300) 18/4441927 30/03/2018 FR
(731) SPECIALES GILLARDEAU
Baie de Sinche 17560 BOURCEFRANCLE-CHAPUS, FR
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5

(540)

(511) 29 Peshk, peshk në kanoqe [canned, (Am.)]; peshk i konzervuar, peshk i kriposur,
guaca të cilat nuk janë të gjalla; karkaleca deti (crustacea) të cilët nuk jane të gjallë; guacë
deti (oyster) jo e gjallë; miell peshku për konsum të njerëzve; ushqime të pregatitura nga
peshku; ekstrakt algash për ushqim
31 Peshk i gjallë; guaca të gjalla; karkaleca deti të gjallë; guaca deti (oyster) të gjalla; vezë
peshku; alga për ushqim për njerëzit ose ushqim për kafshët
35 Sherbime të shitjes qe lidhen me peshkun, peshkun në konzervë, peshkun e konzervuar,
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peshkun e kriposur, guacat të cilat nuk janë të gjalla, karkaleca deti (crustace) jo të gjallë,
guaca deti (oyster) të cilat nuk janë të gjalla, miell peshku për ushqim për njerëzit, ushqime
të përgatitur nga peshku, ekstrakte algash për ushqim, peshkun e gjallë, guacat e gjalla,
karkaleca deti të gjallë, guaca deti (oyster) të gjalla, vezë peshku (ikra), alga për ushqim për
njerëzit dhe ushqim për kafshët

(210) KS/M/ 2018/1274
(220) 01/10/2018
(731) PRO-KUSH SH.P.K. Bregu i diellit 2
Rr. Shaqir Dulahi Prishtinë, 10000, KS
(591) Ngjyre hiri, e bardhë, e kaltër

(540)

(511) 30 Kafe, qaj, kakao, kafe artificiale, pije çokollate me qumësht, shkumë çokollate –
pije e trashë, pije çokollate, pije kakao me qumësht, pije me bazë kakao
32 Pije frutash dhe lëngje frutash, sirupet dhe përgatitjet tjera për prodhimin e pijeve, pure
frutash-pije e trashe frutash, nektar frutash, limonadë, sirup për lemonadë, esencë (aromë)
për të përgatitur pije, lëngje perimesh, pije joalkoolike me shije të kafës [pije], pluhurat për
pije freskuese
33 Pijet alkoolike, përveç birrave, koktej – perzierje pijesh, esencë (aromë) alkoolike,
ekstrakte alkoolike

(210) KS/M/ 2018/1275
(220) 01/10/2018
(731) ZOTNIA sh.p.k. Besart Çoçaj
Rr. Papa Kristo Negovani nr.40, KS
(591) Ngjyra e bardhë, Ngjyra e zezë
(740) Shkelzem Mahmuti ZOTNIA sh.p.k.
Rr. Papa Kristo Negovani nr.40

(540)
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(511) 18 Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që
nuk janë përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe
çantat e udhëtimit; ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët,
takëmet dhe shalat
25 Rrobat, këpucët, kapelat
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
40 Trajtimi i materialeve
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore

(210) KS/M/ 2018/1276
(220) 01/10/2018
(731) The Capital Maharaja Organisation
Limited & A.F. Jones Exporters Ceylon
(Private) Limited 146 Dawson Street,
Colombo 2, LK
(591) Ngjyre hiri, e kuqe, e bardhë, e zezë
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) 3 Preparatet zbardhues dhe substancat e tjera për përdorimne lavanderi, preparate për
larje, lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapun, perfumeri, vajra esenciale, kozmetike,
krem të flokëve, ujë kolojnë dhe pasta te dhëmbëve
8 Brisk për rroje dhe tehe për brisk për rroje

(210) KS/M/ 2018/1277
(220) 01/10/2018
(731) The Capital Maharaja Organisation
Limited & A.F. Jones Exporters Ceylon
(Private) Limited 146 Dawson Street,
Colombo 2, LK
(591) Ngjyre e gjelber dhe e bardhë
(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) 3 Preparatet zbardhues dhe substancat e tjera për përdorimne lavanderi, preparate për
larje, lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapun, perfumeri, vajra esenciale, kozmetike,
krem të flokëve, ujë kolojnë dhe pasta te dhëmbëve
5 Preparatet farmaceutike dhe veterinare, preparatet sanitare për qëllime mjekësore;
substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; flaster,
materiale për veshje; Materiali për ndaljen e dhimbjeve të dhëmbëve, Dylli dentar;
Dezinfektues; Preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide

(210) KS/M/ 2018/1278
(220) 01/10/2018
(731) The Capital Maharaja Organisation
Limited & A.F. Jones Exporters Ceylon
(Private) Limited 146 Dawson Street,
Colombo 2, LK
(591) Ngjyre vjollce dhe e bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 3 Preparatet zbardhues dhe substancat e tjera për përdorimne lavanderi, preparate për
larje, lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapun, perfumeri, vajra esenciale, krem të
flokëve, pasta të dhëmbëve
5 Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore; Peceta
sanitare, peceta (veshje) sanitare, pako sanitare, rroba të brendëshme sanitare, peceta
sanitare, substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për bebet;
flaster, materiale për veshje; materiale për ndalimin e dhimbjeve të dhëmbëve, dylli dentar;
dezinfektuese; përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide

(210) KS/M/ 2018/1279
(220) 01/10/2018
(731) The Capital Maharaja Organisation
Limited & A.F. Jones Exporters Ceylon
(Private) Limited 146 Dawson Street,
Colombo 2, LK
(591) e kaltër dhe bardhë
(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) 3 Kozmetikë, tualete – produkte për higjiene, sapunët e parfumuar, deodorantet
sapun, deodorantët për përdorim personal, shampo, vajra esenciale, krema për flokë,
preparate për depilim, pastë dhëmbësh, pluhur për spërkatje (talk), buzëkuq, llak për thonjë,
manikyr për thonjë, preparate për kujdesin e thonjëve, krem (kozmetike) krem (për
zbardhjn e lekurës), ujë kolonjë dhe detergjentë të ndryshëm nga ato për përdorim në linjen
e prodhimit dhe për qëllime mjekësore

(210) KS/M/ 2018/1280
(220) 01/10/2018
(731) BIG MARKET SH.P.K.
Rr. Myslym Shyri, Tirana, AL
(591) E Kuqe, e verdhë, e kaltër
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 35 Drejtim i sipermarrjeve tregtare, administrim tregtar, reklamim, sherbime zyre

(210) KS/M/ 2018/1281
(220) 01/10/2018
(731) FANTECH SH.P.K Rruga Xhafer
Deva, nr.40, Mitrovicë 40000, KS

(540) FANTECH

(511) 9 Tastiera, Mausa, Kufje, Gjoistik, Mauspada, Autoparlantë, Mikrofon USB,
Kartela USB digjitale( USB për të perdorur perdorimin e autoparlantit, kufjeve) , USB
HUB (USB port shperndarse), FAN CPU ( ftofes të kompjuterit), të gjitha të përfshira në
klasën 9
28 Aparate për lojë dëfrimi dhe lojë, duke përfshirë kontrollorët për to; maskat e
karnavalit, pajisje për lojëra të ndryshme. Lojëra dhe mjete për lojë; artikuj për sport dhe
gjimnastikë, për aq sa nuk janë të përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e festave të
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fundvitit; topa dhe tullumbace; vetura lodra; automjete elektrike (lodra); mbështetës
mbrojtës ose mbrojtës për sport dhe lojëra; zile për pemën e festave të fundvitit; disqe
fluturues (lodra); lojëra automatike; raketa; lodra ndërtimtarie (lodra), bloqe ndërtimi
(lodra); të gjitha mallrat e lartpërmendura për aq sa janë të përfshira në klasën 28
35 Shërbimet e drejtpërdrejta të shitjes me pakicë dhe shumicë, për të mirën e të tjerëve,
duke u mundësuar konsumatorëve që t'i shohin dhe blejnë ato mallra; shërbime të tilla
mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, shitoret me shumicë, nëpërmjet
makinave shitëse, katalogëve të porosive të postës ose nëpërmjet mjeteve elektronike, për
shembull nëpërmjet web site-ve ose programeve të blerjeve televizive; shërbimet e
agjencive dhe shërbimeve të reklamave si shpërndarja e prospekteve, drejtpërdrejt ose
përmes postës, ose shpërndarjen e mostrave

(210) KS/M/ 2018/1282
(220) 01/10/2018
(731) FANTECH SH.P.K
Rruga Xhafer Deva, nr.40, Mitrovicë 40000,
KS
(591) E kuqe e zezë dhe e bardhë

(540)

(511) 9 Tastiera, Mausa, Kufje, Gjoistik, Mauspada, Autoparlantë, Mikrofon USB,
Kartela USB digjitale( USB për të perdorur perdorimin e autoparlantit, kufjeve) , USB
HUB (USB port shperndarse), FAN CPU ( ftofes të kompjuterit), të gjitha të përfshira në
klasën 9
28 Aparate për lojë dëfrimi dhe lojë, duke përfshirë kontrollorët për to; maskat e
karnavalit, pajisje për lojëra të ndryshme. Lojëra dhe mjete për lojë; artikuj për sport dhe
gjimnastikë, për aq sa nuk janë të përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e festave të
fundvitit; topa dhe tullumbace; vetura lodra; automjete elektrike (lodra); mbështetës
mbrojtës ose mbrojtës për sport dhe lojëra; zile për pemën e festave të fundvitit; disqe
fluturues (lodra); lojëra automatike; raketa; lodra ndërtimtarie (lodra), bloqe ndërtimi
(lodra); të gjitha mallrat e lartpërmendura për aq sa janë të përfshira në klasën 28
35 Shërbimet e drejtpërdrejta të shitjes me pakicë dhe shumicë, për të mirën e të tjerëve,
duke u mundësuar konsumatorëve që t'i shohin dhe blejnë ato mallra; shërbime të tilla
mund të sigurohen nga dyqanet e shitjes me pakicë, shitoret me shumicë, nëpërmjet
makinave shitëse, katalogëve të porosive të postës ose nëpërmjet mjeteve elektronike, për
shembull nëpërmjet web site-ve ose programeve të blerjeve televizive; shërbimet e
agjencive dhe shërbimeve të reklamave si shpërndarja e prospekteve, drejtpërdrejt ose
përmes postës, ose shpërndarjen e mostrave
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(210) KS/M/ 2018/1283
(220) 02/10/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 1 Plehra; Plehra organike për bimë në saksi; Përbërje kimike dhe organike dhe
substanca për trajtimin e lëkurës dhe tekstilit; Substanca kimike, materiale kimike dhe
produkte kimike, si dhe elemente natyrore; Plehra për përdorim shtëpiak; Pleh organik në
formë të ngurtë; Pleh organik në formë të lëngshme
3 Preparate për pastrimin dhe lustrimin e lëkurës dhe këpucëve; Aroma për përdorim në
amvisëri; Preparate për pastrimi dhe aromatizim; Lëngje për pastrimin e xhamave; Lustrues
të automobilave; Shampo për makina; Dyllë për makina; Dru aromatik; Qese për
parfumimin e lirit; Preparate për aromatizimin e ajrit; Potpuri [aroma]; Krem për lëkurë;
Konservues lëkure [lustrues]; Krem për këpucë; Lustrues për këpucë; Dyll për këpucë;
Materiale për lustrimin e këpucëve që përmbajnë lustrues të këpucëve; Spërkatës për
këpucë; Pastrues të këpucëve [preparate]; Preparate për zbardhjen e lëkurës; Pëlhura që
përmbajnë detergjent për pastrim
4 Ruajtje e vajrave për ndërtim ose lëkurë; Lyrë për lëkurë; Vajra për ruajtjen e lëkurës;
Lyra për ruajtjen e lëkurës; Drita nate [qirinj]; Qirinj; Qirinj të parfumuar; Qirinj në kuti;
Qirinj që përmbajnë ilaçe kundër insekteve; Qirinj dhe fitila për ndriçim; Qirinj për raste
speciale; Preparate për heqjen e pluhurit; Përbërës për thithjen e pluhurit; Dyll [lëndë e
parë]
5 Deodorizues dhe pastrues të ajrit; Preparate dhe mjete sanitare; Germicide; Deodorantë,
përveçse për qenie njerëzore ose për kafshë; Deodorantë për veshje dhe tekstile; Preparate
për pastrimin e ajrit; Preparate për deodorimin e ajrit; Deodorantë për frigoriferë; Algicide;
Letër për kapjen e mizave; Ngjitëse për miza; Preparate për shkatërrimin e mizave;
kërpudhëvrasës; Helme; Preparate për shkatërrimin e kërpudhave të thata; Shampo
insekticidale për shtazë; Preparate për shkatërrimin e minjve; Preparate për mbrojtje prej
molës; Letër për mbrojtje prej molës; Kollare antiparazite për kafshë; Helm për minj;
Shkopinj për tymosje; Preparate për shkatërrimin e parazitëve; herbicide; Dru kedri për
përdorim si ilaç kundër insekteve; Aromë kundër insekteve;
6 Paketim, mbështjellje dhe paketim të artikujve, prej metali; Kontejnerë dhe artikuj për
transport dhe paketim, prej metali; Artikuj prej metali; Te prej alumini; Letër alumini; Letër
alumini; Kallëpe për akull prej metali; Vida lidhëse prej metali për kabllo; Shtrëngues teli
[lidhje të tensionit]; Mbyllës prej metali për kontejnerë; Kontejnerë prej metali [magazinim,
transportim]; Mbyllës prej metali për shishe; Kapakë të shisheve prej metali; Sënduk prej
metali; Arka prej metali; Kazanë prej metali; Shportë prej metali; Kafaze prej metali për
kafshë të egra; Kontejnerë për paketim prej metali; Fletë metalike për mbështjellje dhe
paketim; Tela lidhëse prej metali për bashkim; Mbyllëse prej metali
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8 Avullues të insekticideve [mjete dore]; Shiringa për spërkatjen e insekticideve; Spërkatës
manual i insekticideve; Vegla të bujqësisë, kopshtarisë dhe zbukurimit; Vegla të
dorës dhe pajisje për trajtimin e materialeve, si dhe për ndërtim, riparim dhe mirëmbajtje;
Dara për mbyllje [mjete dore]
9 Instrumente për matjen e peshës; Magnete, magnetizues dhe demagnetizues; Matje,
zbulim dhe monitorim i instrumenteve, treguesve dhe kontrolluesve; Sensorë dhe detektorë;
Dioda për emetimin e dritës [LED]; Termostate; Termo-higrometra; Termostatet për
automjete; Termometra, që nuk janë për qëllime mjekësore; Tregues të nivelit të ujit; Bateri
11 Ndriçim dhe reflektorë për ndriçim; Ndriçimi i automjeteve dhe reflektorë për ndriçim;
Filtra për përdorim në industri dhe amvisëri; Syze të llambave; Abazhur; Llamba elektrike;
Drita magjike për zbukurime festive; Drita magjike për zbukurime festive; Llamba për
oxhak; Reflektorë të llambave; Pajisjet anti-ndriçuese për automjete [pajisje llambë];
Llamba halogjene; Llamba për tenda; Poqe elektrike; Llamba me vaj
16 Materiale filtruese prej letrës; Ngjitëse për pajisje shkrimi apo për qëllime amvisërie;
Letër dhe karton; Thasë dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje të letrës, kartonit
ose plastikës; Filtra çaji prej letre; Filtra letre për makina të kafesë; Thasë prej letrës ose
plastikës për mbeturina; Fletë e hollë e ngjitur prej plastike, që mund të zgjerohet, për
paletizim; Fletë për kontrollimin e lagështisë prej letre ose plastike për paketimin e
produkteve ushqimore; Mbështjellës i shisheve prej letre ose kartoni; Ambalazh i shisheve
prej letre ose kartoni; Fletë e hollë prej plastike për mbështjellje; Fletë të celulozës së
ricikluar për mbështjellje; Shirita prej letre, përveçse për galanteri dhe dekorim të flokëve;
Thasë konik prej letre; Thasë plastike për deponimin e mbeturinave shtëpiake; Fletë
absorbuese prej letre ose plastike për paketimin e produkteve ushqimore; Kuti prej letrës
ose kartonit; Thasë [zarfe, qese] prej letre ose plastike, për paketim; Material për paketimit i
bërë nga kollit; Letër për ambalazhim; Fletë viskoze për mbështjellje; Qese për katrore të
akullit; Qese prej letrës për drekë; Letër për mbështjelljen e dhuratave; Thasë për frigorifer;
Qese prej plastikës për gatim me furrë; Mbështjellës prej plastikës; Qese plastike me
përdorim të përgjithshëm; Shtypës të letrave; Shirit ngjitës [pajisje shkrimi]; Pajisje
shkrimi; Shirita ngjitës për pajisje shkrimi ose për amvisëri; Etiketa ngjitëse; Letër
pergamene; Letër e hollë celuloze për paketim; Fletë të celulozës së ricikluar për
mbështjellje
20 Kontejnerë, si dhe mbyllësit dhe mbajtësit e tyre, që nuk janë prej metali; Korniza
kapëse, që nuk janë prej metali; kapëse plastike për mbylljen e çantave; Kapëse prej metali
për mbylljen e çantave; Kapakë dhe mbyllëse që nuk janë prej metali për shishe dhe për
kontejnerë
21 Furça dhe mjete të tjera për pastrim, materiale për përpunimin e furçave; Pajisje për
kontrollin e dëmtuesve dhe parazitëve; Takëm, enë gatimi dhe enë; Mjete për përkujdesjen
e veshjeve dhe mbathjeve; Aparat për aromatizimin e ajrit; Shporta për bërllok; Mjete për
pastrim; Kurthe për insekte; Pajisje elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e insekteve; Furça
për këpucë; Lugë për këpucë; Kallëp i këpucëve [mbajtëse]; Mbajtëse për këpucë; Leckë
për këpucë; Lecka për shndritjen e këpucëve; Furça për errësimin e këpucëve; Lecka për
lustrim; Lëkurë për lustrim; Doreza për lustrim; Materiale për lustrim për të bërë shkëlqim,
me përjashtim të preparateve, letrës dhe gurit; Aparate dhe makina për lustrim, për
amvisëri, jo elektrike; Furça për pastrimin e serbatorëve dhe kontejnerëve; Kazanë për
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mbeturinat amvisërie; Kontejnerë amvisërie; Napë për përdorim në gatim; Mbulesë e
përshtatur për enë për plehra; Kontejnerë për kuzhina; Shtypëse e hudhrave [enë kuzhine];
Lopatëza për përdorim në kuzhinë; Rende për amvisëri; Kurthe për kafshë; Kurthe për
minj; Kurthe për minj të mëdhenj; Kurthe për parazitë
22 Thasë dhe qese për paketim, magazinim dhe transportim; Rrjeta; Litarë dhe lidhëse;
Vela; Shirita për mbështjellje ose lidhje, që nuk janë prej metali; lidhëse prej plastike për
përdorim në shtëpi ose kopsht; Thasë rrjeti për larjen e rrobave; Thasë [zarfe, qese] prej
tekstilit, për paketim; Litarë për varjen e fotografive; Fije, që nuk janë prej metali, për
mbështjellje ose lidhje; Lidhëse; Lidhëse për paketim; Lidhëse për paketim; Kabllo, që nuk
janë prej metalit; Spango prej letre
26 Kopsa për këpucë; Lidhëza për këpucë
35 Hulumtim tregu; ofrim tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
shërbime te importit dhe eksportit; Informata dhe këshilla komerciale për konsumatorët
[zyre këshilluese për konsumator]; administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe
shërbimeve për të tjerët; shërbime te telemarketingut; negocimi dhe konsulent e
transaksioneve tregtare për palët e treta; përpunimi i udhëzimeve administrative; shërbimet
e marrëdhënieve me publikun; marketing; reklamim, marketing dhe konsulentë
promovuese, shërbime këshilluese dhe asistence; programet e shërbimeve te bonuseve ne
lidhje me besnikërinë dhe nxitjen; paraqitje tregtare dhe shërbimet komerciale te
ekspozitave; shpërndarja e reklamave, materialeve promovues dhe marketing ; produkte te
manifestimeve dhe shërbimet e paraqitjeve të produkteve; ofrim i hapësirës reklamuese,
kohës dhe medieve; reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; analizë biznesi,
kërkime dhe shërbime informacioni; asistencë biznesit, menaxhimi dhe shërbimet
administrative; shërbime e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me Plehra, Preparate për
pastrimin dhe lustrimin e lëkurës dhe këpucëve, Preparate për pastrimi dhe aromatizim,
Qirinj, Deodorizues dhe pastrues të ajrit, Preparate dhe mjete sanitare, Paketim,
mbështjellje dhe paketim të artikujve, prej metali, Bateri, Ndriçim dhe reflektorë për
ndriçim, Thasë dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje të letrës, kartonit ose
plastikës, Korniza kapëse, Lidhëza për këpucë, Thasë dhe qese për paketim, magazinim dhe
transportim, Furça dhe mjete të tjera për pastrim, materiale për përpunimin e furçave
(210) KS/M/ 2018/1284
(220) 02/10/2018
(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Lecka në të cilat është futur detergjent për pastrim; Preparate për trajtimin e
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dyshemesë; Marama që përmbajnë preparate për pastrim; Preparate për pastrimin e
automjeteve; Preparate për aromatizimin e ajrit; Dru aromatik; Lëngje për pastrimin e
xhamave; Preparate për pastrimin e automobila; Detergjente për automobila
5 Faculeta në të cilat janë futur preparate antibakteriale; Preparate dhe artikuj për
kontrollimin e dëmtuesve; Dezinfektues dhe antiseptik; Marama që përdoren për sterilizim;
Marama sterilizuese
6 Bombola, prej metali; Shporta prej metali; Çengele [pajisje metalike]; Tapë prej metali
për shishe; Mbyllëse prej metali për shishe; Tel prej metali për tharëse të rrobave; Varëse
prej metali; Mbërthyes i kutive prej metali; Kanaçe prej metali
7 Thasë për fshesa elektrike; Çelës të kënaçeve, elektrike; Makina për hapjen e
konservave; Fshesë e vogël, elektrike, për amvisëri
8 Kuti të përshtatura për takëm për ushqim; Kruajtëse për dysheme dhe dritare; Thika;
Gërshërë; Thika për qethje; Vegla për grirje [mjete dore]; Lugë për çaj; Qepshe për verë;
Lugë; Çelësa të kanaçeve, jo-elektrike; Pincë; Çelësa për konserva (punë me dorë); Dara;
Qëruese e lëvores së patates [thika]; Thika për bukë [punë me dorë]; Qëruese e mollës;
Thika për vezë; Enë për një përdorim (takëm) të bëra prej plastikës;
Qëruese e perimeve; Rende për perime [mjete dore]; Prerëse me dorë; Pajisje për kullimin e
lëngjeve [mjete dore]; Thika të djathit; Luhare [mjete dore]; Prerëse jo-elektrike e
hudhrave; Prerëse të picave, jo elektrike; Thika frutash; Copëtues të frutave; Tokmak
[mjete dore]; Prerëse të tortave; Thika për gdhendje; Masha, në veçanti masha për grilë;
Thyese të arave; Masha për shërbim; Pinca; Tabaka për sallatë; Rende
9 Doreza për një përdorim në laboratori; Kohëmatës për vezë; Kohëmatës mekanik për
vezë; Kohëmatës digjitalë për vezë; Termostate; Termo-higrometra; Termometra, që nuk
janë për qëllime mjekësore; Ibrikë matës; Magnete, magnetizues dhe demagnetizues;
Alarme dhe pajisje paralajmëruese; Termostate për automjete; Aparate për analizimin e
ajrit; Aparat diagnostikues, që nuk është për qëllime mjekësore; Bombola me doza;
Instrumente meteorologjike; Kaseta magnetike; Disqe, magnetike; Orë për matjen e kohës
[pajisje për regjistrimin e kohës]; Ndërprerëse e kohës, automatike; Matëse elektrike
11 Ulëse për tualet; Filtra për çaj [makina]; Ftohëse të shisheve [aparate]; Filtra elektrike
për kafe
16 Materiale për filtrim prej letrës; Ngjitëse për letër shkrimi apo për përdorim në
amvisëri; Thasë dhe artikuj për paketim, mbështjellje dhe ruajtje të letrës, kartonit ose
plastikës; Mjete për korrigjim dhe fshirje; Letër për filtrim; Fshirëse e tabelës për shkrim;
Shirita ngjitës për letër shkrimi ose për përdorim në amvisëri; Fasha ngjitëse për letër
shkrimi ose për përdorim në amvisëri; Thasë prej letre për paketim; Hasër për gota të
birrës; Fletë prej letre ose plastike për kontrollimin e lagështisë për paketimin e produkteve
ushqimore; Çentro prej letrës; Qese prej plastike për paketim; Etiketa ngjitëse; Etiketa të
shtypura ngjitëse; Kapëse për letra; Filtra për çaj prej letre; Filtra për kafe prej letre; Letra
shkrimi, të përfshira në klasën 16; Instrumente për shkrim
17 Mjet ndalës prej gomës; Vula, vulosës dhe mbushës; Materiale dhe mjete për izolim;
Unaza prej gome; Mjet ndalës prej gome; Ventilator me shirit prej gome; Amortizues prej
gome për absorbimin e goditjeve; Kordë prej gomës; Mjet ndalës prej gome për dritare;
Mjet ndalës prej gome për derë; Fije prej gome, përveçse për përdorim në tekstil; Fije prej
gome, që nuk përdoren në tekstil; Thasë [mbështjellëse, qese] prej gome, për paketim; Fletë
e hollë prej plastike, përveçse për ambalazhim; Mjet ndalës prej gome për shishe
20 Kapëse jo metalike; Kontejnerë, si dhe mbyllësit dhe mbajtësit e tyre, që nuk janë prej
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metali; Kapëse të kabllove, lidhëse dhe mbajtëse, që nuk janë prej metali; Mbyllëse për
kontejnerë, që nuk janë prej metali; Varëse për rroba, mbajtëse për rroba [mobilje] dhe
grepa për rroba; Shporta që nuk janë prej metali; Tabaka, që nuk janë prej metali; Fuçi dhe
voza, që nuk janë prej metali; Shkallët dhe shkallë të lëvizshme, që nuk janë prej metali;
Grepa për pallto, që nuk janë prej metali; Varëse për rroba; Grepa për rroba, që nuk janë
prej metali; Mbajtëse për pallto; mbajtëse për garderobë; Kuti prej druri ose plastike;
Kontejnerë që nuk janë prej metali [magazinim, transport]; Këllëf prej druri për shishe;
Kazanë, që nuk janë prej metali; Kontejnerë prej plastikës për paketim; Numra të shtëpive,
që nuk janë prej metali, që nuk shkëlqejnë; Tabela të emrit, që nuk janë prej metali; Tabela
prej druri ose prej plastikës; Mjete ndalese për derë, që nuk janë prej metali ose prej gome;
Këllëf mbrojtës, që nuk janë prej metali, për këmbët e karrigeve; Shportari; Shporta
[kanistra] për transportimin e artikujve; Grepa që nuk janë prej metali; Kapakë të
kombinuar për kontejnerë [që nuk janë prej metali dhe nuk përdoren në amvisëri ose
kuzhinë]; Kapakë dhe mbyllës që nuk janë prej metali për shishe dhe për kontejnerë; Rafte
për shishe; Tapa për shishe; Mjete ndalese prej plastike për shishe; Kapak për shishe, që
nuk janë prej metali; Mbyllëse të shisheve, që nuk janë prej metali; Mbyllëse të shisheve,
që nuk janë prej metali; Shtrënguese të klasës së parë, që nuk janë prej metali, për shishe;
Produkte të pëlhurës (Objekte për -), të drurit ose të plastikës; Mbajtëse, që nuk janë prej
metali, për mobilie; Mbajtëse (jo-metalike) - për varjen e perdeve në dritareve; Mengene
(jo-metalike) për fiksimin e sitës për insekte; Shporta për bukë furre; Kapakë prej plastike
për kanaçe; Kapakë [enë jo metalike]; Çekrik prej druri për fije, mëndafsh, kordë
21 Furça dhe artikuj të tjerë për pastrim, materiale për prodhimin e furçave; Takëm, enë
gatimi dhe kontejnerë; Gota, enët për pije dhe gota për bar; Artikuj për përkujdesje për
veshje dhe mbathje; Shportë; Mjete për pastrim; Curril për derdhje; Dorëza për larjen e
makinave; lecka prej pambuku për pastrim; Fshesa; Dorëza për fshesë; Lecka për larjen e
dyshemeve; Furça për pastrim; Furça; Furça për llamba prej qelqi; Materiale të furçave;
Lëkurë dreri për pastrim; Furça elektrike, përveç pjesëve të makinave; Pompë lavamanësh
për pastrimin e kullonave të bllokuara; Instrumente për pastrim, me dorë; Doreza për
amvisëri; Leckë për pluhurat e mobilieve; Shtupa të dyshemeve; Aparate për pastrimin e
pluhurit, që nuk janë elektrike; Aparate për lustrim me dyll, që nuk janë elektrike; Aparate
dhe makina për lustrim, për amvisëri, që nuk janë elektrike; Doreza për lustrim; Lëkurë për
lustrim; Materiale për lustrim për të krijuar shkëlqim, me përjashtim të preparateve, letrës
dhe gurit; Pëlhurë për lustrim; Lecka për fërkim; Kova për kullimin e leckave; Lecka për
pastrim; Absorbues të tymit për amvisëri; Pëlhura për pastrim; Furça për pastrimin e
serbatorëve dhe kontejnerëve; Bokalle (legenë); Tiganë prej metali; Leckë gërryese për
përdorim në kuzhinë; Furça për këpucë; Sfungjerë për amvisëri; Mbajtës të sfungjerëve;
Bombola për sapun; Furça për larjen e enëve; Lesh çeliku për pastrim; Pëlhura për pluhur
[Lecka]; Pupla për pastrimin e pluhurit; Shtrojë kashte për kafshët manare; Makinë fshirëse
për qilima; Rrahëse e qilimave [instrumente dore]; Furça për tualet; Shporta për thërrmija;
Hinka; Dërrasa për larje; Vaska për banjë; Shtrydhëse e leckave; Lecka leshi për pastrim;
Pipëza për parfum; Avullues të parfumeve; Kosh për hedhjen e letrave; Kovë për pelena;
Hasër për pjekje; Dërrasa për bukë; Kapakë për tenxhere të vogla; Kallëpe katrore për
akull; Kallëpe [enë kuzhine]; Enë për përdorim në amvisëri ose kuzhinë; Kutitë gotave;
Gota [enë]; Dorëza për furrë; Enë për përdorim në amvisëri; Grila [mjete gatimi]; Enë që
përballon nxehtësinë; Mbulesa për djathë; Qeramikë për përdorim në amvisëri; Kavanoza
për biskota; Aparat për fikjen e qirinjve; Kavanoz për qirinj [mbajtës]; Takëm i tenxhereve
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për gatim; Thes i rrjetëzuar për gatim, përveç mikrovalëve; Kosh për përdorim në amvisëri;
Damixhanë; Kallëpe për tortë; Enë gatimi, jo elektrike; Kallëpe gatimi; Thasë izotermik;
Pako të ftohta për ftohjen e ushqimit dhe pijeve; Sita për përdorim në amvisëri; Mushama
tryeze, që nuk janë prej letre ose tekstili; Mushama për shtroje, që nuk janë prej letre ose
tekstili; Hasra për gota, që nuk janë prej letre ose tekstili; Gota prej letre ose plastike; Pjata
prej letrës; Pjata për të parandaluar derdhjen e qumështit që vlon; Sahan për sallatë; Pinca
për sallatë; Dërrasë për prerje për kuzhinë; Sita [enë shtëpiake]; Enë;Qese për dekorimin e
ëmbëlsirave [qese për ëmbëlsira]; Kallëpe dhe tuba për dekorimin e tortave; Kova të bëra
prej produkteve të endura; Shtupa për gota; Shtypës për përdorim në kuzhinë; Tasa për
supë; Tabaka prej letre, për përdorim në amvisëri; Tabaka për përdorim në amvisëri;
Tabaka [amvisëri]; Infuzuestë çajit; Kuti për çaj; Varëse për qese të çajit; Mbulesë për enën
e çajit; Filtra çaji; Mbajtës të enëve; Pjata për një përdorim; Tasa për sheqer; Mbajtëse e
krueseve të dhëmbëve; Kapëse për sheqer; Arka për monedha; Arkë në formë derrkuci;
Përzierës për koktej; Qepshe për shërbimin e verës;
Damixhani; Termusa; Ibrikë; Kapëse për akull; Kovë për akull; Enë për pije; Pipëza për
pije; Aeratorë për verë; Qese e pluhurit për pastrim për një përdorim; Rule me leckë për
dysheme; Lecka mikrofibra për pastrim; Kuti për ndarjen e peshqirëve të letrës; Kuti të
sapunit; Mbajtës të sapunit; Mbajtës të letrës së tualetit; Bombolë për letër të tualetit;
Govatë për kafshë; Kafaze për manare për përdorim në amvisëri; Govatë për pije; Govatë
për ushqim; Vaskë për shpendë; Dërrasa për hekurosje; Mbajtëse e sheshtë prej hekuri;
Largues të garzave, elektrike apo joelektrike; Mbajtëse të dorezave; Presë për pantallona;
Mbajtëse e veshjeve; Çengel për pulla; Presë për kravate; Pajisje për lustrim me dyllë, që
nuk janë elektrike, për këpucë; Lugë për këpucë; Kallëp për këpucë [mbajtës]; Mbajtës të
këpucëve; Lugë të gjata për çizme; Kallëpe për çizme [mbajtëse]; Mbulesë për dërrasën e
hekurosjes, e modeluar; Kapëse për rroba; Lecka për larje rrotulluese; Varëse për tharjen e
rrobave; Hell (vegël gatimi); Fshirëse pluhuri; Lecka antistatike për përdorim në amvisëri;
Faculeta për pastrimin e syzeve; Furça për përdorim në amvisëri; Furça për manare;
Mbajtës të brushave; Doreza (që nuk janë prej metali) për furçat; Kruese për dhëmbë;
Sfungjerë; Sfungjerë për pastrim; Sungjerë për tualet; Sfungjer me kruajtëse; Vrasëse të
mizave; Bombola për detergjente; Vegël për lustrimin e dyshemeve që mund të montohet
në dorezë me leckë; Furça për shishe; Shporta për lavamanë për përdorim në amvisëri; Kaci
për pluhur; Doreza të bëra nga plastika për furçat për pastrim; Kova; Kovë për banjë; Kova
plastike; Kova që përmbajnë shtrydhëse të leckave; Kova që kanë rrota; Mbulesa të
përshtatshme për kova ose vedër; Rul i garzës; Sita; Fleta për torta; Enë për kifle; Takëme
për çaj [enë tryeze]; Kapsula për rimbushje të çajit; Enë për mbushjen e çajit prej metalit të
çmuar; Enë për mbushjen e çajit që nuk janë prej metalit të çmuar; Kupa për vezë; Tiganë;
Lopatëza; Kapakë të izoluar për pjata dhe enë; Shishe; Mbështetëse për shishe; Shishe, që
shiten bosh; Ftohës për shishe [enë]; Shishe plastike; Përzierës pijesh që shiten bosh;
Shtupa të xhamave për shishe; Mbushës të shisheve; Unaza për tortë; Kriklla; Rende për
përdorim në kuzhinë; Tabaka për byrek; Okllai, të shtëpisë; Prerëse për pasta; Tabak për
pasta; Kuti për enë prej argjile; Kuti të smaltit; Rrahëse vezësh, jo elektrike, për përdorim
në amvisëri; Nxjerrëse tapash, elektrike dhe jo-elektrike; Filtra për kafe, jo elektrike;
Makina për filtrimin e kafesë, jo elektrike; Enë për akull
22 Thasë dhe qese për paketim, magazinim dhe transport; Llastiqe dhe lidhëse; Litarë dhe
spango; Rrjeta; Lidhje, që nuk janë prej metali; Fleta për pluhur; Leckë për parmak;
Lidhëza për mbështjellje ose lidhje, që nuk janë prej metali; Rripa, që nuk janë prej metali,
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për trajtimin e ngarkesave; Shtrëngues, që nuk janë prej metali, për trajtimin e ngarkesave;
Thasë në formë rrjeti për larjen e rrobave; Çanta [zarfe, qese] të tekstilit, për paketim; Litar
për tharjen e rrobave; Tel
24 Perde; Mbulesa për mobilie; Varëse për mur; Çarçafë për kuzhina dhe tavolina;
Mbulesa për mobilie prej plastike; Mbulesa për mobilie prej tekstilit; Mbulesa të
përshtatura të tualetit prej pëlhurës; Perde dushi prej tekstilit ose plastikës; Perde prej
tekstili ose plastike; Mbajtës të perdeve prej tekstilit; Etiketa të shtypura prej tekstilit;
Lecka për qelqit [peshqir]; Hasra prej tekstilit; Mushama për tryezë prej tekstili; Sofrabeze
për tryezë, që nuk janë prej letre; Pëlhura të tavolinës që nuk janë prej letrës; Mushama që
përdoret si mbulesë tavoline; Mbulesa për jastëkë; Batanije për manarët; Imitacion i
jastëkut; Këllëf jastëku; Çarçafë [tekstil]; Mbulesa për dyshekë; Leckë për çaj
26 Bordurë artificiale; Kuti për qepje; Gjilpëra për qepje; Vegla për qepje; Aksesorë për
veshje, artikuj qepjeje dhe artikuj dekorativë të tekstilit; Grepa [Kinkaleri]; Lidhëse
këpucësh
27 Lecka për banjë; Lecka për dysheme, rezistuese ndaj zjarrit, për oxhak dhe skarë; Leckë
për derë; Qilima që nuk rrëshqasin; Qilima; Shtresa nën qilim; Dyshek me kallamishte;
Lecka për dysheme prej letre; Mbulesa dysheme prej gome.
Shtresat e dyshemesë prej gome
35 Hulumtim tregu; ofrim tregu online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera];
shërbime te importit dhe eksportit; Informata dhe këshilla komerciale për konsumatorët
[zyre këshilluese për konsumator]; administrimi komercial i licencimit të mallrave dhe
shërbimeve për të tjerët; shërbime te telemarketingut; negocimi dhe konsulent e
transaksioneve tregtare për palët e treta; përpunimi i udhëzimeve administrative; shërbimet
e marrëdhënieve me publikun; marketing; reklamim, marketing dhe konsulentë
promovuese, shërbime këshilluese dhe asistence; programet e shërbimeve te bonuseve ne
lidhje me besnikërinë dhe nxitjen; paraqitje tregtare dhe shërbimet komerciale te
ekspozitave; shpërndarja e reklamave, materialeve promovues dhe marketing ; produkte te
manifestimeve dhe shërbimet e paraqitjeve të produkteve; ofrim i hapësirës reklamuese,
kohës dhe medieve; reklamim, marketing dhe shërbime promovuese; analizë biznesi,
kërkime dhe shërbime informacioni; asistencë biznesit, menaxhimi dhe shërbimet
administrative; shërbime e shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me Thasë dhe artikuj
për paketim, mbështjellje dhe ruajtje të letrës, kartonit ose plastikës, Kontejnerë, si dhe
mbyllësit dhe mbajtësit e tyre, Vula, vulosës dhe mbushës, Furça dhe artikuj të tjerë për
pastrim, materiale për prodhimin e furçave, Takëm, enë gatimi dhe kontejnerë, Thasë dhe
qese për paketim, magazinim dhe transport, Llastiqe dhe lidhëse, Qilima, Perde, Lidhëse
këpucësh, dhe Aksesorë për veshje, artikuj qepjeje dhe artikuj dekorativë të tekstilit

(210) KS/M/ 2018/1285
(220) 02/10/2018
(731) Rymax B.V. Delweg 8, 6902PJ, NL
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540) RYMAX
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(511) 4 Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë (eng. Industrial oils and greases;
lubricants)

(210) KS/M/ 2018/1286
(220) 03/10/2018
(731) N.SH. “B.DINA – OXYGEN”
Besim Dina Livadhe në Rr.Magj.PrishtinëMitrovicë ( GJINI), Prishtinë, KS
(591) Kaltër, kaltër e lehtë
(740) Andi Dina Livadhe në
Rr.Magj.Prishtinë-Mitrovicë ( GJINI),
Prishtinë

(540)

(511) 41 Program argëtues televiziv, kuiz edukativo-arsimor, emisione televizive
argëtuese, prezantim i shfaqjeve drejt për drejt, prodhim i shfaqjeve televizive.

(210) KS/M/ 2018/1301
(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/ 2018/1302
(220) 04/10/2018
(731) "OPRIMUS" SH.P.K
Jusuf Gërvalla Nr. 103, 20000 Prizren, KS
(591) E zezë, portokalli

(540)
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(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/ 2018/1303
(220) 05/10/2018
(731) Aristo Pharma GmbH Wallenroder
Straße 8-10 13435 Berlin, DE
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) Saltadol

(511) 5 Përgatitje mjekësore dhe farmaceutike për qëllime njerëzore, të ndryshme nga
produktet anti-inflamatore dhe anlagjezike; Ushqim dhe përgatitje dietetike për qëllime
mjekësore, në veçanti preparatet për trajtimin dietetik të dehidrimit ne rastin e diarresë;
shtojca ushqimore për qenie njerëzore, në veçanti për trajtimin e dehidrimit ne rastin e
diarresë; Produkte farmaceutike, përveç përgatitjeve për trajtimin e sëmundjeve të gojës,
fytit dhe traktit bronkial, preparatet veterinare
(210) KS/M/ 2018/1304
(220) 05/10/2018
(731) Aristo Pharma GmbH Wallenroder
Straße 8-10 13435 Berlin, DE
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) Eferox

(511) 5 Barnat, kimikatet për qëllime mjekësore dhe sanitare, barnat farmaceutike
drogë, fashat dhe materiali për fashime kirurgjikale
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(210) KS/M/ 2018/1305
(220) 05/10/2018
(731) Aristo Pharma GmbH Wallenroder
Straße 8-10 13435 Berlin, DE
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) Blemaren

(511) 5 Barnat, kimikatet për qëllime mjekësore dhe sanitare, barnat farmaceutike
drogë, fashat dhe materiali për fashime kirurgjikale

(210) KS/M/ 2018/1306
(220) 05/10/2018
(731) Aristo Pharma GmbH Wallenroder
Straße 8-10 13435 Berlin, DE
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) Emesan

(511) 5 Barnat anti-emetike; Barnat dhe produktet farmaceutike për qëllime njerëzore, në
veçanti përgatitjet për parandalimin e të vjellave dhe neverisë dhe për parandalimin e
sëmundjes së lëvizjes, në veçanti në formë tabletash dhe në formë të supozitorëve; Barnat
dhe produktet farmaceutike për qëllime njerëzore, në veçanti për trajtimin akut dhe
profilaktik të traktit gastrointestinal;
Fashë ngjitëse; Materialet për fashim; Dezinfektantët

(210) KS/M/ 2018/1307
(220) 05/10/2018
(731) Kansai Paint Co., Ltd 33-1, Kanzakicho, Amagasaki-shi, Hyogo, JP
(591) Ngjyrë e kuqe, kaltër, kaltër e mbyllur
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 2 Bojë

(210) KS/M/ 2018/1308
(220) 05/10/2018
(731) ENKA HİJYEN ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ 5. Organize Sanayi Bölgesi,
83535 Nolu Cadde, No: 15, Şehitkamil,

(540)
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Gaziantep, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(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 pos kozmetikës mjeksore; aroma; deodorantë për përdorim personal dhe kafshë;
sapun (pos sapunit mjeksor); 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; facoleta të lagura
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekosre; preparate kimike për
qëllime mjeksore dhe veterinare, reagens kimik për qëllime farmaceutike dhe veterinare,
substanca radioaktive për qëllime mjeksore dhe veterinare; kozmetikë mjeksore; shtesa për
qëllime mjeksore dhe veterinare; shtesa dietike për konsumim nga njerzit; shtesa dietike për
kafshë; shtesa ushqimore; preparate mjeksore për qëllime dobësimi; ushqim për bebe, bar
mjeksor dhe pije nga bimet mjeksore për qëllime mjeksore; preparate dhe artikuj dentar,
materiale për mbushje të dhëmbëve; materiale për gjurmë të dhëmbëve, ngjitës dental dhe
material për riparim të dhëmbëve; preparate sanitare për përdorim mjeksor; vata higjienike;
tamponë higjienik; leukoplastë; materiale fashimi; pelena, përfshirë ato të bëra nga letra
dhe tekstili; pelena bebesh nga letra; pelena bebesh nga tekstili, facoleta bebesh nga letra,
pelena për fëmij nga letra, pelena për fëmij nga tekstili, pelena për kafshë; preparate për
shkatrimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë; rodenticide; deodorantë, të ndryshën nga ata
për qenje njerzore ose për kafshë; preparate për parfumosje të ambienteve; desinfektantë;
antiseptik; detergjent për qëllime mjekosre; sapun mjeksor, sapun dezinfektues, losion
duarsh antibakterial
16 Letër dhe karton për qëllime paketimi dhe mbështjellje, kuti kartoni; peshqir letere;
letër tualeti; peceta letre; materiale plastike për paketim dhe mbështjellje; blloqe printimi
dhe tastiera; materiale libërlidhës; publikime të printuara; gjëra të printuara; libra,
magazinë, gazeta, libra fatursh, bloçe të printuara dërgimi, vauçer të printuar, kalendarë;
posterë; fortografi (printuar); vizatime, stiker (zyre); pulla postare; rekuzita, rekuzita zyre,
materiale instrukcioni dhe arsimore (pos mobiljeve dhe aparateve); shtesa shkrimi dhe
vizatimi; materiale artistësh; produke leletre për qllime zyrash; adeziv për qëllime zyrash,
lapsa, stilolapsa, goma fshirëse, shirita adeziv për qëllime zyrash, kuti kartoni (materiale
artistësh), letër shkrimi, letra kopjimi, rulle letre për arka regjistruese, materiale për
vizatim, tabela shkrimi me shkums, lapsa për pikturim, ngjyra uji (vizatim); rekuzita zyre;
rule për ngjyrosje dhe brusha për ngjyrosje
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(210) KS/M/ 2018/1309
(220) 05/10/2018
(731) ENKA HİJYEN ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ 5. Organize Sanayi Bölgesi,
83535 Nolu Cadde, No: 15, Şehitkamil,
Gaziantep, TR
(591) Vjollcë, rozë dhe 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 pos kozmetikës mjeksore; aroma; deodorantë për përdorim personal dhe kafshë;
sapun (pos sapunit mjeksor); 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; facoleta të lagura
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekosre; preparate kimike për
qëllime mjeksore dhe veterinare, reagens kimik për qëllime farmaceutike dhe veterinare,
substanca radioaktive për qëllime mjeksore dhe veterinare; kozmetikë mjeksore; shtesa për
qëllime mjeksore dhe veterinare; shtesa dietike për konsumim nga njerzit; shtesa dietike për
kafshë; shtesa ushqimore; preparate mjeksore për qëllime dobësimi; ushqim për bebe, bar
mjeksor dhe pije nga bimet mjeksore për qëllime mjeksore; preparate dhe artikuj dentar,
materiale për mbushje të dhëmbëve; materiale për gjurmë të dhëmbëve, ngjitës dental dhe
material për riparim të dhëmbëve; preparate sanitare për përdorim mjeksor; vata higjienike;
tamponë higjienik; leukoplastë; materiale fashimi; pelena, përfshirë ato të bëra nga letra
dhe tekstili; pelena bebesh nga letra; pelena bebesh nga tekstili, facoleta bebesh nga letra,
pelena për fëmij nga letra, pelena për fëmij nga tekstili, pelena për kafshë; preparate për
shkatrimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë; rodenticide; deodorantë, të ndryshën nga ata
për qenje njerzore ose për kafshë; preparate për parfumosje të ambienteve; desinfektantë;
antiseptik; detergjent për qëllime mjekosre; sapun mjeksor, sapun dezinfektues, losion
duarsh antibakterial
16 Letër dhe karton për qëllime paketimi dhe mbështjellje, kuti kartoni; peshqir letere;
letër tualeti; peceta letre; materiale plastike për paketim dhe mbështjellje; blloqe printimi
dhe tastiera; materiale libërlidhës; publikime të printuara; gjëra të printuara; libra,
magazinë, gazeta, libra fatursh, bloçe të printuara dërgimi, vauçer të printuar, kalendarë;
posterë; fortografi (printuar); vizatime, stiker (zyre); pulla postare; rekuzita, rekuzita zyre,
materiale instrukcioni dhe arsimore (pos mobiljeve dhe aparateve); shtesa shkrimi dhe
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vizatimi; materiale artistësh; produke leletre për qllime zyrash; adeziv për qëllime zyrash,
lapsa, stilolapsa, goma fshirëse, shirita adeziv për qëllime zyrash, kuti kartoni (materiale
artistësh), letër shkrimi, letra kopjimi, rulle letre për arka regjistruese, materiale për
vizatim, tabela shkrimi me shkums, lapsa për pikturim, ngjyra uji (vizatim); rekuzita zyre;
rule për ngjyrosje dhe brusha për ngjyrosje

(210) KS/M/ 2018/1310
(220) 05/10/2018
(731) ENKA HİJYEN ÜRÜNLERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ 5. Organize Sanayi Bölgesi,
83535 Nolu Cadde, No: 15, Şehitkamil,
Gaziantep, TR
(591) Kaltër dhe rozë
(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 pos kozmetikës mjeksore; aroma; deodorantë për përdorim personal dhe kafshë;
sapun (pos sapunit mjeksor); 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; facoleta të lagura
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare për qëllime mjekosre; preparate kimike për
qëllime mjeksore dhe veterinare, reagens kimik për qëllime farmaceutike dhe veterinare,
substanca radioaktive për qëllime mjeksore dhe veterinare; kozmetikë mjeksore; shtesa për
qëllime mjeksore dhe veterinare; shtesa dietike për konsumim nga njerzit; shtesa dietike për
kafshë; shtesa ushqimore; preparate mjeksore për qëllime dobësimi; ushqim për bebe, bar
mjeksor dhe pije nga bimet mjeksore për qëllime mjeksore; preparate dhe artikuj dentar,
materiale për mbushje të dhëmbëve; materiale për gjurmë të dhëmbëve, ngjitës dental dhe
material për riparim të dhëmbëve; preparate sanitare për përdorim mjeksor; vata higjienike;
tamponë higjienik; leukoplastë; materiale fashimi; pelena, përfshirë ato të bëra nga letra
dhe tekstili; pelena bebesh nga letra; pelena bebesh nga tekstili, facoleta bebesh nga letra,
pelena për fëmij nga letra, pelena për fëmij nga tekstili, pelena për kafshë; preparate për
shkatrimin e dëmtuesve; fungicidë, herbicidë; rodenticide; deodorantë, të ndryshën nga ata
për qenje njerzore ose për kafshë; preparate për parfumosje të ambienteve; desinfektantë;
antiseptik; detergjent për qëllime mjekosre; sapun mjeksor, sapun dezinfektues, losion
duarsh antibakterial
16 Letër dhe karton për qëllime paketimi dhe mbështjellje, kuti kartoni; peshqir letere;
letër tualeti; peceta letre; materiale plastike për paketim dhe mbështjellje; blloqe printimi
dhe tastiera; materiale libërlidhës; publikime të printuara; gjëra të printuara; libra,
magazinë, gazeta, libra fatursh, bloçe të printuara dërgimi, vauçer të printuar, kalendarë;
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posterë; fortografi (printuar); vizatime, stiker (zyre); pulla postare; rekuzita, rekuzita zyre,
materiale instrukcioni dhe arsimore (pos mobiljeve dhe aparateve); shtesa shkrimi dhe
vizatimi; materiale artistësh; produke leletre për qllime zyrash; adeziv për qëllime zyrash,
lapsa, stilolapsa, goma fshirëse, shirita adeziv për qëllime zyrash, kuti kartoni (materiale
artistësh), letër shkrimi, letra kopjimi, rulle letre për arka regjistruese, materiale për
vizatim, tabela shkrimi me shkums, lapsa për pikturim, ngjyra uji (vizatim); rekuzita zyre;
rule për ngjyrosje dhe brusha për ngjyrosje
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