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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(111)  23423 

(151)  23/08/2018 

(181)  01/03/2022 

(210)  KS/M/ 2008/919 

(591)  E kuqe, e bardhë dhe rozë 

(732)  VOYAGEURS FRANCE EUROPE 

PARTENAIRES SA Toure Traversiere, 2 rue 

Traversiere F-75571 PARIS CEDEX 12, FR 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

transportin hekurudhor në Evropë.   

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

në Evropë   

 

 

 

(111)  23568 

(151)  23/10/2018 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/1144 

(732)  Reckitt & Colman  (Overseas) LTD 

Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU8 7DS, 

UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë  

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

deilim;dyll per depilim.   
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(111)  23783 

(151)  19/11/2018 

(181)  03/09/2018 

(210)  KS/M/ 2008/1933 

(732)  GE Healthcare Bioprocess R&D AB 

30 Bjorkgatan Uppsala SE-75184, SE 

(740)  Xhevdet Rama Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama 

 
 

(540)  SEPHACEL 

 
 

     

 
 

 

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

peshës molekulare të lartë për përdorim si tamis (sit) molekulare dhe si ndërrues jonesh.   

 

 

 

(111)  23830 

(151)  21/11/2018 

(181)  27/07/2022 

(210)  KS/M/ 2008/2868 

(591)  E kaltër e hapur dhe e bardhë 

(732)  SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 

Paris, FI 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike, vetirinare dhe higjienike.   

 

 

 

(111)  23802 

(151)  20/11/2018 

(181)  27/07/2022 

(210)  KS/M/ 2008/2869 

(591)  E gjelbër dhe e bardhë 

(732)  SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 

Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 5   Produkte farmaceutike, vetirinare dhe higjienike.   

 

 

 

(111)  23530 

(151)  27/09/2018 

(181)  12/01/2026 

(210)  KS/M/ 2008/2985 

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

(732)  Wm. Wrigley Jr. Company 410 North 

Michigan Avenue Chicago, IL 60611 USA, 

US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  23469 

(151)  12/09/2018 

(181)  27/07/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3032 

(732)  AVENTIS PHARMA S.A. 20, avenue 

Raymond Aron - 92160 ANTONY France, 

FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ESTALIS 
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(511) 5   Terapi për zëvendësim hormonal.   

 

 

 

(111)  23528 

(151)  27/09/2018 

(181)  16/12/2024 

(210)  KS/M/ 2008/3423 

(732)  Microlife Intellectual Property GmbH 

Espenstrasse 139 CH-9443 Widnau, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  MICROLIFE 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

perspectograf për testet fizike.   

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

mjekësore dhe instrumentet;elektrokardiografët;aparate mjekësore dhe 

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

urologjikale;elektrokardiograpfët për qëllime mjekësore;kromatografet për qëllime 

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

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

rezonances magnetike nukleare për diagnostikimin e trupit njerëzor skanime tomo-

sëmundje, instrumentet regjistruese dhe të analizës për qëllime mjekësore dhe 

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

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

qëllime mjekësore.   

 

 

 

(111)  23672 

(151)  02/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3455 

(732)  BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 56A rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS , FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

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

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

esencial, kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh.   

5   Produkte sanitare.   

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

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

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

parfumi, mbajtës sapuni; kuti toaleti.    

 

 

 

(111)  23531 

(151)  27/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3457 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación - Edificio Inditex, 15142 Arteixo 

(A CORUNA), Spain, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  GRUPO INDITEX 

 
 

     

 
 

 

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

ortopedike) dhe mbulesa për kokë.   

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

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

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

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

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

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

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

shkencore dhe industriale; programim kompjuterik; dhënie me qira e kostumeve, 
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uniformave dhe veshjeve; shërbime të dizajnit industrial, dizajnimit të modës; shërbime të 

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

modës, hulumtime teknike dhe kimike, testime të tekstilit.    

 

 

 

(111)  23532 

(151)  27/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3458 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex E-15142 

ARTEIXO, A CORUNA, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  TEXTURES ZARA 

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.    

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

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

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

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

25   Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë   

 

 

 

(111)  23533 

(151)  27/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3459 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, ''Edificio Inditex'' E-15142 

Arteixo (A CORUNA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

makina dhe mekanizma qe përdoren për shitjen automatike, si dhe aparate që funksionojnë 
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me monedha; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, paisje dhe kompjuterë për 

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

kompjuterë; aparate për shuarjen e zjarrit; syza dielli.   

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

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

orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike. 

   

 

 

(111)  23570 

(151)  23/10/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3461 

(591)  E argjendtë dhe e kaltër 

(732)  BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 56A rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS , FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

esencial, kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh.   

21   Pajisje dhe konteiner për përdorim toaleti (asnjëra nga metalet e cmuara apo të flakura 

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

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

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

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

 

 

 

(111)  23681 

(151)  02/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3462 

(591)  E hirtë dhe e zezë 

(732)  BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 56A rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS , FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

(540)   
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(511) 3   Sapunë; parfumeri, vaj esencial, kozmetikë, llosion për flokë; pasta dhëmbësh, 

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

mbrojtës lëkure, krem për lëkurë.   

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

(111)  23691 

(151)  05/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3465 

(591)  E argjendtë, ngjyrë bakri dhe rozë 

(732)  BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL société anonyme 28/32, 

avenue Victor Hugo 75116 Paris, FR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

esencial, kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh.   
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14   Metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; byzhyteri, gurë të çmuar, simbole nga guri i 

çmuar.   

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

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

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

sapuni; takëm.    

 

 

 

(111)  23683 

(151)  02/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3469 

(591)  E hirtë dhe e zezë 

(732)  BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 56A rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS , FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

mbrojtës lëkure, krem për lëkurë.   

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

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

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

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

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

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

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

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

venë; pije alkoolike; ekstrakte alkooli apo aroma.   
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(111)  23673 

(151)  02/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3476 

(732)  BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 56A rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

esencial, kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh.   

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

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

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

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

toalet.   

33   Pije alkoolike (përpos birrave).   

 

 

 

(111)  23626 

(151)  31/10/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3477 

(732)  BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 56A rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS , FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhjen dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; 
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preparate pastrimi, polirimi, fërkimi dhe gërryerje; produkte bukurie, sapunë, parfumeri, vaj 

esencial, kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh   

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

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

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

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

toalet.   

33   Pije alkoolike (përpos birrave).   

 

 

 

(111)  23671 

(151)  02/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3480 

(591)  E kaltër dhe ngjyrë metali 

(732)  BEAUTE PRESTIGE 

INTERNATIONAL 56A rue du Faubourg 

Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

esencial, kozmetikë, llosion për flokë, pasta dhëmbësh.   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure, dhe mallërat e bëra nga këto materiale, që nuk janë të 

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

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

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

 

 

 

(111)  23483 

(151)  12/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3490 

(732)  TIMEX CORPORATION 

Middlebury, Connecticut (US), US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 

(540)  MARATHON 
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(511) 14   Instrumente matëse dhe kronometrike të të gjitha  llojeve si dhe pjesët për to. 

   

 

 

 

(111)  23480 

(151)  12/09/2018 

(181)  12/01/2026 

(210)  KS/M/ 2008/3505 

(732)  Sika AG Zugerstrasse 50 CH-6341 

Baar (CH), CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

industri.    

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

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

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

(ngjyrat);mbushës mbëshjtellësi (ngjyrat).   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

22 

 

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

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

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

metalike).   

27   Mbështjellës dyshemeje të bëra nga polimeret ose monomeret reaktive.   

 

 

 

(111)  23571 

(151)  24/10/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3562 

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

hirtë 

(732)  TMS Trademark- 

Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH 

Oberhausener Strasse 6, 40472 Düsseldorf, 

Germany, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

rregullinin apo kontrollinin e elektricitetit; aparate për regjistrim, transmetim apo 

reprodukimin e zërit apo imazhit; makina kalkuluese, pajisje për procesimin e të dhënave 

dhe kompjuterë; syza dhe syza dielli, kuti për syze.   

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

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

matëse dhe kronometrike.   

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

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

mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; çantë plazhi.   

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

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

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

plastika.   

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

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

gjysëm I përpunuar (përpos xhamit që përdoret në ndërtimtari); xhama, porcelan dhe 

arxhilë që nuk përfshihen në klasat e tjera.   

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

tavoline.   

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

mbuloja për kokë.   

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

gjilpëra, lule artificiale, stolitë për flokëve.   
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28   Lojra dhe lodra; artikuj gjimnastike dhe sporti që nuk përfshihen në klasate e tjera; 

dekorime për pemën e Krishtlindjeve.   

 

 

 

(111)  23536 

(151)  28/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3563 

(732)  INUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, "Edificio Inditex", E- 15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  PULL & BEAR 

 
 

     

 
 

 

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

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

 

 

 

(111)  23543 

(151)  03/10/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3565 

(732)  SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 

Paris, FI 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ORINUZA 

 
 

     

 
 

 

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

nervor qëndror.   

 

 

 

(111)  23482 

(151)  12/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3567 

(732)  PIRELLI TYRE  SPA Viale Sarca, 

222 I- 20126 MILANO (MI), IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  SOTTOZERO 
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(511) 12   Goma; goma të ngurta, pneumatike dhe gjysme-pneumatike për rrota të 

automjeteve të të gjitha llojeve; rrota të automjeteve të të gjitha llojeve, tuba ajri, rrethore, 

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

 

 

 

(111)  23472 

(151)  12/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3568 

(732)  Pirelli Tyre S.p.A. Viale Piero e 

Alberto Pirelli 25, Milan, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

përfshira në këtë klasë).    

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

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

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

shalëbërës dhe sarac.   

25   Veshje, mbathje, mbulesa për kokë.      

 

 

 

(111)  23498 

(151)  14/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3570 

(732)  SANOFI 54 rue La Boétie, 75008 

Paris, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  KINLIFRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   
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(111)  23479 

(151)  12/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3572 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

NL- 6411 TE HEERLEN, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

fatkeqësive; rrjeta dhe pëlhura për mbrojtjen kundër aksidenteve.   

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

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

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

biomjekësor dhe mjekësor që nuk përfshihen në klasat e tjera.   

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

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

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

23   Fije sintetike.   

24   Pëlhura tekstili dhe produkte për përdorim industrial që nuk përfshihen në klasa të 

tjera.   

 

 

 

(111)  23478 

(151)  12/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3573 

(732)  Lanxess Elastomers B.V. Mijnweg 1, 

6167 AC Geleen The Netherlands, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  KELTAN ACE 

 
 

     

 
 

 

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

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

me materiale të tjera; elastomer termoplastik i papërpunuar.   

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

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

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

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

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

polimerizimeve të monomereve olefinike.   

 

 

 

(111)  23468 

(151)  12/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3574 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1, 

NL-6411 TE Heerlen, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  URALAC 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Fije sintetike të papërpunuara.   

 

 

 

(111)  23477 

(151)  12/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3576 

(732)  DMS IP Assets B.V. Het Overloon 1 

NL- 6411 TE HEERLEN (NL), NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  STANYL 

 
 

     

 
 

 

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

17   Poliamide (gjysëm-të gatshme) në formën e fletëzave, filmave, pllakave, blloqeve, 

barit, tubave, markuçëve, profileve dhe mbulesave.   

 

 

 

(111)  23522 

(151)  27/09/2018 

(181)  28/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3577 

(732)  BÜfa Composite Systems GmbH & 

Co. KG Stubbenweg 40, 26125 Oldenburg, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

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

papërpunuar; ngjitës për qëllime industriale.   

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

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

birave dhe të qarave (materiale ndërtimore).   

 

 

 

(111)  23464 

(151)  10/09/2018 

(181)  28/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3579 

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

AC Geleen The Netherlands, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  MELAFINE 

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  23471 

(151)  12/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3585 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1 

NL- 6411 TE  Heerlen (NL), NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  TOLERASE 

 
 

     

 
 

 

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

biokimike për ruajtjen e  gjërave ushqimore.   

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

përfshira në këtë klasë)   

 

 

 

(111)  23467 

(151)  12/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3586 

(732)  DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1 

NL- 6411 TE  Heerlen (NL), NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

(540)  RAPIDASE 
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(511) 5   Fungicide, dezinfektues   

 

 

 

(111)  23523 

(151)  27/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3589 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex E - 15142 

ARTEXIO (A CORUÑA) (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  PULL & BEAR 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

për shalëbërës dhe saraç.   

 

 

 

(111)  23525 

(151)  27/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3590 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex E - 15142 

Arteixo (A CORUÑA) (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  PULL & BEAR 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

procesimin e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit.   

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

të flakura në të, të cilat janë të përfshira në këtë klasë;artikuj argjendarie, mallra të 
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argjendarëve, gurë të çmuar;orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.   

 

 

 

(111)  23535 

(151)  28/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3591 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex E - 15142 

ARTEXIO (A CORUÑA) (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  PULL & BEAR 

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  23529 

(151)  27/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3592 

(732)  GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 

Avda. de la Diputacion- Edificio Inditex, 

15142 Arteixo (A Coruna), Spain, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  MASSIMO DUTTI 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dosje kompjuterik (për të tjerët); përpilim të inpërmatave në bazat kompjuterike të të 
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dhënave; transkriptim të komunikimeve; postë reklamuese; ndihmë për menaxhim tregtar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(audio-video), kompakt disqe optike, pasqyra (optike), pluskues për larje dhe notim, dulbi 
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(optike), tregues temperature, instrumente që përmbajnë syze, programe për lojra, 

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

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

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

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

lojra të adaptuara për përdorim vetëm me pranues televiziv, aparate interkomunikuese, 

video kaseta, filma të animuar, aparate për mësimdhënie, detektorë për të qarit e bebeve, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dhe makine fotokopjuese (aparatet dhe makinat elektrostatike dhe termike gjithashtu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

për jakë (stoli të çmuara), unaza (stoli të çmuara), ornamente nga qelibari i zi (stoli të 
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çmuara), stoli argjendarie, kullojsa çaji nga metali i çmuar, bylyzyk (stoli të çmuara), brosh 

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

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

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

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

(stoli të çmuara), gurë të çmuar, vathë, margaritarë (stoli të çmuara), rripa ore, ora, stoli të 

gdhendura, kartonë ose kuti letre, mostra për rrobaqepje dhe qepje, peceta letre për largimin 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

çelësa (artikuj lëkure), valixhe, kuleta jo nga metali i çmuar, çanta nga veshjet (për 
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udhëtim), kuti për kapela nga lëkura, çanta hobe për bartjen e bebeve, çanta me rrota për 

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

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

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

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

paketim, fije lëkure, dorëza për valixhe, dorëza për shkopinj për ecje dhe ombrella, 

kamzhikë, batanije kuajsh, mbulesa për mobilje nga lëkura, veshje për kafshë, mushama për 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mbyllës jo metalik të kontejnerëve, brirë dreri, rafte për skedar (mobilje), sandukë jo 
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metalik, zbukurime nga guaska e breshkës, guaskat e gocës së detit, kontejnerë jo metalik, 

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

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

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

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

për dhomë të fjetjes (përveç çarçafit), punime kabineti, kontejner plastik për paketim, grila 

jo metalike, dorëza jo metalike të fshesave, mobilje për shkollë, pasqyra, llulla, kunja për 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vazo lulesh, enë për toalet, takëm jo nga metali i çmuar, xham (qelq), shishe vaji e uthulle 
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jo nga metali i çmuar, kontejnerët me izolim termik për ushqim dhe pije, lecka për pastrim 

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

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

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

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

pastrim, shtypës (enë kuzhine), shtypës hudhre (enë kuzhine), poça xhami (enë), unaza për 

shpezë, kuti për mace, kafaz për kafshë shtëpiake, krehër për kafshë, furça për kafshë, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pajisje për ujitje, shpues (enë kuzhine), servis (takëm), jo nga metali i çmuar, enë për supë, 
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jo nga metali i çmuar, enë nga metali për bërjen e akullit dhe pijeve me akull, sita (enë 

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

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

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

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

pjatash (material i papërpunuar), çarçaf banjo (përveç për veshje), peceta për largimin e 

grimit, etiketa pëlhurash, astare, lecka për larje, varëse muri nga tekstili, peceta tekstili, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(veshje të brendshme), veshje të gatshme, jaka të ndashme dhe jaka, veshje lëkure, veshje 
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nga imitimi i lëkurës, kapela për dush, sandale, fustane, astare të gatshme (pjesë të veshjes), 

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

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

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

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

brekë dhe veshje të brendshme, kapela, shami për kokë (për veshje), togë, rripa për këpucë, 

kostume, turban, artikuj për veshje, mbathje, sandale, këpucë, patika, xhingëla (ornamente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gërsheta, xhufka, mbërthyes këpucësh.  

  

 

 

(111)  23542 

(151)  03/10/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3594 

(732)  GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 

Avda. de la Diputacion- Edificio Inditex, 

15142 Arteixo (A Coruna), Spain, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, 
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akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin 

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

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

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

procesimin e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit.    

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

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

çmuar;orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.   

 

 

 

(111)  23526 

(151)  27/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3596 

(732)  GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 

Avda. de la Diputacion- Edificio Inditex, 

15142 Arteixo (A Coruna), Spain, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  MASSIMO DUTTI 

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh.    

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

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

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

shalëbërës dhe saraç.  

25   Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.   

 

 

 

(111)  23537 

(151)  28/09/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3597 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, "Edificio Inditex", E- 15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ZARA 

 
 

     

 
 

 

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

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-
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shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, 

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

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

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

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

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

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

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

çmuar;orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.   

 

 

 

(111)  23898 

(151)  29/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3619 

(732)  CONSORZIO DEL PROSCIUTTO 

DI SAN DANIELE Via Umberto I, s.n. 

I33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD) 

(IT), IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Proshutë.   

 

 

 

(111)  23484 

(151)  12/09/2018 

(181)  16/12/2024 

(210)  KS/M/ 2008/3768 

(732)  Sika AG Zugerstrasse 50, CH-6341 

Baar, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtine 

 
 

(540)  SIKA 

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

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

rrjedhin, agjentë për mbrotjen e sipërfaqeve të rrugës; rrëshira artificiale dhe rrëshira 
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sintetike si dhe materiale plastike të papërpunuara (në formë pluhuri, granulave apo lëngut), 

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

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

ngjitës që përdoren në industri.   

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

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

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

mbuluese (ngjyra); veshje izoluese (ngjyra).   

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

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

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

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

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

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

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

shkumës.   

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

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

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

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

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

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

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

(materiale ndërtimi jo nga metali).   

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

 

 

 

(111)  23864 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3769 

(732)  ORANGE BRAND SERVICES 

LIMITED of 3 More London Riverside, 

London, SE1 2AQ, UK 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ORANGE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente elektrike dhe elektronike për komunikim dhe 

telekomunikim; aparate dhe instrumente për komunikim dhe telekomunikim; aparate dhe 

instrumente elektrike dhe elektronike për përpunimin, regjistrimin, ruajtjen, transmetimin, 

nxjerrjen ose pranimin e të dhënave; aparate dhe instrumente për incizimin, transmetimin 

ose riprodhimin e zërit, fotografisë ose të dhënave të dekoduara; aparate dhe instrumente 

televizive; holograme; kompjuterë; pajisje periferike për kompjuterë; qarqe elektronike për 

bartjen e të dhënave të programuara; programe kompjuterike; softuerë kompjuterik; disqe, 

shiritë dhe tela që shërbejnë si bartës magnetike të të dhënave; kartela magnetike të 
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zbrazëta dhe të para-incizuara; softuerë kompjuterik të furnizuar nga Interneti; publikime 

elektronike (të shkarkueshme) që ofrohen online prej bazave kompjuterike të të dhënave 

ose Interneti; softuerë kompjuterik dhe aparate telekomunikimi (përfshirë modemët) për të 

mundësuar lidhjen në bazat e të dhënave ose Internet; softuerë kompjuterik për të 

mundësuar kërkimin e të dhënave; muzikë digjitale (e shkarkueshme) e nxjerrë nga një 

bazë e të dhënave ose Interneti; muzikë digjitale (e shkarkueshme) e nxjerrë nga uebfaqet 

Internetit MP3; MP3 player; transmetues dhe pranues satelitor; tela dhe kabllo elektrik; tela 

rezistues; elektroda; aparate dhe instrumente për korierë, radio korierë radio-telefoni; 

telefona, telefona mobil dhe aparate telefonike; adapterë për përdorim me telefona; karikues 

të baterive për përdorim me telefona; njësi tavoline ose të integruara në automjete që 

inkorporojnë një zmadhues për të mundësuar receptorin telefonik të përdoret pa duar; kuti 

për receptor telefonik në automjet; qanta dhe kuti të adaptuara posaçërisht për mbajtjen ose 

bartjen e telefonave portativ dhe pajisjeve dhe aksesorëve telefonik; organizues të 

kompjuterizuar personal; antena; bateri; mikroprocesorë; tastatura; modemë; sisteme 

elektronike për pozicionim global; aparate dhe instrumente elektronike për navigim dhe 

pozicionim; aparate dhe instrumente monitoruese (përveç monitorimit in-vivo); radio 

aparate dhe instrumente; aparate dhe instrumente elektrike për kontrollim, testim (përveç 

testimit in-vivo), sinjalizim, verifikim (mbikqyrje) dhe mësimdhënie; aparate dhe 

instrumente optike dhe elektro-optike; video filma; aksesorë elektrik dhe elektronik dhe 

pajisje periferike të dizajnuara dhe adaptuara për përdorim me kompjuterë, aparate audio-

vizuele dhe pajisje e aparate elektronike për lojëra; pjesë dhe pajisje për të gjithë artikujt e 

lartpërmendur.    

38   Telekomunikimet, komunikimet, telefon, faksimil, teleks, grumbullim dhe transmetim i 

porosisë, radio-korierë dhe shërbime të postës elektronike; transmetim dhe pranim të të 

dhënave dhe informatave; shërbime elektronike për dërgimin e porosisë; shërbime të 

informatave online lidhur me telekomunikim; shërbime për shkëmbimin e të dhënave; 

transfer të të dhënave përmes telekomunikimit; shërbime satelitore për komunikim; emetim 

ose transmetim të radio ose tv programeve; videotekste, teletekst dhe shërbime për leximin 

e të dhënave; shërbime të porosive përmes videos; shërbime të video konferencave; 

shërbime video telefonike; telekomunikim të informatave (përfshirë ueb faqet), programe 

kompjuterike dhe të dhëna të tjera; sigurimi i qasjes së shfrytëzuesve në Internet; sigurimi i 

lidhjeve të telekomunikimit në Internet ose baza të të dhënave; sigurimi i qasjes në uebfaqet 

e muzikës digjitale në Internet; sigurimi i qasjes në uebfaqet MP3 në Internet; dërgimi i 

muzikës digjitale përmes telekomunikimit; makina operuese për kërkim; shërbime për qasje 

në telekomunikim; transmetim të porosive dhe fotografive përmes kompjuterit; komunikimi 

me kompjuter; shërbimet e agjencive të lajmeve; transmetim i lajmeve dhe informatave mbi 

çështjet aktual; dhënia me qira e aparateve, instrumenteve, instalimeve ose komponenteve 

për përdorim në sigurimin e shërbimeve të lartpërmendura; shërbime të komunikimit lidhur 

me të lartpërmendurat; sigurim i qasjes në një rrjet elektronik online për nxjerrjen e 

informatave; sigurimi i qasjes online në ekspozita dhe shërbime të ekspozitave.    

42   Sigurimi i informatave për një ose më tepër njerëz përmes Internetit në një lokacion që 

i shërben hapësirës së kafeneve, bareve, kafeterive, bistrove, restoranteve ose shtëpive 

kafene;përgatitja e ushqimit dhe pijeve;shërbime për furnizimin e ushqimit;shërbimet e 

restoranteve;shërbime të kafesë dhe kafeterive;shërbime të bareve-rostiçerive;shërbimet e 

restoranteve fast-food;dhënia e shërbimeve të konferencave dhe ekspozitave;shërbimet 

kompjuterike;mirëmbajtje, azhurnim dhe dizajnim të softureëve dhe programeve 
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kompjuterike;shërbime për programim kompjuterik;përgatitje dhe dhënie të informatave 

lidhur me kompjuterët dhe pajisjet e rrjetit kompjuterik;shërbimet kompjuterike 

online;shërbimet programuese online;sigurimi i kohës për qasje në një rrjet elektronik 

onlike për nxjerrjen e informatave;qiradhënie të kompjuterëve;dizajnim, vizatim dhe 

shkrim i komisionuar, të gjitha këto për përpilimin e uebfaqeve në Internet;krijim dhe 

mirëmbajtje të uebfaqeve;sigurimi i uebfaqeve për të tjerët;instalim dhe mirëmbajtje të 

softuerit kompjuterik;qiradhënie të kohës për qasje në një bazë kompjuterike të të 

dhënave;përpilim, krijim dhe mirëmbajtje të një regjistri të emrave të domenit;dhënie të 

informatave dhe shërbimeve këshilldhënëse online prej një baze kompjuterike të të dhënave 

ose përmes Internetit;shërbime të sigurisë, shërbime për parandalimin e manipulimit të 

informatave dhe shërbime këshilldhënëse;mbrojtje të pronës personale;parashikim të 

horoskopit;parashikim të motit;shërbime për raportimin e lajmeve;shërbime për rezervime 

të hotelit;shërbime për akomodimin e zyrave;shërbime për akomodimin e informatave dhe 

rezervimeve;shërbime të agjencive për njohje dhe takime personale;shërbime të agjencive 

për eskort;shërbime për dhënien e informatave për kujdesin shëndetësor dhe mjekësor, për 

dhënien e konsulencave dhe këshillave që sigurohen online një një bazë kompjuterike të të 

dhënave ose përmes Internetit ose përmes mjeteve tjera;shërbime për dhënien e informatave 

dhe këshillave për bukuri;shërbimet për dhënien e informatave dhe këshillave për 

dizajnimin e kopshteve dhe kopshtari;dhënie e informatave dhe këshillave për çështjet e 

vetëdijësimit mjedisor;shërbimet e dizajnimit të interierit dhe shërbimet për dhënien e 

informatave dhe këshillave lidhur me të;shërbime të përkthimit;dhënie e informatave dhe 

këshillave lidhur me ushqim, të ushqyerit dhe gatim;shërbime të këshilldhënies dhe 

konsulencës lidhur me shërbimet e instalimit, mirëmbajtjes dhe ripartimit të përmendura në 

klasën 37, që ofrohen online nga një bazë kompjuterike e të dhënave ose Internet ose 

përmes mjeteve tjera;shërbime të këshilldhënies lidhur me ndërtim, mirëmbajtje dhe 

riparim në amvisëri ku të gjitha ofrohen përmes një linku telekomunikues;shërbimet e 

këshilldhënies lidhur me mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve ku të gjitha ofrohen 

përmes një linku telekomunikues;shërbime të këshilldhënies dhe konsulencës lidhur me 

shërbimet e përmendura në klasën 38;shërbime të këshilldhënies për udhëtim dhe 

transport;dhënie të këshillave në lidhje me shërbimet e përmendura në klasën 39;dhënie të 

këshillave lidhur me shërbimet e përmendura në klasën 41;informata mode që sigurohen 

përmes mjeteve telekomunikuese nga një bazë kompjuterike e të dhënave ose përmes 

Internetit.   

 

 

 

(111)  23947 

(151)  30/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3770 

(732)  Jerome de Witt  40 route de Pressy, 

CH-1253 Vandoeuvres, Switzerland, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  DE WITT 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Mekanizma sahati; artikuj argjendarie.   
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(111)  23863 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3771 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Betaferon 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Mallëra farmaceutike, kryesisht preparate që përmbajnë interferon.   

 

 

 

(111)  23847 

(151)  21/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3772 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  GADOVIST 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike si dhe kemikale për qëllime sanitare.   

 

 

 

(111)  23848 

(151)  21/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3774 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  AVELOX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ilaçe.   
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(111)  23610 

(151)  26/10/2018 

(181)  05/10/2020 

(210)  KS/M/ 2008/3779 

(732)  SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d' 

Asnieres, F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  BIC 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   "Dhëmbëzimi i letrave, aksesorë për zyre (përvec pjesëve të mobiljeve dhe në 

veqanti lapsa, goma mbajtës të lapsave, stilolapsa, stilolapsa me patron"   

 

 

 

(111)  23609 

(151)  26/10/2018 

(181)  05/10/2020 

(210)  KS/M/ 2008/3780 

(732)  SOCIETE BIC  14 rue Jeanne d' 

Asnieres, F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Dhëmbëzimi i letrave, aksesorë për zyre (përvec pjesëve të mobiljeve dhe në 

veqanti lapsa, goma mbajtës të lapsave, stilolapsa, stilolapsa me patron"   

 

 

 

(111)  23607 

(151)  26/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3781 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  CONTÉ 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Lapsa, mbajtës i lapsave, laps mekanik, stilograf, gomë shlyese, ngjyrë, ngjitës, 

letër dhe në përgjithësi të gjitha gjërat për zyre.   
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(111)  23869 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3782 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Gjërat e shtypura në lidhje me informatat medicinale-shkencore.   

 

 

 

(111)  23865 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3783 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  FEMOVAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike kryesisht kontraceptivë.   

 

 

 

(111)  23751 

(151)  15/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3786 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Anije me vela, anije për shitje (jaht) dhe varkë; dërrasë me vela (për sërfing).   

22   Litar, rrjetë, vela të anijeve.   

28   Dërrasë me vela, aksesorie dhe pjesë rezervë.   
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(111)  23866 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3788 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Bayerwerk, 

51368 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  BAYER 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte që shërbejnë për konzervim të ushqimit.   

5   Ilaçe për përdorim tek njerëzit dhe kafshët, produkte kimike për përdorim medicinal dhe 

sanitarë, droga dhe preparate farmaceutike, leukoplaste, fasha për kirurgji, produkte për 

shkatërrimin e parazitëve dhe barojave, dezinfektues.   

 

 

 

(111)  23867 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3790 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Bayerwerk, 

51368 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Bayer 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Ngjyra katrani.   

5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  23868 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3791 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

(540)  CYCLO-PROGYNOVA 
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Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike kryesisht specialitete të dizajnuara për stabilizimin e ciklit 

përgjatë periudhës para-menopauzale.   

 

 

 

(111)  23745 

(151)  15/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3792 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikuj për duhanpirësit; shkrepsa.   

 

 

 

(111)  23605 

(151)  26/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3794 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 16   Stilograf, stilolapsa, ngjyra shkrimi.   

 

 

 

(111)  23795 

(151)  19/11/2018 

(181)  05/10/2020 

(210)  KS/M/ 2008/3795 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   "Metale të çmaura dhe aliazhet e tyre dhe mallrat e prodhuara nga ky sherbim 

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

argjendarie, gurë të çmuar, orëmatëse dhe instrumete tjera kronometrike".   

16   Letra dhe artikuj përvec letrës, tabela dhe artikuj përvec letrës; forma të printuara të 

letrës, fotografi, prodhime të letrës, mjete ngjitëse për prodhimin e letrave, materiale, 

ngjitëse për artistë, brusha, makinë shkrimim dhe lapsa, aksesorë për zyre (përvec për 

pjisjet mobile) dhe në veqanti goma, mbjatëse qelsash, stilografa, stilografa me patrona dhe 

në përgjithësi të gjitha aparatet për të shkruar dhe komponente e tyre pjesë mekanike për 

udhëzime apo mesime (përvec aparateve), letra për lojëra, tipe sterotipe, ngjyra shkrimi.   

21   Enë për shtëpi dhe kuzhinë (jo nga metalet e çumara apo të flakuar në to); krehër dhe 

shpuza; brusha (përvec brushave për pikturim); materiale për krijimin e brushave; artikujt 

për pastimi, shpuza më përbërje metali, prodhime nga qelqi, porceloni dhe argjilë që nuk 

janë të përmenduar në klasat tjera.   

28   Lojëra dhe lodra; artikuj për gjimnastikë dhe sport, të cilat nuk janë të përfshira në 

klasët tjera; zbukurime për bredh.   

34   Duhan i papërpunuar dhe i prodhuar, cigare, duhan puro, shkrepës, mbushës për 

shkrepsa dhe aksesorë, artikuj për duahnpirës, shkrepëse.   

 

 

 

(111)  23833 

(151)  21/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3799 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Noctamid 
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(511) 1   Produkte për të ruajtur (prezervuar) shtazët dhe bimët, produkte për të ruajtur 

(prezervuar) produkte ushqimore.   

5   Medikamente, kimikate për mjekësi dhe higjienë, barrëra dhe preparate farmaceutike, 

llaçe pambuku, leshi dhe gazë për veshje, produkte për asgjësimin e kafshëve dhe bimëve, 

produkte për të mbrojtjen e kafshëve dhe bimëve, dezinfektues.   

 

 

 

(111)  23618 

(151)  30/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3800 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  PROGYNOVA 

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  23640 

(151)  01/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3801 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike.   
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(111)  23622 

(151)  30/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3803 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft 51368, 

Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  NEXAVAR 

 
 

     

 
 

 

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

përdorim medicinal.   

 

 

 

(111)  23630 

(151)  31/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3804 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  YAZ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike kryesisht kontraceptivë.   

 

 

 

(111)  23624 

(151)  31/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3805 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH, 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  NEBIDO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate Hormonale.   
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(111)  23620 

(151)  30/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3808 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Primolut 

 
 

     

 
 

 

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

5   Medikamente, kimikate për mjekësi dhe higjienë, barrëra farmaceutike, suva, preparatet 

për asgjësimin e kafshëve dhe bimëve, produkte për ruajtjen e bimëve, insekticide dhe 

fungicide.   

 

 

 

(111)  23621 

(151)  30/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3809 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj nena Tereze 29/1 B.4  

10000 Prishtina  Republic of Kosovo 

 
 

(540)  NIMOTOP 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ilaçe.   

 

 

 

(111)  23638 

(151)  01/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3810 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  TRIQUILAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe kemikate për përdorim sanitar.   
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(111)  23637 

(151)  01/11/2018 

(181)  21/02/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3811 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft 51368 

Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  XOFIGO 

 
 

     

 
 

 

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

përdorim medicinal.   

 

 

 

(111)  23617 

(151)  30/10/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3812 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  QLAIRA 

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  23625 

(151)  31/10/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3813 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  MIRANOVA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe kemikate për përdorim sanitar.   
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(111)  23603 

(151)  26/10/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3815 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  BIC MATIC 

 
 

     

 
 

 

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

ball-point, stilolapsa me majë patroni.    

 

 

 

(111)  23643 

(151)  01/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3816 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  MICROGYNON 

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  23632 

(151)  31/10/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3817 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  YASMIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike, kryesisht kontraceptivë.   
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(111)  23646 

(151)  01/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3818 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  JEANINE 

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  23602 

(151)  26/10/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3819 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  TROPICOLORS 

 
 

     

 
 

 

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

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

e shkrimit dhe pjesët e tyre.    

 

 

 

(111)  23649 

(151)  01/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3821 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  LEVITRA 

 
 

     

 
 

 

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

përdorim medicinal. 
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(111)  23629 

(151)  31/10/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3822 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  XARELTO 

 
 

     

 
 

 

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

përdorim medicinal.   

 
 

 

(111)  23601 

(151)  26/10/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3823 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

e shkrimit dhe pjesët e tyre.    

 

 

 

(111)  23741 

(151)  15/11/2018 

(181)  21/12/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3824 

(732)  SOCIET BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

(540)  BIC COMFORT 3 
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"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

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

 

 

 

(111)  23754 

(151)  15/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3825 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Cakmak fërkues për ndezje të gazit.  

 

   

34   Artikuj për duhanpirësit, shkrepsa, shkrepsa gazi dhe mbushësit e tyre; shprepsa për 

ndezjen e skarës dhe qirinjëve.    

 

 

 

(111)  23752 

(151)  15/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3829 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapune; parfumeri, vajëra esencial, kozmetikë, kremëra për flokë, kremëra pas 

rrojës, produkte të rrojës.    

8   Brisqe të rrojës dhe teh për brisqe të rrojës.    

12   Aparate për lëvizje në tokë, ajër apo ujë; automjete, bicikleta, automobilë; barkë, barkë 
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për kënaqësi, barkë lundrimi, anije, lundër, rrem (vegla lundrimi).    

16   Letër, karton dhe produkte të bëra nga këto materiale, jo të përfshira në klasët e tjera, 

veqanërisht artikuj kartoni për paktim, canta, qese, pliko, canta të vogla, nga letra; bllok 

shënimesh, libra shkrimi apo vizatimi, kalendar, almanak; gjëra të shtypura; katalogje, 

pamfleta; materiale për libërlidhje; fotografi; letër shkrimi; materiale ngjitëse për zyre, shirt 

ngjitës për zyre, afishe, transferues, shirit korrigjimi, produkte korrigjuese në form të lëngët 

për lzyre, stilolapsa korrigjues; furnizime për artistë; furca për pikturim; makina shkrimi 

dhe gjëra për zyre (përveq mobiljeve), instrumente shkrimi dhe pjesët e tyre, stilolapsa, 

stilolapsa ball-point, lapsa mekanik, lapsa, stilolapsa me majë shajaku, nënvizues; material 

udhëzues dhe mësimdhënës (përveq aparateve), dërrasa shkrimi; materiale plastike për 

paketim vecanërisht canta, qese, fletë e hollë dhe tabak; printer, blloqe printimi.    

18   Lëkurë dhe imitimet e tyre; bagazh dhe valixhe, kasa, cantë shpine, cantë dore, canta 

rul, canta plazhi, canta udhërimi, canta shkolle, qese shkolle, qese, canta të vogla, canta për 

lojë, valixhe e vogël, kuti për kartela, kuletë, canta të vogla jo të bëra nga metali i cmuar, 

komplete udhërimi, cantë tualeti të zbrazëta, këllëf (lëkurë) për mobil, telefon, cadra, dhe 

cadra dielli.    

25   Veshje, mbathje, mbulesa për kokë.    

28   Lojra, lodra; artikuj për gjimnastikë dhe sport, përveq veshjeve, mbathjeve dhe 

shtrojave; dërrasë lundrimi, dërrasë sërfi, ski për ujë, dërrasë trupi, direkë për dërrasa 

lundrimi, parzmore për dërrasa lundrimi, mbulesa të dizajnuara veqanërisht për dërrasa 

sërfi.    

34   Artikuj për duhanpirësit, shkrepsa, shkrepsa gazi, mbushësit e tyre.   

 

 

 

(111)  23766 

(151)  19/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3832 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit, celula elektrike, bateri akumuluese 

elektrike, bateri elektrike; aparate për incizimin, transmisionin ose reprodukcionin e zërit 

ose imazheve; mbajtës I të dhënave magnetike, disqe inqizuese; helmeta mbrojtëse për 

sport; kostume. Doreza dhe masak të zhytjes; thjerrëza (optik), size dielli, size sporti, kuti 

thjerrëzash; jelektë, rripa dhe fëshikëza notimi për sportet detare.    

25   Veshje të gatshme për burra, grad he fëmijë; të brendshme grash, robdëshambër, rroba 

banjo, kapela notimi; pizhama, robdëshambër, xhemper, funde,  fustana, pantollona, 

pantollona të shkurtëra, xhaketa, pallto, bluza, fanella, pajë për të porsalindur, kravatë, shall 
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për qaf, rripa, doreza (veshje), rroba rezistente ndaj ujit, kostume të lagëta për skijim uji, 

veshje sportive (përveq veshje për zhytje); kapela, kasketë, kapelë grash, corape të 

shkurtëra, corape të gjata, triko, mbathje (përveq mbathjeve ortopedike), pandofle, cizme; 

mbathje sporti dhe plazhi.    

 

 

 

(111)  23767 

(151)  19/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3834 

(732)  SOCIETE BIC 15 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapune, xhel banjo dhe dushi dhe kripë jo për përdorimë mjeksor; preparate 

kozmetike për kujdesin e lëkurës veqanërisht kremra, qumsht, locione, xhel, vajra të thatë 

balsami për fytyrë dhe trup; preparate kozmetike për mbrojtjen nga dielli dhe pas diellit; 

preparate të rrojës dhe të pas rrojës; kremra depilues; shampon dhe locione flokësh; vajëra 

esenciale.    

5   Produkte për kujdesin e lëkurës dhe higjienës për përodirm mjeksor dhe farmaceutik; 

produkte për ngadalësimin e ri-rritjes së flokëve, përtharjes, preparate kundër plakjes dhe 

anti bakteriale.  

   

 

 

(111)  23768 

(151)  19/11/2018 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/3836 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  KOGENATE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ilaçe.   
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(111)  23784 

(151)  19/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3837 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, artikuj për duhanpirësit; shkrepsa.    

 

 

 

(111)  23600 

(151)  26/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3840 

(732)  SOCIETE BIC 16 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Artikuj shkrimi dhe pjesët e tyre, lapsa, stilolaps me majë shajaku, laps mekanik, 

stilolaps, laps ball-point, lapsa me majë patroni.   

 

 

 

(111)  23652 

(151)  01/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3841 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

(540)  MAGNEVIST 
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"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparatet farmaceutike, kryesisht agjentët kontrast paramagnetik që përdoren 

rezonancë të tomografisë bërthamore.   

 

 

 

(111)  23579 

(151)  24/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3842 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Lapsa; lapsa me majë shajaku për shkrim dhe ngjyrosje; nënvizues; shkumës me 

ngjyrë, shkrumës; mbajtës i lapsave; stilograf; lapsa ball-point; stilograf ball-point; aparate 

shkrimi dhe pjesë të tyre.   

 

 

 

(111)  23740 

(151)  15/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3844 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  PURE3 

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Brisqe të rrojës dhe teh për brisqe të rrojës.   
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(111)  23654 

(151)  01/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3845 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ILOMEDIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte farmaceutike, kryesisht preparate kardiovaskulare, duke mos i përfshirë 

produktet veterinare.   

5   Produkte farmaceutike, kryesisht preparate kardiovaskulare, duke mos i përfshirë 

produktet veterinare.   

 

 

 

(111)  23650 

(151)  01/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3846 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  PRIMOVIST 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike kryesisht medium kontrast.   

 

 

 

(111)  23651 

(151)  01/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3847 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ULTRAVIST 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Agjentët kontrast radiologjik për qëllime farmaceutike.   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

62 

 

 

(111)  23615 

(151)  30/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3849 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Gastrografin 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare, opacifierë, suva, gaza kirurgjike, 

dezinfektues, preparate për kontroll të barishteve dhe insekteve.   

 

 

 

(111)  23655 

(151)  01/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3850 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  GYNODIAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente kryesisht preparate hormonale për aplikim posaçërisht tek femrat.   

 

 

 

(111)  23611 

(151)  26/10/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3851 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Alle, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Bayer 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet për industri, shkencë dhe fotografi, për fikjen e zjarrit, fikje, saldim, 

materiale minerale të papërpunuara, manures, resins, ngjitëse, abetaret dhe materiale për 

rrezitje, produkte për ruajtjen e ushqimeve; oxidizers, lëndëve të para dhe gjysmë të 

prodhuara për prodhimin e letrës.   

2   Ngjyra, ngjyra, fletë metalike, bojra, lacquers, të mordants, resins, 
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preservatives kundër ndryshk, për të mbajtur materiale druri.   

3   Polishes, furbishing dhe ruajtjen lëkurë dylli kripëra kat dush, parfume, kozmetike, vajra 

esenciale, soaps, larje dhe zbardhues substanca, niseshte dhe përgatitjet për koll, ngjyra 

lavanderi lavanderi, për të hequr materiale, materiale për pastrimin dhe lustrim (me 

përjashtim të lëkurës) , gërryes.   

4   Lëndët djegëse të ngurta, dylli, materialet e përdorura për vajra, ndriçimit industriale dhe 

yndyrnave, lubrifikantë, benzinë, qirinj, fenerë, ëicks llambë; materiale për ruajtjen e 

lëkurë; oxidizers.   

5   Droga, kimikate për mjekësisë dhe higjienës, droga farmaceutike, suva, dressings 

kirurgjikale, përgatitjet për shkatërrimin e kafshëve dhe bimëve, disinfectants, materiale 

shtypur për dentistët, materiale për vizituën tuaj dhëmbët, ujë kripëra minerale dhe kripëra 

dush; ushqime diete; zakonshëm mjekësore.   

6   Lëndëve të para minerale, metale, i papërpunuar apo gjysëm-punuar, pjesë për ndërtimin 

e hekurudhave superstrukturës, pajisje e vogël, libra bravandreqës dhe farkëtarit, flokët, 

pajisje metalike, artikuj e tel, produkteve fletë metalike, spiranca, zinxhirët, kushineta dhe 

topa çeliku, këmbanat, grepa dhe sytë, safes dhe kaseta metalike, metal formë mekanikisht 

apo me dorë, materiale ndertimi i mbështjellë dhe i hodhi, gize makinë; objekte nikel, 

objekte argjendi dhe të ngjashme lidhjeve; materiale pajisje paketimi alumini për korniza 

tapicier punës.   

7   Makina, përkatësisht makinerive te ambalazhimit dhe decanting, centrifugale, filtra, 

makina përzierjen dhe të sqarojë, shtyn, makina për përpunimin e tekstileve dhe pjesët e 

tyre, rripa makinë, makina, gjegjësisht mjetet makine me funksionim automatik, vegla barn, 

kopshtari dhe bujqësia; objekte përdoren për teknik qëllime, gome dhe zëvendëson gome.   

8   Takëm, mjetet, scythes, sickles, thika, objekte të përdorura për qëllime të gomës teknike, 

dhe zëvendësuesit e gomës, enë kuzhine të qëndrueshme, të kopshtarisë dhe bujqësi.   

9   Pajisjet e shpëtimit, zjarri aparatet, pajisje fizika, kimia, optika, inxhinieri elektrike, 

Topografi, detar, peshon, duke sinjalizuar, matjen, monitorimin, fotografike, film dhe radio, 

folësit, duke folur makina, makina llogaritur, regjistrat para objekteve të prodhuara 

përdoren për qëllime teknike , gome dhe zëvendësuesit e gomës.   

10   Aparate dhe instrumente për kirurgët dhe mjekësore dhe higjienës, sytë, dhëmbët 

prostetike.   

11   Shtëpiake dhe enë kuzhine, ndriçim ngrohje dhe gatim, frigoriferike, tharje dhe 

ventilim sistemet e tubave të ujit, banja dhe closets, filtra, tharëse, aparat distilimi, pajisje, 

tifozët.   

12   Automjetet tokës, ajrit dhe ujit, automobila, biçikleta, pajisje makinash dhe biçikleta, 

duke përfshirë gomat, pjesë automjeteve, objekte të përdorura për qëllime teknike, gome 

dhe zëvendësuesit e gomës.   

13   Armët e zjarrit, eksplozivëve, fishekzjarre, predhat dhe municionet.   

14   Metale të cmuara, objekete ari, argjendi, bizhuteri të vërteta dhe imitim, orë dore dhe 

orë muri (orat dhe ora dore) dhe pjesët për to.    

15   Instrumente muzikore dhe pjese për këto instrumente.   

16   Ngjitës, letër, karton, letër dhe karton, materiale të papërpunuara dhe gjysëm të 

përpunuara për prodhimin e letrës, produkte forografike dhe printim, letra për luajtje, 

shenja dhe shenja pllakatë, letra, fotografi, punë dore dhe arikuj për shkrim, vizatim, 

pikturim dhe modelim, shenjëzim,  pajisje dhe elemente për zyre (përpos mobiljeve), 

materiale instruksionale, materiale për përdorim në paketim.   



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

64 

 

17   Lëndëve të para minerale, materiale për nënshkrimin dhe caulking, materialeve të 

nxehtësisë mbajtjen, materiale izoluese, materiale për paketim, materialeve të papërpunuara 

dhe objekte përdoren për qëllime teknike zëvendësues, gome dhe gome, tuba fleksibël, 

materiale të përdorura për bllokim për dyshek; objekteve bërë nga pllaka mikë.   

18   Lëkurë, gut, lëkurë, lesh, cadra dhe cadra, bastunet, mallrat e udhetimit, takëme kuajsh, 

i ceinturerie, artikuj lëkure, artikuj lëkure, pajisje mbreh, parzmore.   

19   Lëndë të para minerale, guri natyror dhe artificial, çimento, gëlqere, zhavor, suva, tar, 

asfalt, tar, kallam Mats, kartoni për kulmet, shtëpitë e lëvizshme, zjarrit, materiale ndertimi, 

objekte arti, objekte të përdorura për qëllime teknike, gome dhe gome zëvendësuesit, 

objekte të bëra nga balta.   

20   Objekte druri, duke përfshirë kuti, barel dhe materialet e paketimit, të objekteve të 

kockave, brinjëve, guacës së breshkës, eshtrave të balenave, fildish, perla, qelibar, argjile e 

bardhë, të kthyer objekte, të gdhendura ose endur, korniza fotosh, maket për rrobaqepesit 

dhe frizerët, mobilje, pasqyra , tapiceri, pajisje për punë tapiceri, shtretër, dhe objekteve të 

artit.   

21   Ngrihës flokësh, brusha për flokë, furçë, brusha, kombinezon, sfunxher, enë kuzhine 

tualet, materiale të pastrimit, pullë çeliku, i konservuar dhe emaluar, objekte alumini, 

kryesisht llamba dhe materiale alumini për paketim, vegla për shtëpi dhe, gatim kopshtari 

dhe bujqësi, materiale të papërpunuara dhe objekte të bëra nga, porcelani, balta dhe qelqi, 

objekteve të bëra për qëllime teknike, zëvendësues gome dhe gome.   

22   Produktet e litarit, rrjeta, fibra tekstili, materialet e përdorura në mbushje për krijimin e 

dyshekut, tenda, vela, thasë për paketimin e materialeve.   

23   Fije.   

24   Artikuj femrash, pëlhura, pëlhura të thurura, ndjeshme, perde, batanije, flamuj, lëndë të 

para dhe gjysmë të prodhuara për të bërë letër.   

25   Kapelë, këpucë, çorape të holla, çorape, veshje të endura e të thurura, veshje, të 

brendshme, korset, lidhëza, aski, doreza dhe artikuj tekstili.   

26   Puna e frizerisë, puna, metodat e flokëve, lule artificiale, hala, kunjat, objekte leonikes, 

stoli, shirita, kufijtë, butonat, dantella, qëndisje, grepa dhe sytë, pajisje për punë tapiceri.   

27   Letër për mure, qilim, mat, linoleum, mushama.   

28   Grepa, grep për pemën e Krishtlindjeve, lodra, veshje sportive dhe gjimnastikë, e 

patina, shkumës për bilardo.   

30   Akull, kryesisht akull për të ftohur.    

31   Produkte bujqësore, pylltarie, hortikulture, gjethesh, peshkimi dhe gjuetie, malt, sanë, 

materiale të papërpunuara dhe gjysëmtë përpunuara për bërjen e letrës.   

32   Ujë mineral, pije të lehta.    

34   Shkrepëse, duhan I papërpunuar, duhan I përpunuar, letër për cigare.   

 

 

 

(111)  23613 

(151)  30/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3852 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Alle, 51373 Leverkusen, DE 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

65 

 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet për industri, shkencë dhe fotografi, për fikjen e zjarrit, fikje, saldim, 

materiale minerale të papërpunuara, manures, resins, ngjitëse, abetaret dhe materiale për 

rrezitje, produkte për ruajtjen e ushqimeve; oxidizers, lëndëve të para dhe gjysmë të 

prodhuara për prodhimin e letrës.   

2   Ngjyra, ngjyra, fletë metalike, bojra, lacquers, të mordants, resins, 

preservatives kundër ndryshk, për të mbajtur materiale druri.   

3   Polishes, furbishing dhe ruajtjen lëkurë dylli kripëra kat dush, parfume, kozmetike, vajra 

esenciale, soaps, larje dhe zbardhues substanca, niseshte dhe përgatitjet për koll, ngjyra 

lavanderi lavanderi, për të hequr materiale, materiale për pastrimin dhe lustrim (me 

përjashtim të lëkurës) , gërryes.   

4   Lëndët djegëse të ngurta, dylli, materialet e përdorura për vajra, ndriçimit industriale dhe 

yndyrnave, lubrifikantë, benzinë, qirinj, fenerë, ëicks llambë; materiale për ruajtjen e 

lëkurë; oxidizers.   

5   Droga, kimikate për mjekësisë dhe higjienës, droga farmaceutike, suva, dressings 

kirurgjikale, përgatitjet për shkatërrimin e kafshëve dhe bimëve, disinfectants, materiale 

shtypur për dentistët, materiale për vizituën tuaj dhëmbët, ujë kripëra minerale dhe kripëra 

dush; ushqime diete; zakonshëm mjekësore.   

6   Lëndëve të para minerale, metale, i papërpunuar apo gjysëm-punuar, pjesë për ndërtimin 

e hekurudhave superstrukturës, pajisje e vogël, libra bravandreqës dhe farkëtarit, flokët, 

pajisje metalike, artikuj e tel, produkteve fletë metalike, spiranca, zinxhirët, kushineta dhe 

topa çeliku, këmbanat, grepa dhe sytë, safes dhe kaseta metalike, metal formë mekanikisht 

apo me dorë, materiale ndertimi i mbështjellë dhe i hodhi, gize makinë; objekte nikel, 

objekte argjendi dhe të ngjashme lidhjeve; materiale pajisje paketimi alumini për korniza 

tapicier punës.   

7   Makina, përkatësisht makinerive te ambalazhimit dhe decanting, centrifugale, filtra, 

makina përzierjen dhe të sqarojë, shtyn, makina për përpunimin e tekstileve dhe pjesët e 

tyre, rripa makinë, makina, gjegjësisht mjetet makine me funksionim automatik, vegla barn, 

kopshtari dhe bujqësia; objekte përdoren për teknik qëllime, gome dhe zëvendëson gome.   

8   Takëm, mjetet, scythes, sickles, thika, objekte të përdorura për qëllime të gomës teknike, 

dhe zëvendësuesit e gomës, enë kuzhine të qëndrueshme, të kopshtarisë dhe bujqësi.   

9   Pajisjet e shpëtimit, zjarri aparatet, pajisje fizika, kimia, optika, inxhinieri elektrike, 

Topografi, detar, peshon, duke sinjalizuar, matjen, monitorimin, fotografike, film dhe radio, 

folësit, duke folur makina, makina llogaritur, regjistrat para objekteve të prodhuara 
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përdoren për qëllime teknike , gome dhe zëvendësuesit e gomës.   

10   Aparate dhe instrumente për kirurgët dhe mjekësore dhe higjienës, sytë, dhëmbët 

prostetike.   

11   Shtëpiake dhe enë kuzhine, ndriçim ngrohje dhe gatim, frigoriferike, tharje dhe 

ventilim sistemet e tubave të ujit, banja dhe closets, filtra, tharëse, aparat distilimi, pajisje, 

tifozët.   

12   Automjetet tokës, ajrit dhe ujit, automobila, biçikleta, pajisje makinash dhe biçikleta, 

duke përfshirë gomat, pjesë automjeteve, objekte të përdorura për qëllime teknike, gome 

dhe zëvendësuesit e gomës.   

13   Armët e zjarrit, eksplozivëve, fishekzjarre, predhat dhe municionet.   

14   Metale të cmuara, objekete ari, argjendi, bizhuteri të vërteta dhe imitim, orë dore dhe 

orë muri (orat dhe ora dore) dhe pjesët për to.    

15   Instrumente muzikore dhe pjese për këto instrumente.   

16   Ngjitës, letër, karton, letër dhe karton, materiale të papërpunuara dhe gjysëm të 

përpunuara për prodhimin e letrës, produkte forografike dhe printim, letra për luajtje, 

shenja dhe shenja pllakatë, letra, fotografi, punë dore dhe arikuj për shkrim, vizatim, 

pikturim dhe modelim, shenjëzim,  pajisje dhe elemente për zyre (përpos mobiljeve), 

materiale instruksionale, materiale për përdorim në paketim.   

17   Lëndëve të para minerale, materiale për nënshkrimin dhe caulking, materialeve të 

nxehtësisë mbajtjen, materiale izoluese, materiale për paketim, materialeve të papërpunuara 

dhe objekte përdoren për qëllime teknike zëvendësues, gome dhe gome, tuba fleksibël, 

materiale të përdorura për bllokim për dyshek; objekteve bërë nga pllaka mikë.    

18   Lëkurë, gut, lëkurë, lesh, cadra dhe cadra, bastunet, mallrat e udhetimit, takëme kuajsh, 

i ceinturerie, artikuj lëkure, artikuj lëkure, pajisje mbreh, parzmore.    

19   Lëndë të para minerale, guri natyror dhe artificial, çimento, gëlqere, zhavor, suva, tar, 

asfalt, tar, kallam Mats, kartoni për kulmet, shtëpitë e lëvizshme, zjarrit, materiale ndertimi, 

objekte arti, objekte të përdorura për qëllime teknike, gome dhe gome zëvendësuesit, 

objekte të bëra nga balta.   

20   Objekte druri, duke përfshirë kuti, barel dhe materialet e paketimit, të objekteve të 

kockave, brinjëve, guacës së breshkës, eshtrave të balenave, fildish, perla, qelibar, argjile e 

bardhë, të kthyer objekte, të gdhendura ose endur, korniza fotosh, maket për rrobaqepesit 

dhe frizerët, mobilje, pasqyra , tapiceri, pajisje për punë tapiceri, shtretër, dhe objekteve të 

artit.   

21   Ngrihës flokësh, brusha për flokë, furçë, brusha, kombinezon, sfunxher, enë kuzhine 

tualet, materiale të pastrimit, pullë çeliku, i konservuar dhe emaluar, objekte alumini, 

kryesisht llamba dhe materiale alumini për paketim, vegla për shtëpi dhe, gatim kopshtari 

dhe bujqësi, materiale të papërpunuara dhe objekte të bëra nga, porcelani, balta dhe qelqi, 

objekteve të bëra për qëllime teknike, zëvendësues gome dhe gome.   

22   Produktet e litarit, rrjeta, fibra tekstili, materialet e përdorura në mbushje për krijimin e 

dyshekut, tenda, vela, thasë për paketimin e materialeve.   

23   Fije.   

24   Artikuj femrash, pëlhura, pëlhura të thurura, ndjeshme, perde, batanije, flamuj, lëndë të 

para dhe gjysmë të prodhuara për të bërë letër.   

25   Kapelë, këpucë, çorape të holla, çorape, veshje të endura e të thurura, veshje, të 

brendshme, korset, lidhëza, aski, doreza dhe artikuj tekstili.   

26   Puna e frizerisë, puna, metodat e flokëve, lule artificiale, hala, kunjat, objekte leonikes, 
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stoli, shirita, kufijtë, butonat, dantella, qëndisje, grepa dhe sytë, pajisje për punë tapiceri.   

27   Letër për mure, qilim, mat, linoleum, mushama.   

28   Grepa, grep për pemën e Krishtlindjeve, lodra, veshje sportive dhe gjimnastikë, e 

patina, shkumës për bilardo.   

30   Akull, kryesisht akull për të ftohur.    

31   Produkte bujqësore, pylltarie, hortikulture, gjethesh, peshkimi dhe gjuetie, malt, sanë, 

materiale të papërpunuara dhe gjysëmtë përpunuara për bërjen e letrës.   

32   Ujë mineral, pije të lehta.    

33   Venë dhe spirit.   

34   Shkrepëse, duhan I papërpunuar, duhan I përpunuar, letër për cigare.   

 

 

(111)  23612 

(151)  26/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3853 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet për industri, shkencë dhe fotografi, për fikjen e zjarrit, fikje, saldim, të 

lëndëve të para minerale.   

2   Ngjyra për lavanderi, të preservatives kundër ndryshk.   

3   Kozmetike, parfume, vajra esenciale, soaps, larje dhe zbardhues substanca, niseshte, 

preparatet koll, me substanca për shkëputjen, materiale për pastrim dhe lustrim (me 

përjashtim të lëkurës), të gërryes.   

5   Kimikatet për luftën kundër sëmundjeve të drithërave, shtypur materiale për dentistët, 

materialet për dhëmbët e ndaluar, të zakonshëm mjekësore, ushqime diete.   

6   Lëndëve të para minerale.   

9   Aparatet zjarrit, pajisjet e shpëtimit.   

10   Aparate dhe instrumente për kirurgët dhe mjekësore dhe higjienës, sytë, dhëmbët 

prostetike.   

17   Lëndëve të para minerale.   

19   Materialet minerale te paperpunuara.   

31   Malt, foragjere.   
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(111)  23614 

(151)  30/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3854 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  BILISCOPIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medium Kontrast i rrezeve X për përdorim farmaceutik.   

 

 

 

(111)  23608 

(151)  26/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3855 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Adalat 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Medikamente.   

 

 

 

(111)  23616 

(151)  30/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3856 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  GLUCOBAY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ilaçe, kryesisht produkte anti-diabetike.   
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(111)  23580 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3857 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières, F-92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  CRISTAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Lapsa; lapsa ball-point; stilolapsa me majë patroni; stilolapsa ball-point ne majë 

patroni, bojë shkrimi; aparate shkrimi dhe pjesët e tyre.   

 

 

 

(111)  23574 

(151)  24/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3858 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  BETAJECT 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Instrumente mjekësore, kryesisht sisteme injektive për aplikimin e Beta-

interferonit që përmban preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  23577 

(151)  24/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3859 

(732)  Alcafleu Management GmbH & Co. 

KG Lilienthalstrasse 4, 12529 Schönefeld 

OT Waltersdorf, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  FLUDARA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, në veqanti preparate kemoterapeutike.   
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(111)  23576 

(151)  24/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3860 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  BAYER SCHERING PHARMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikate për përdorim në industri, shkencë dhe fotografi.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinarike; preparate sanitare për qëllime medicinale; 

preparate diagnostifikuese dhe reagens [ër qëllime medicinale; substanca dietale të 

përshtatura për përdorim medicinal, ushqim për foshnje; leukoplaste, materiale për fashim; 

dezinfektues.   

10   Aparatura dhe instrumente kirurgjike, medicinale dhe veterinarike.    

16   Gjërat e shtypura dhe publikimet, revistat dhe gazetat, manualet, librat, materiale 

mësimore dhe edukative (përpos aparaturave) nga lëmia e mjeksisë, mbi mënyrën e jetesës 

dhe kujdesit shëndetësor.    

41   Edukimin dhe trajnimin nga lëmia e mjeksisë, stili i jetës dhe kujdesi shëndetësor, dhe 

informata në lidhje me edukimin dhe trajnimin në fjalë; publikimin e librave, manualeve, 

revistave, gazetave dhe gjërave të tjera të shtypura dhe mediave përkatëse elektronike 

(përfshirë CD-ROM’ët) nga fusha e shëndetësisë, stilit të jetës dhe mjeksisë (përpos për 

qëllime reklamimi); aranzhimin dhe organizimin e kongreseve, konferencave dhe 

seminareve nga fusha e përkujdesit të shëndetësisë, stilit të jetës dhe mjeksisë.   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe skicimet në lidhje me to; 

analizimet industriale dhe shërbimet hulumtuese.    

44   Shërbimet medicinale; shërbimet veterinarike; përkujdesi higjenik dhe bukurie për 

njerëz dhe kafshë.    

 

 

 

(111)  23581 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3861 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  SCHERING 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet për të shëruar, lehtësuar dhe parandaluar sëmundjet e njerëzve dhe 

kafshëve, kimikate për mjekësi dhe higjienë, barrëra dhe preparate farmaceutike, serume, 

vaksina, preparate organo-terapeutike të zakonshme, gaza, preparate për asgjësimin e 

kafshëve dhe bimëve, disinfektues.   
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10   Instrumente dhe aparate higjienike për kirurgë dhe mjekë.   

 

 

 

(111)  23575 

(151)  24/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3862 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për përdorim në industri dhe shkencë; preparate kimike për përdorim në  

bujqësi, hortikulturë  dhe pylltari; preparate kimike për trajtimin e farërave (të përfshira në 

këtë klasë); rëshira artificiale të  papërpunuara; plastikë  të  papërpunuar; fertilizues; 

ngjitesa për përdorim në  industri.   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinarike; preparate sanitare për qëllime medicinale; 

substanca dietale të përshtatura për përdorim medicinal; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e baronjave dhe parazitave; insekticide; fungicide; herbicide.    

31   Produkte dhe drithëra bujqësore, pylltarie dhe kopshtarie (të përfshira në këtë klasë); 

fara; gjëra ushqimore për kafshë dhe aditiv ushqimorë.   

 

 

 

(111)  23572 

(151)  24/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3863 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 5   Produkte farmaceutike kryesisht preparate hormonale.   

 

 

 

(111)  23573 

(151)  24/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3864 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike si dhe preparatet sanitare.   

 

 

 

(111)  23583 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3866 

(732)  SOCIETE BIC 14, rue Jeanne 

d'Asnieres 92110 Clichy, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Lapsa dhe shkumës.    

 

 

(111)  23674 

(151)  02/11/2018 

(181)  21/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3867 

(732)  AVENTIS PHARMA S.A. 20, avenue 

Raymond Aron, 92160 ANTONY FRANCE, 

FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

(540)  RILUTEK 
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"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjet; leukoplastet, 

materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate për 

shkatërrimin e paraziteve; fungicide; herbicide.    

 

 

 

(111)  23587 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3871 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ZARA 

 
 

     

 
 

 

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

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

ombrella për shi, ombrella për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje; kazhmikë, mallëra 

për shalëbërës dhe saraç.   

 

 

 

(111)  23521 

(151)  27/09/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3875 

(732)  GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 

Avda. de la Diputacion- Edificio Inditex, 

15142 Arteixo (A Coruna), Spain, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  MASSIMO DUTTI ABSOLUTE 

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh.    

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

74 

 

 

(111)  23606 

(151)  26/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3882 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ZARA 

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.    

35   Shërbime të reklamimit; menaxhim të biznesit tregtar; shërbime të administrimit 

tregtar; shërbime të punëve në zyre; shërbime të dyqaneve shitëse (terme këto që 

konsiderohen të jenë shumë të paqarta nga Byroja Ndërkombëtare sipas rregullit 13.2) të 

Rregulloreve të Përgjithshme).    

 

 

 

(111)  23677 

(151)  02/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3883 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ZARA BASIC 

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.    

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

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

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

shalëbërës dhe saraç.   

25   Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.   
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(111)  23676 

(151)  02/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3884 

(732)  Sight and Life Foundation 

Wurmisweg 576, 4303 Kaiseraugst, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike, preparate vitamina.    

16   Gjëra të shtypura.    

41   Shërbimet edukative në lidhje me ushqimin dhe furnizimin me vitamina.    

42   Konsulencë profesionale në lidhje me ushqimin dhe furnizimin me vitamina.    

 

 

 

(111)  23585 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3889 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.    

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

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

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

shalëbërës dhe saraç.   

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

ortopedike) dhe mbulesave për kokë.   

 

 

 

(111)  23586 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3890 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

(540)   
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S.A.  (INDITEX, S.A.) Avda. de la 

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
      

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.    

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

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

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

shalëbërës dhe saraç.   

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

ortopedike) dhe mbulesave për kokë.   

 

 

 

(111)  23520 

(151)  27/09/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3891 

(591)  E argjendtë, e bardhë, e kuqe, pantone 

485 dhe e kaltër pantone 2748 

(732)  GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 

Avda. de la Diputacion, Edificio Inditex, E-

15142 ARTEIXO - LA CORUÑA , ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh.    

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

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

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

shalëbërës dhe saraç.   

25   Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.   
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(111)  23584 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3892 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

S.A.  (INDITEX, S.A.) Polígono Industrial 

de Sabón, parcela 79-B, E-15142 ARTEIXO, 

La Coruña, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

për shalëbërës dhe saraç.   

25   Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.   

 

 

 

(111)  23604 

(151)  26/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3893 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh, produkte për rruarje, ujë pas rroje, 

kaltërsues për lavanderi, niseshte për qëllime të lavanderisë; kemikale për gjallërimin e 

ngjyrave për qëllime shtëpiake (lavanderi); tampone pambuku për qëllime kozmetik; maska 
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bukurije; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe për qëllime të nxirjes; kolorantë 

dhe ngjyra për flokë; krema dhe shkëlqim për këpucë; dyllë; shampona; takëme kozmetik; 

depilatorë; preparate për heqjen e grimit; deodorantë personal (parfumeri); buzëkuq; lapsa 

për qëllime kozmetike dhe lapsa për vija të syve; sprej për flokë dhe ngjyra për thonjë; 

preparate për largimin e llakut; faculeta të ngopura me losione kozmetike; losione për pas 

rrojë, losione për qëllime kozmetike; produkte grimi; pomada për qëllime kozmetike; heqës 

të njollave; qese për parfumim të pëlhurave; produkte për kujdes të thonjëve; dyllë dhe dyll 

këpuctari; kreme për çizme, preparate zbardhësuese për qëllime kozmetike; shoqërues letre 

për grim; esktrakte lulesh (parfumeri); temjan; dru aromatik; transfere decorative për 

qëllime kozmetike; qërpikë dhe thonjë artificial; shkumë deti; lule të thata dhe erëza 

frangrancash; preparate kozmeike për qëllime të dobësimit; preparate kozmetike për banjo; 

preparate për valëzimin e flokëve; preparate lavanderike; artikuj tualeti; produkte jo-

mjekësore për kujdes të gojës; kripëra jo-mjekësore për banjo, produkte jo-mjekësore për 

kujdes dhe tretman të flokut; produkte jo-mjekësore për tretman të fytyrës; produkte 

higjienike për artikuj tualeti; vajra për qëllime tualeti.   

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

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

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

shalëbërës dhe saraç; çanta për alpinistë dhe kampistë; korniza për çanta dore; korniza për 

ombrella; portofole; çanta dore; çanta udhëtimi; astarë lëkure për këpucë; takëme çelsash 

dhe këllëfe çelësash (produkte lëkure); çanta atashe; portofole, jo nga metali i çmuar; çanta 

shkolle; çanta veshjesh për udhëtim; kuti lëkure për kapela, hobe lëkure për bartjen e 

fëmijëve; çanta ruli; kuti të lëkurës apo tabelave të lëkurës, kuti të fibrit të vullkanizuar; 

kuleta; mbajtës të dokumenteve (produkte lëkure); kuti për artikuj tualeti; qafore për 

kafshë; zinxhirë; thellësimbajtës të lëkurës; mbështjellëse për ombrella; mbulesë shale për 

kuaj; çanta shpine; çanta shpine me një krah; këllëfe për muzikë; qese, zarfe, çantë postieri 

për qëllime paketimi (nga lëkura).   

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

ortopedike) dhe mbulesave për kokë, veshje për motoristë dhe çiklistë; gjoks përparësje, jo 

nga letra; shirita për kokë (veshje); rrobë shtëpie; kostume noti; kapela dhe sandale për 

larje; qafore gëzofi (gjerdanë); rroba të brendshme; pantollona pelenë; shalla; kësule; 

shallë; rripa (veshje), rroba zhytjeje për skijim në ujë; kollarë; korsete; shallë i gjerë grash 

nga leshi; shalla fulardë, kapela; dorëza (veshje); mantilla; çorapë të brendshme trikotazh; 

çorapë; shalla për qafë; pelena tekstili; gëzof (veshje); pizhamë; shtroja këpucash (tabanë); 

thembra; vello (veshje); mbajtëse, veshje letre; veshje për gjimnastikë dhe sport; paje e 

femijës së sapolindur; qafore (veshje); kanptiera; dorashka pa gishta; veshore (veshje); 

shtroja të brendshme; kravata flutur.   

 

 

(111)  23519 

(151)  26/09/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3894 

(732)  GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 

Avda. de la Diputacion, Edificio Inditex, E-

15142 ARTEIXO - LA CORUÑA, ES 

(540)  AGUA MASSIMO DUTTI 
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(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

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

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

produkte kozmetike, locione për flokë; pastë dhëmbësh.    

 

 

 

(111)  23588 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3895 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  OYSHO 

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.   

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 

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

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

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

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

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

e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit.    

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

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

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.   

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

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

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

shalëbërës dhe saraç.   

25   Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.   

35   Reklamime; menaxhim të biznesit; administrim të biznesit; punë të zyres.   

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

80 

 

(111)  23591 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3901 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

ARTEIXO, LA CORUÑA (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

për shalëbërës dhe saraç; çanta për alpinistë dhe kampistë; korniza për çanta dore; korniza 

për ombrella; portofole; çanta dore; çanta udhëtimi; astarë lëkure për këpucë; takëme 

çelsash dhe këllëfe çelësash (produkte lëkure); çanta atashe; portofole, jo nga metali i 

çmuar; çanta shkolle; çanta veshjesh për udhëtim; kuti lëkure për kapela, hobe lëkure për 

bartjen e fëmijëve; çanta ruli; kuti të lëkurës apo tabelave të lëkurës, kuti të fibrit të 

vullkanizuar; kuleta; mbajtës të dokumenteve (produkte lëkure); kuti për artikuj tualeti; 

qafore për kafshë; zinxhirë; thellësimbajtës të lëkurës; mbështjellëse për ombrella; mbulesë 

shale për kuaj; çanta shpine; këllëfe për muzikë; çanta të vogla dhe çanta postieri për 

qëllime paketimi (nga lëkura).   

24   Tekstil dhe mallra nga tekstili jo të përfshira në klasat tjera; çarçafë për shtratë dhe 

tavolinë; çarçafë për banjo (përpos veshjeve); faculeta për heqjen e grimit; etiketa 

pëlhurash; pëlhurë astari; dorëza tualeti; varëse muri nga tekstili; faculeta tekstili; perde nga 

tekstili apo plastika; lecka shtëpiake; peshqirë për duar të bërë nga tekstili; perde rrjetë; 

mbajtës perdesh nga tekstili; banderola, flamuj (jo nga letra); pupla (mbulesa me pupla); 

mbulesa për mobilje; mbulesa për jastëk; rrjeta kundër mushkonjave; lecka xhami; roleta 

nga tekstili; pëlhurë biliardi; pëlhurë e gjurmuar për qëndisje; pëlhurë tapicerie; peshqirë 

tekstili.    

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

ortopedike) dhe mbulesave për kokë, veshje për motoristë dhe çiklistë; gjoks përparësje, jo 

nga letra; shirita për kokë (veshje); rrobë shtëpie; kostume noti; kapela dhe sandale për 

larje; qafore gëzofi (gjerdanë); rroba të brendshme; pelena për foshnje; shalla; kësule; 

shallë; rripa (veshje), rroba zhytjeje për skijim në ujë; kollarë; korsete; shallë i gjerë grash 

nga leshi; shalla fulardë, kapela grash; dorëza (veshje); mantilla; çorapë të brendshme 

trikotazh; çorapë; shalla për qafë; pelena tekstili; gëzof (veshje); pizhamë; shtroja këpucash 

(tabanë); thembra; vello (veshje); mbajtëse, veshje letre; veshje për gjimnastikë dhe sport; 

paje e femijës së sapolindur; manikotë, triko, dorashka pa gishta; veshore (veshje); shtroja 

të brendshme; kravata flutur; funda pareo (mbështjellës). 
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(111)  23804 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3905 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH,  

Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim 

am Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  CLIMEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike kryesisht produkte për trajtimin e çrregullimeve 

menopauzale.   

 

 

 

(111)  23770 

(151)  19/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3907 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 8   Brisqe të rrojës të sigurta   

 

 

 

(111)  23595 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3908 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  VELLEDA 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Të gjitha artikujt dhe instrumentet e shkrimit, vizatimit dhe shenjëzimit; mbajtëse 

për shkrim, vizatim dhe shenjëzim në materiale sintetike dhe në formë të fletës apo afisheve 

rul apo jo.    
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(111)  23597 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3909 

(732)  SOCIETE BIC 14 rue Jeanne 

d`Asnières F-92110 Clichy, France, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër dhe produkte të letrës (të përfshira në këtë klasë); letër e flakur dhe fletë 

për përmirësim; leter shkrimi (stationary), letër karbon, ngjitës (materiale ngjitëse) për zyrë; 

shirita ngjyrë për makinat e shkrimit, shirita përmirësues; produkte përmirësuese, gjithashtu 

në formë të lëngshme për tekstin e makinës së shkrimit dhe me makina të tjera të zyrës, për 

tekstin e shkruar me dorë dhe për vizatime dhe kopje; materiale për artisë, veqanërisht 

vizatim, pikturim dhe modelim; paisje jo-elektrike për zyrë; brusha për pikturim.    

 

 

 

(111)  23592 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3910 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për incizimin, transmetimin dhe 

reprodukcionin e zërit ose imazheve; incizues magnetik i të dhënave, disqe për incizimin e 

zërit; regjistrues i të hollave; makina llogaritëse, pajisje dhe kompjuterë për procesimin e të 

dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit; syze.   

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

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

  

 

 

(111)  23593 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3911 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.   

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

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

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

shalëbërës dhe saraç.   

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

ortopedike) dhe mbulesa për kokë.   

 

 

 

(111)  23589 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3912 

(732)  GRUPO MASSIMO DUTTI, S.A. 

Avda. de la Diputacion- Edificio Inditex, 

15142 Arteixo (A Coruna), Spain, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

shpëtuese dhe edukuese; aparate dhe instrumente për përqimin, ndryshimin, transformimin, 
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akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparate për incizimin, transmisionin 

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

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

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

procesimin e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit; media të të dhënave magnetike; 

kartela të mençura (kartela me mikroprocesorë); kartela magnetike, kartela magnetike të 

identitetit, kartela të mençura apo kartela me qarqe të integruara, çipa (qarqe të integruara), 

ngasës (kompjuterikë), inciziues me shiritë, memorie kompjuterike, mikroprocesorë, 

modemë, interfejs (ndërfaqe), programe të incizuara kompjuterike, pajisje periferike 

kompjuterike.    

35   Reklamime; shërbime reklamimi, duke përfshirë shërbime reklamimi që përfshijnë 

shpërndarjen e prospekteve dhe fletëpalosjeve, drejtpërdrejt ose përmes postës, dhe poashtu 

shpërndarjen e mostrave të produkteve; shërbime të menaxhimit të biznesit; shërbime të 

administrimit të biznesit; funksione të zyrës; veshje të dritareve të dyqaneve; demonstrim të 

mallrave; publikim i teskteve të reklamimit; organizim i panaireve për qëllime tregtre dhe 

reklamuese; organizim të ekspozitave për qëllime tregtare apo reklamuese; promovim të 

shitjes (për tjerë); shërbime të ndihmesës për operimin e kompanive tregtare si franshiza; 

shërbime të ndihmës në funksionet tregtare të biznesit që përbëhet në menaxhimin e 

porosive përmes rrjeteve globale të komunikimit; shërbime mbështetëse për funksione 

industriale dhe tregtare të një kompanie industriale apo tregate përmes lëshimit dhe 

administrimit të kartelave të blerjes; shërbime të modelëve për qëllime reklamimi apo 

promovimi të shitjes; shërbime të promovimit dhe menaxhimit të qendrave tregtare; 

shërbime të mbështetjes për menaxhimin e biznesit apo funksioneve tregtare të kompanive 

industriale dhe tregtare; ankande publike; shërbime promovimi të ofruara nga një kompani 

tregtare përmes kartelave të besnikërisë së konsumatorëve; shërbime të përkrahjes për 

funksionet menaxheriale apo tregtare të një kompanie industriale apo tregtare, e në veçanti 

përmes kartelave të blerjes.   

36   Shërbime të sigurimit; shërbime financiare të biznesit; shërbime monetare të biznesit; 

shërbime të biznesit për patundshmëri; shërbime të kartela të kreditit; shërbime të debit 

kartelave; agjenci të grumbullimit të borxheve; shërbime të agjencive të kreditit; qiradhënie 

të zyrave (ndërtesave); funksione bankare; lëshime të tallonave të vlerës; funksione 

monetare; menaxhim financiar; fonde të përbashkëta; investime të fondeve; verifikim të 

çeçeve, arkëtim i çeçeve; lëshim të çeçeve të udhëtimit; likuidim (financiar); ngritje të 

fondeve; investime të fondeve;  transferim elektronik i parave; shërbime të likudimit të 

bizneseve (shërbime financiare); këmbim i valutave të huaja; kredi me këste; kredi me 

peng; shërbime bankare me hipotekë; banka të kursimeve; vlerësime numizmatike; 

vlerësime të patundshmërisë; shërbime të ngarkimi përpes kartelave, shërbime të kartelave 

me parapagim, shërbime të kartelave të kreditit dhe debitit, shërbime të kartelave të 

mençura dhe shërbime të keshit (parasë së gatshme) elektronikë, pagesa me kesh, rimbushje 

të parasë së gatshme përmes kartelave të debitit dhe kreditit, transaksione të keshit 

elektronik; shërbime të bankomateve, pagesave, shërbime të procesimit të pagesave, 

shërbime të autentikimit dhe verifikimit të transaksioneve, shërbime të udhëtimit, abonim të 

sigurimeve, shërbime të konsulencave financiare dhe menaxhimit të rrezikut, për palët e 

treta në fushën e kredive të konsumatorëve; shpërndarje e informatave financiare përmes 

rrjeteve globale të informimit.    
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(111)  23590 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3913 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex E-15142 

ARTEIXO (A CORUÑA) (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte 

parfumerike, vajëra esenciale, produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh; 

produkte t rrojës, ujë tualeti; kaltërsi për lavanderi, niseshtë lavanderie, produkte kimike për 

zbardhjen e ngjyrave për përdorim kozmetik (lavanderi); tampone pambuku për qëllime 

kozmetik; maska bukurije; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe për qëllime të 

nxirjes; kolorantë dhe ngjyra për flokë; krema dhe shkëlqim për këpucë; dyllë; shampona; 

takëme kozmetik; depilatorë; preparate për heqjen e grimit; deodorantë personal 

(parfumeri); buzëkuq; lapsa për qëllime kozmetike dhe lapsa për vija të syve; sprej për 

flokë dhe ngjyra për thonjë; preparate për largimin e llakut; faculeta të ngopura me losione 

kozmetike; losione për pas rrojë, losione për qëllime kozmetike; produkte grimi; pomada 

për qëllime kozmetike; heqës të njollave; qese për parfumim të pëlhurave; produkte për 

kujdes të thonjëve; dyllë dhe dyll këpuctari; kreme për çizme, preparate zbardhësuese për 

qëllime kozmetike; shoqërues letre për grim; esktrakte lulesh (parfumeri); temjan; dru 

aromatik; transfere decorative për qëllime kozmetike; qërpikë dhe thonjë artificial; shkumë 

deti; lule të thata dhe erëza frangrancash; preparate kozmeike për qëllime të dobësimit; 

preparate kozmetike për banjo; preparate për valëzimin e flokëve; pluhur për pastrim; 

artikuj tualeti; produkte jo-mjekësore për kujdes të gojës; kripëra jo-mjekësore për banjo, 

produkte jo-mjekësore për kujdes dhe tretman të flokut; produkte jo-mjekësore për tretman 

të fytyrës; produkte higjienike për artikuj tualeti; vajra për qëllime tualeti.   

21   Enë për shtëpi dhe kuzhinë (as nga metali i çmuar apo i mbështjellur me të); krehër dhe 

sfungjerë; brusha (përveç brushave për pikturim); material për krijimin e brushave; artikujt 

për pastrim; lesh çeliku; xham i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveq xhamave që 

përdoren në ndërtimtari); artikuj nga qelqi, porcelani dhe argjila të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët tjera; vepra të artit, nga porcelani, terra-kota apo xhami; banjo për 

foshnje (portative); brusha për rrojë; ngrohës jo-elektrik për shishe të foshnjeve; mbajtëse 

për brusha për rrojë; brusha për këpucë; dru për këpucë;  formues për këpucë; lugë 

këpucësh; zgjerues të këmishave' shtypës të kravatave; pajisje jo-elektrike për heqjen e 
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grimit; këllëfe për krehër; dorëza për kopshtari; dorëza për lustrim; dorëza për qëllime 

shtëpiake; kuti kursimësh, jo nga metali; kuti për sapunë; takëme tualeti; zgjerues për 

pantollona; shtypës për pantollona; spërkatës parfumi; rafte për tharje dhe varëse për 

lavanderi; pajisje tualeti; mbajtës të rulit të tualetit; mbajtës të sfungjerave.   

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

ortopedike) dhe mbulesave për kokë, veshje për motoristë dhe çiklistë; gjoks përparësje, jo 

nga letra; shirita për kokë (veshje); rrobë shtëpie; kostume noti; kapela dhe sandale për 

larje; qafore gëzofi (gjerdanë); rroba të brendshme; pelena për foshnje; shalla; kësule; 

shallë; rripa (veshje), rroba zhytjeje për skijim në ujë; kollarë; korsete; shallë i gjerë grash 

nga leshi; shalla fulardë, kapela grash; dorëza (veshje); mantilla; çorapë të brendshme 

trikotazh; çorapë; shalla për qafë; pelena tekstili; gëzof (veshje); pizhamë; shtroja këpucash 

(tabanë); thembra; vello (veshje); mbajtëse, veshje letre; veshje për gjimnastikë dhe sport; 

pantollona; manikotë dhe manikota (veshje); triko, dorashka pa gishta; veshore (veshje); 

kravata flutur; funda pareo (mbështjellës).   

 

 

 

(111)  23825 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3914 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet lavanderie, preparate pastrimi ndihmëse dhe preparate për trajtimin e 

tekstileve, si dhe me dezinfektues dhe efekte anti-bakteriale dhe/ose anti-mykologjike; 

sapunë, kozmetike, produkte jo-medicinale për lëkurë dhe kujdesin e flokëve.   

5   Ilace, preparate farmaceutike, produkte kimike për përdorim medicinal dhe sanitari; 

produkte medicinale për lëkurë dhe përkujdesie ndaj flokëve; substanca dietale për 

përdorim medicinal; dezinfektues; preparate për shkatërrimin e baronjave dhe parazitave; 

insekticide; fungicide; herbicide.    

 

 

 

(111)  23828 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3915 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  CANESTEN 
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(511) 5   Ilaçe, produkte kimike për përdorim medicinal dhe sanitari, barna farmaceutike, 

leukoplaste, fasha për kirurgji, preparate për shkatërrimin e baronjave dhe parazitave; 

dezinfektues.    

 

 

 

(111)  23808 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3917 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft 51368 

Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  CALYPSO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për kontrollimin e barojave dhe parazitëve, insekticide, herbicide, 

fungicide. 

  

 

 

 

(111)  23596 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3918 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex E-15142 

ARTEIXO (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ZARA HOME 

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.    

8   Vegla dhe instrumente dore (që operohen me dorë); enë për ngrënie; armë anësore; 

brisqe.    

20   Mobilje, pasqyra, korniza për piktura; produkte (jo  të përfshira në klasët tjera) nga 

druri, tapa, kallami, fitili, artikuj shportarie, bori, kocka, fildish, kocka balenash, guaca, 

qelibar, perla, minerale të bardha dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale, ose nga 

plastika.    

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

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

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

nga qelqi, porcelani dhe argjila të cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera.    
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24   Tekstil dhe mallëra nga tekstili, të cilat nuk janë të përfshira në klasët e tjera; shtrojë 

dhe mbulesa për shtrat dhe tavoline.    

25   Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.   

28   Lojëra dhe artikuj londrash; artikuj për gjimnastikë dhe sport, të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët tjera; zbukurime për bredh.   

35   Shërbime të reklamimi; menaxhim të bizneseve; administrim të bizneseve; punë të 

zyrës.    

 

 

(111)  23813 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3919 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  FOLICUR 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për bujqësi, kopshtari dhe pylltari, kryesisht ato më të vecanta 

për trajtimin e farërave, kundër plakjes, të trajtuara posaqërsith për humbjen e dheut, 

produkte për inokulimin e produkteve të dheut për dheun e infektuar,  rregullatorë për 

rritjen e bimëve, kemikale që ndihmojën frutat në lëshim gjatë vjeljes.   

5   Preparate për shkatërrimin e baronjave dhe parazitëve, insekticide, herbicide, fungicide, 

moluscicide, acaridice, nematicide, rodenticide, kemikale për trajtimin e sëmundjeve të 

bardha tek bimët, rregullator të rritjes, dezinfektues për dezinfektuesit e farërave në bujqësi, 

pylltari dhe kopshtari.   

 
 

(111)  23812 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3920 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Alle 51373 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ENVIDOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Insekticide, herbicide, fungicide. 
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(111)  23818 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3921 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Bayerwerk 

51368 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  CONFIDOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikate, duke përfshirë edhe ato të bazuara në substancat natyrore, si produkte 

paraprake, produkte të ndërmjetme apo të gatshme për bujqësi, kopshtari dhe pylltari, për 

trajtimin e tokës, e për të ruajtur furnizimet ushqimore, plehra, kemikate për trajtimin e 

sëmundjeve të mungesës të bimëve, rregullatorë të rritjes së bimëve.   

5   Kemikate, duke përfshirë edhe ato të bazuara në substancat natyrore, si produkte 

paraprake, produkte të ndërmjetme apo të gatshme për trajtimin e tokës, produkte për 

shkatërrimin e dëmtuesve të kafshëve dhe kimikate për mbrojtjen e bimëve e produkteve 

bimore (mbrojtje produkt i ruajtur), dmth produktet për luftën kundër dëmtuesve të bimëve, 

fungaleve, kafshëve dhe mikrobëve. 

  

 

 

 

(111)  23814 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3922 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft 51368 

Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  CONSENTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikate për përdorim në bujqësi, kopshtari dhe pylltari, preparate për mbushjen 

e farave, pleh organik.    

5   Preparate për kontrollin e barit dhe parazitëve, insekticide, herbicide, fungicide. 

  

 

 

 

(111)  23822 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3923 

(732)  Bayer CropScience S.A.S. 16 rue 

Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon (FR), FR 

(540)  DECIS 

 
 

     

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

90 

 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

 

(511) 1   Kimikate  të përdorura në kopshtari, bujqësi dhe pylltari.   

5   Përgatitje për asgjesimin e barërave të këqija dhe insekteve.   

 

 

 

(111)  23594 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3924 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, "Edificio Inditex" E-15142 

Arteixo (A CORUÑA), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ZARA 

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  23806 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3926 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  BEROCCA 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte për konzervimin e ushqimit.   

3   Kozmetikë, vaj esencial, sapunë.   

5   Barna, kimikate për mjekësi, higjienë dhe shkencë, preparatet farmaceutike dhe barna, 

leukoplaste, materiale për fashim, përgatitjet për shkatërrimin e kafshëve dhe bimëve, 

dezinfektues, ushqime dietale.   

 

 

(111)  23805 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3927 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

(540)  BEPANTHOL 
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Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 3   Kozmetikë   

5   Produkte farmaceutike dhe sanitare.   

 

 

 

(111)  23809 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3928 

(732)  Bayer CropScience AG Alfred-Nobel-

Str. 50, 40789 Monheim am Rhein (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  CLARINET 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Fungicide.   

 

 

 

(111)  23815 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3930 

(732)  Bayer CropScience  AG Alfred-

Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein 

(DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  SEKATOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide, insekticide, 

pesticide.   

 

 

 

(111)  23816 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3931 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

(540)  RAXIL 
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"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(511) 1   Kemikale, përfshirë edhe ato me bazë të substancave natyrale si përbërës aktivë 

dhe/apo produktet e përfunduara për bujqësi, kopshtari dhe pylltari për trajtimin e tokës, 

fertilizim, kemikale për trajtimin e dheut; fertilizues, kemikale për trajtimin e sëmundjeve 

mangësi të bimëve, rregullatorëve të rritjes së bimëve.   

5   Kemikale, përfshirë edhe ato me bazë të substancave natyrale si përbërës aktivë dhe/apo 

produktet e përfunduara për trajtimin e dheut për t’i luftuar parazitët dhe mikrobet, 

preparate për shkatërrimin e parazitëve dhe barojave, kemikale për produktet mbrojtjëse të 

bimëve (mbrojtës për furnizimet ushqimore), përfshirë produktet për mbrojtjen e bimëve 

kundër dëmtuesve, fungalëve, parazitëve dhe mikrobialëve, dezinfektues përfshirë 

produktet për mbrojtjen e materialeve kundër sulmit nga kafshët dhe atij mirkobakterial 

(me përjashtim të produkteve të mbrojtjes së drurëve).   

 

 

 

(111)  23817 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/3932 

(732)  Bayer CropScience S.A.S. 16 rue 

Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon , France, 

FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  MIKAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për asgjësimin e barishteve dhe insekteve.   

 

 

 

(111)  23807 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3933 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   
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(111)  23821 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3934 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft 51368 

Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikateve të përdorura në, bujqësi, hortikulturë dhe trajtimin e tokës për fushat 

dhe kopshte (të përfshira në këtë klasë), produkte për trajtimin e farë, përfshirë denaturimin 

e farërave, rregullatorëve të rritjes së bimëve.   

5   Produktet për trajtimin e farave, kryesisht, dezinfektues, preparate për shkatërrimin e 

barojave dhe parazitë, insekticide, fungicide, herbicide, kimikate dëmtuese të kontrollit.   

 

 

 

(111)  23824 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3935 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft 51373 

Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  TELDOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikatet, duke përfshirë ato që përmbajnë ushqimet organike, për, kopshtari 

pylltari dhe bujqësi dhe trajtimin e tokës (që nuk përfshihen në klasat e tjera), produkte për 

produkte të trajtimit të farave dhe denaturimin, plehra, kimikate për trajtimin e sëmundjeve 

mangësi të bimëve, rregullatorë të rritjes së bimëve (përveç atyre për qëllime mjekësore).   

5   Kimikatet, duke përfshirë ato që përmbajnë ushqime organike, për kontrollin e 

dëmtuesve dhe trajtimin e tokës (që nuk përfshihen në klasat e tjera); dezinfektues, 

produktet për trajtimin e farërave, domethënë, dezinfektues, përgatitjet për shkatërrimin e 

barërave të këqija dhe dëmtuesit, insekticide, fungicide, herbicide, ilaç kundër insekteve.   

 

 

(111)  23826 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3936 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

(540)  ZATO 
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"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(511) 5   Produkte për shkatërrimin e parazitëve;fungicide, herbicide.   

 

 

 

(111)  23820 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3937 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft 51368 

Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për shkatërrimin e barojave dhe parazitëve, insekticide, fungicide, 

herbicide.   

 

 

 

(111)  23823 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3939 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft 51368 

Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për shkatërrimin e barojave dhe parazitëve, insekticide, fungicide, 

herbicide.   

 

 

 

(111)  23819 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3940 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft 51368 

Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  LAUDIS 
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(511) 1   Preparate kimike për përdorim në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari; preparate 

kimike për trajtimin e farave (të përfshira në këtë klasë), preparate fertilizimi.   

5   Preparate për shkatërrimin e barojave dhe parazitëve, insekticide, herbicide, fungicide.   

 

 

 

(111)  23776 

(151)  19/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3941 

(732)  Bayer CropScience  AG Alfred-

Nobel-Str. 50, 40789 Monheim am Rhein, 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Furore 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate për mbajtjen në kontroll të parazitëve dhe bimëve.   

 

 

 

(111)  23774 

(151)  19/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3942 

(732)  Bayer CropScience S.A.S. 16 rue 

Jean-Marie Leclair , F-69009 LYON, France, 

FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  MERLIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Herbicide.   

 

 

 

(111)  23773 

(151)  19/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3943 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Bayerwerk 

51368 Leverkusen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 5   Pesticide dhe herbicide.   

 

 

 

(111)  23663 

(151)  01/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3944 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Straße 84 CH-4002 Basel, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  RENNIE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte famraceutike, veterinarike dhe sanitare; substanca dietale të përshtatura 

për përdorim në mjeksi, ushqim për foshnje; leukoplaste, materiale për fashim; 

dezinfektues.   

 

 

 

(111)  23664 

(151)  01/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3945 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 CH-4052 Basel, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  SUPRADYN 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për shkencë, produkte për konzervim te ushqimit.   

3   Kozmetikë, vaj esencial, sapunë.   

5   Barna, produkte kimike për përodim medicinal dhe sanitar, barna dhe preparate 

farmacuetike, leukoplaste, materiale për fashim, preparate për shkatërrimin e parazitëve dhe 

bimëve, dezinfektues, ushqim dietal. 

  

 

 

 

(111)  23856 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3946 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Bayerwerk 

51368 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

(540)  ASPIRIN 
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(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  23853 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3948 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ASPIRIN  Complex 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

(111)  23658 

(151)  01/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3949 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ELEVIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike me bazë vitaminash. 

  

 

 

 

(111)  23675 

(151)  02/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3950 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  SARIDON 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikat për përdorim në industri dhe shkencë, preparate për konzervimin e 

ushqimeve.  

3   Preparate kozmetike, vajëra esenciale, parfumeri, sapunë.   
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5   Barna, kimikate për qëllime higjenike, preparate dhe doga farmaceutike, leukoplaste, 

materiale për fashim, dezinfektues, ushqim dietal. 

 

 

 

(111)  23682 

(151)  02/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3951 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe higjenike; substanca dietale për përdorim medicinal.   

 

 

 

(111)  23659 

(151)  01/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3952 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  BEPANTHEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike me përmbajtje pantenoli.   

 

 

 

(111)  23780 

(151)  19/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3953 

(732)  Bayer CropScience S.A.S. 16 rue 

Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon  France, 

FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

(540)  ALIETTE 
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(511) 5   Fongicide për përdorim në bujqësi. 

 

   

 

 

 

(111)  23781 

(151)  19/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3954 

(732)  Bayer CropScience S.A.S. 16 rue 

Jean-Marie Leclair F-69009 Lyon ,France, 

FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ALIETTE 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Fongicide   

 

 

 

(111)  23679 

(151)  02/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3955 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  REDOXON 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për qëllime shkencore.   

5   Ilaçe. 

   

 

 

(111)  23778 

(151)  19/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3956 

(732)  Bayer Aktiengesellschaft Kaiser-

Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen (DE), DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 

(540)  Antracol 
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(511) 1   Mbrojtës ushqimi. 

 

   

5   Barna për njerëz dhe kafshë, kemikate për mjeksi dhe përdorim sanitar, drogë 

farmaceutike dhe preparate, leukoplaste, fashime kirurgjike, pesticide dhe herbicide, 

dezinfektues. 

   

 

 

 

(111)  23657 

(151)  01/11/2018 

(181)  27/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3957 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe sanitare, substanca dietale të adaptuara për përdorim 

medicinal.    

 

 

 

(111)  23656 

(151)  01/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3958 

(732)  Bayer Consumer Care AG Peter 

Merian Str. 84 CH-4052 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  SANATOGEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate kimike farmaceutike dhe ushqim farmaceutik dhe pije të bëra nga këto 

preparate në formë të lëngshme apo gjysmë të lëngshme, kryesisht pluhur ushqyes, supë 

mikse.   

29   Salca, ekstrakte mishi, mish, peshk, vezë, pemë dhe perime të konzervuara, qumsht, 
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djath, vaj dhe yndyra ushqimore. 

 

   

30   Salca, kafe, qaj, kakao dhe cokolladë si dhe zëvendësues të tyre; drithëra dhe produkte 

qumshti pulse; sheqer dhe ëmbëslira sheqeri, mallëra nga cokollada, ëmbëlsira sheqeri dhe 

produkte pastash, pasta, puding miks dhe pluhur për pjekje.   

31   Drithëra dhe produkte qumshti pulse; ekstrakte mishi, pluhur ushqimi për kafshë.   

32   Birra, ujë mineral.   

33   Venë, spiritivë.   

 

 

 

(111)  23665 

(151)  01/11/2018 

(181)  10/08/2020 

(210)  KS/M/ 2008/3959 

(732)  Brake Parts Inc LLC 4400 Prime 

Parkway, McHenry, Illinois 60050,U.S.A., 

US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   "Mëveshja e pedaleve të friksionit, montimi i frenave, rrypi i fërkimit, rripi i 

frenave dhe unazave për fikje të rrotullim për automjet ajror dhe detare, si dhe për makina 

të të gjitha llojeve."   

12   ""Mëveshja e pedaleve të friksionit, montimi i frenave, rrypi i fërkimit, rripi i frenave 

dhe unazave për fikje të rrotullim për makinat e tokës."   

 

 

 

(111)  23711 

(151)  08/11/2018 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/3965 

(732)  CHINOIN Gyógyszer és vegyészeti 

Termèkek Gyára Zrt. Tó utca 1-5 H-1045 

Budapest HUNGARY, HU 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  CHINOIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike.   

3   Produkte kozmetike.   

5   Produkte farmaceutike.    
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(111)  23661 

(151)  01/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3967 

(732)  PIRELLI & C.S.P.A. Viale Piero e 

Alberto Pirelli,25 - Milan, Italy, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  PIRELLI 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Artikuj teknik pjesërisht ose plotësisht prej gome natyrale apo sintetike, ebaniti 

dhe rëshire sintetike; veshje per cilindrat e makinave të kopjimit, pjesë ebaniti për telefona, 

kuti ebaniti për bateri dhe pjesë të tyre, kuti për akumulatorë dhe pjesë të tyre; vegla 

shtëpiake të të gjitha llojeve, të tilla si doreza ebaniti per hekur pë helurosje; sende të 

prodhuara nga pëlhura të të gjitha llojeve të trajtuara me gomë natyrale apo sintetike, ebanit 

dhe rrëshira sintetike për mbrojtje nga gazra toksike, të tilla si veshje, kostume për zhytësit, 

kostume nënujore, korse shpëtimi, doreza të të gjitha llojeve, gishta dhe doreza të bëra me 

materiale të tilla apo pëlhurë të trajtuar, të tilla si doreza për përdorim industrial, për rreze 

Rëntgen, për manipulime kimike, maska, respirator dhe syze mbrojtëse kundër pluhurit dhe 

anti-gazit dhe nënujore, syze mbrojtëse, tasa, shishe, gota,  balona për vrojtime 

meteorologjike, izolues për aplikime ne telat telegrafik dhe telefonik, enë ebaniti për punë 

fotografike apo për qëllime të tjera, kuti baterie dhe pjesë të tyre për aplikacione të 

ndryshme, pjesë prej ebaniti për telefona, kabllo elektrike dhe përçues për prodhimin, 

transmetimin, shpërndarjen dhe përdorimin e energjisë elektrike.   

12   Artikuj teknik pjesërisht ose plotësisht të bërë nga gomë natyrale ose sintetike 

plastike, prej ebaniti dhe prej rrëshire sintetike, pajisje për automjete të bëra nga materiale 

të tilla ose prej pëlhure të trajtuara me këto materiale, të tilla si rripa të vogla 

gome trapezoidale dhe kanavacë për ventilatorët për automobile dhe për transmetimin e 

lëvizjes, shirita mbrojtës për kamerdare, pjesë gome për pedale dhe frena, si dhe doreza për 

biçikleta dhe motoçikleta, rakorde për pompa, për biçikleta dhe motoçikleta, zgjatuse 

fleksibël për valvola për makina, materiale riparimi pë kamerdare dhe koperton, shalë gome 

ose prej materiale të ngjashme, veshje për radiatorë, veshje tiomona ebaniti për makina, 

balestrat e të gjitha llojeve, duke përfshirë ato për automjete, për anije dhe aeroplanë, 

koperton dhe kamerdare për rrotat e automjeteve dhe aeroplanë të të gjitha llojeve, unaza 

ose gjysmë-unaza për rrotat e automjeteve dhe avionë të të gjitha llojeve, rripa për 

transmetimi të të gjitha llojeve për transmetim lëvizje; sende te prodhuara prej pëlhure të të 

gjitha llojeve të trajtuara me gome natyrale apo sintetike, me ebanit dhe rrëshirë sintetike, të 

tilla si veshje për kopertonat e automjeteve, çanta të vogla për kamerdare, dhoma për 

motorë me gaz.   

18   Rondele per aplikime te ndryshme.   

25   Sende të prodhuara nga pëlhura të të gjitha llojeve të trajtuara me gomë natyrore ose 

sintetike, me ebanit dhe rrëshirë sintetike për mbrojtjen nga gazrat toksike, të tilla si këpucë 

dhe pantallona për gjuetarë, për peshkatarë dhe për punë nënujore, kostume, guna padesy të 

papërshkueshëm me pëlhura të trajtuara, dorashka të të gjitha llojeve, të tilla si doreza për 
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përdorime industriale, për këpucë të të gjitha llojeve, galloshe, tabanë ose qafa këpucësh të 

bëra tërësisht ose pjesërisht prej materialeve të tilla.   

28   Doreza të të gjitha llojeve, pipëz ebanit për topa tenisi, topa dhe balona për lojëra dhe 

fëmijë, lodra, artikuj sporti të të gjitha llojeve, sic janë rripat elastik, këllëf për ski, kopsa 

për ski, dorezë për ski, mbështjellës pëlhurë nga goma për këpucat e dimrit, parzmore për 

futboll dhe të ngjashme, patina me rrota dhe patina të vogla me rrota.    

 

 

 

(111)  23660 

(151)  01/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3968 

(732)  PIRELLI & C.S.P.A. Viale Piero e 

Alberto Pirelli, 25 - Milan,Italy, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kabllo elektrike dhe përçues, artikuj teknike pjesërisht ose plotësisht të bëra prej 

gome ose ebaniti dhe zëvendësuesit dhe imitimet e tyre; kuti për akumulatorë dhe pjesët e 

tyre prej ebaniti, pjese telefonash prej ebaniti, përçues për makina elektrike, kuti për 

akumulatorët dhe pjesët e tyre prej gome të forcuar (ebanit) ose zëvendësuesit apo 

imitacionet e tyre për anijet dhe pë pajisje fikse dhe mobile për hekurudha, tramvajë dhe 

teleferikë; kuti të vogla ebaniti për akumulatorët dhe pjesët e tyre; sende për kuzhinë dhe 

banjo, prej gome (ose zëvendësues të saj apo imitacione) ose pëlhure të gomuar si doreza 

ebaniti pë hekur hekurosje; veshje prej pëlhure për mbrojtjen kundër gazrave të dëmshme, 

veshje për zhytësit, doreza gome ose prej zëvëndësues të saj ose imitime ose pëlhurë e 

gomuar për pëdorime industriale, për rreze Rëntgen, për trajtimin e kimikateve dhe punë të 

tjera; maska dhe maska frymëmarje kundër pluhurit dhe anti-gaz, syze mbrojtëse, produkte 

plotësisht ose pjesërisht prej të butë apo të fortësuar (ebanit), zëvendësuesit e tyre apo 

imitacione prej pëlhure dhe pëlhure të fortësuar si mbulesa për aspiratorë, balona për 

vrojtime meteorologjike, izolues për aplikime ne telat telegrafik dhe telefonik, enë ebaniti 

për punë fotografike, kuti akumulatori dhe pjesë të tyre për aplikacione të ndryshme, pjesë 

ebanite për telefona, kabllo elektrike dhe përçues për prodhimin, transmetimin, 

shpërndarjen dhe përdorimin e energjisë elektrike.   

12   Artikuj teknik pjesërisht ose plotësisht prej gome apo ebaniti dhe prej zëvendësuesve te 

tyre dhe imitime; amortizatorë prej gome ose zëvendësues të saj ose imitacione për pjesë 

për anije dhe avionë, kopertone avioni, kopertone dhe kamerdare, unaza ose gjysmë-unaza 

prej gome (natyrale apo sintetike) për rrota për automjete, avione, motoçikleta, biçikleta 

dhe automjeteve të të gjitha llojeve, aksesorë prej gome ose prej zëvëndësues të saj ose 

imitime ose pëlhurë e gomuar për automjete, motoçikleta dhe biçikleta të tilla si kanale të 

vegjël për xham, rripa të vegjël trapezoidal prej gome dhe kanavacë për ventilatorë për 

automobile dhe transmetim të lëvizjes, shirita mbrojtëse për kamerdare, pjesë gome për 
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frenat dhe pedale dhe doreza për biçikleta dhe motoçikleta, rakorde për pompa, për 

biçikleta dhe motoçikleta, zgjatues fleksibël për valvola për makina, materiale riparimi pë 

kamerdare dhe koperton, shalë gome ose prej materiale të ngjashme, veshje tiomona ebaniti 

për makina, rripa për transmetimi prej gome (ose zevendesues të saj ose imitime) për 

transmetime, për transportierë; sende te prodhuara prej pëlhure të gomuar të gjitha llojeve, 

të tilla si veshje për kopertonat e automjeteve, çanta të vogla për kamerdare, dhoma për 

motorë me gaz.   

18   Fre kali te veshur me gomë.     

25   Kapuç për banjo, sende të prodhuara nga pëlhura të gomuara të të gjitha llojeve si 

çorape dhe pantallona për gjuetarë, peshkatarë, punë nënujore dhe hydroaviacion, rroba, 

guna dhe kapota të papërshkueshmenga uji, doreza gome ose prej zëvëndësues të saj ose 

imitime ose pëlhurë e gomuar për përdorime industriale dhe përdorime të tjera, këpucë të të 

gjitha llojeve plotësisht ose pjesërisht prej gome ose prej zëvendësues të saj ose imitacione, 

tabanë dhe taka plotësisht ose pjesërisht prej gome ose prej zëvendësue të saj apo 

imitacione, galloshe, çorape grash.   

28   Topa tenisi, topa dhe balona nga kauçuku për lojëra dhe për fëmijë;lodra të bëra 

tërësisht ose pjesërisht nga kauçuku ose zëvendësuesit ose imitimet e tij ose nga pëlhura e 

kauçukut, artikuj për sport nga kauçuku ose zëvendësuesit ose imitimet e tij ose të bëra nga 

pëlhura e kauçukut, siç janë pajisjet jo rrëshqitëse për ski;perçina për ski, doreza për 

ski;zorrë nga pëlhura e kauçukut për raketë;mbrojtës gjoksi për futboll dhe të 

ngjashme;zare;traversa për gjimnastikë.   

 

 

 

(111)  23662 

(151)  01/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3969 

(732)  PIRELLI & C.S.P.A. Via Gaetano 

Negri, 10 I-20123 MILANO (MI) (IT), IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Mallrat që tërësisht ose pjesërisht bëhen nga kauçuku i butë ose i fortë (eboniti) 

dhe zëvendësuesit dhe imitimet e tyre; kabllot dhe përçuesit elektrik; mallrat teknike 

pjesërisht ose tërësisht të bëra nga kauçuku ose eboniti ose zëvendësuesit dhe imitimet e 

tyre; mbështjelljet nga eboniti për aparate për qëllime industriale dhe kimike dhe pjesët e 

tyre; kuti për akumulatorë dhe pjesët e tyre nga eboniti; bobinat e bëra nga eboniti; pjesë të 

aparateve telefonike nga eboniti; linjat për makinat elektrike; kuti për akumulatorë dhe 
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pjesët e tyre, nga kauçuku i fortë (eboniti) dhe zëvendësuesit ose imitimet e tyre për anije 

dhe për pajisjet fikse ose lëvizëse, për hekurudha, tramvaje dhe makina transportuese me 

kabllo; aksesorë nga kauçuku dhe zëvendësuesit ose imitimet e tyre ose nga pëlhura e 

kauçukut ose palhura e trajtuar me zëvendësues ose imitime të kauçukut për automjete, 

motocikleta dhe bicikleta, siç janë kutitë e vogla nga eboniti për akumulatorë dhe pjesë të 

tyre; pajisje shtëpiake për kuzhinë dhe banjo nga kauçuku (ose zëvendësuesit ose imitimet e 

tyre) ose nga pëlhura e kauçukut ose pëlhura e trajtuar me zëvendësues ose imitime, siç 

janë dorezat nga eboniti për zbutjen e hekurit; veshje për punëtorët nënujor; çorape dhe 

pantallona për punë nënujore dhe hidroavione nga pëlhura e kauçukut ose pëlhura e trajtuar 

me zëvendësues ose imitime të kauçukut; doreza nga kauçuku ose zëvendësuesit ose 

imitimet e tij ose nga pëlhura e kauçukut për përdorime industriale, për rreze X, për 

manipulimin e kemikaleve dhe përdorime tjera; platforma për mbrojtje kundër rrezeve X; 

maska kundër pluhurit dhe gazit, syze mbrojtëse; makina thithëse për prodhimin e 

kapelave; balona për vëzhgim meteorologjik; sordina për tela telegrafik dhe telefonik; 

pellgje nga eboniti për përdorim fotografik dhe qëllime tjera; kuti të vogla për akumulatorë 

dhe pjesë të tyre për zbatim të ndryshëm, pjesë të aparateve telefonike nga eboniti; aksesorë 

për instalime elektrike; kabllo dhe përçues elektrik për prodhimin, transportimin, 

transferimin dhe përdorimin e rrymës.     

12   Mallrat e prodhuara tërësisht ose pjesërisht nga kauçuku i butë ose i fortë (eboniti) dhe 

zëvendësuesit dhe imitimet e tyre; goma pneumatike për avionë; dysheme nga kauçuku dhe 

zëvendësuesit dhe imitimet e tyre për anije, vagona treni ose tramvajë; goma pneumatike 

dhe tuba të brendshëm për ta, goma me unazë të plotë ose gjysmë pneumatik nga kauçuku 

(natyror ose sintetik) për rrotat e automjeteve, avionëve, motocikletave, bicikletave dhe 

mjeteve transportuese të çdo lloji; aksesorë nga kauçuku dhe zëvendësuesit ose imitimet e 

tij ose nga pëlhura e kauçukut ose pëlhura e trajtuar me zëvendësuesit ose imitimet e 

kauçukut për automjete, motocikleta dhe bicikleta, siç janë v-rripat e vegjël nga kauçuku 

dhe kanavaca për ventilatorët e automjeteve dhe për transmisionin e lëvizjes, rripa mbrojtës 

për tuba të brendshme; doreza për bicikleta dhe motocikleta; lidhës për pompa për bicikleta 

dhe motocikleta; materiale riparuese për zorrët për goma pneumatike dhe tuba të 

brendshme, shala nga kauçuku dhe materiale të ngjashme, mbulesa për timon në ebonit për 

automjete; rripa makine nga kauçuku (ose zëvendësuesit ose imitimet e tyre) dhe kanavacë 

për transmision; zorrë për goma pneumatike për automjete; çanta të vogla për tubat e 

brendshme.    

18   Copë për kafshë të mbështjellura me kauçuk për kuaj.    

25   Kësula banjoje; veshje nga pëlhura për mbrojtjen kundër gazit toksik; çorapë dhe 

pantallona për gjyetarë, peshkatarë dhe aktivitete të hidroavionit, veshje për mbrojtjen nga 

uji, mantele dhe kapuça nga pëlhura e kauçukut ose pëlhura e trajtuar me zëvendësuesit ose 

imitimet e kauçukut; doreza nga kauçuku ose zëvendësuesit ose imitimet e tij ose nga 

pëlhura e kauçukut për përdorime industriale ose të tjera; mbathje të të gjitha llojeve 

tërësisht ose pjesërisht nga kauçuku ose zëvendësuesit ose imitimet e tij; shputa për 

mbathje dhe taka të bëra tërësisht ose pjesërisht nga kauçuku ose zëvendësuesit ose 

imitimet e tij; galloshe.    

28   Topa tenisi, topa dhe balona nga kauçuku për lojëra dhe për fëmijë; lodra të bëra 

tërësisht ose pjesërisht nga kauçuku ose zëvendësuesit ose imitimet e tij ose nga pëlhura e 

kauçukut, artikuj për sport nga kauçuku ose zëvendësuesit ose imitimet e tij ose të bëra nga 

pëlhura e kauçukut, siç janë pajisjet jo rrëshqitëse për ski; perçina për ski, doreza për ski; 
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zorrë nga pëlhura e kauçukut për raketë; mbrojtës gjoksi për futboll dhe të ngjashme; zare; 

traversa për gjimnastikë.   

   

 

 

(111)  23746 

(151)  15/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3971 

(732)  Pirelli & C.S.p.A. Viale Piero e 

Alberto Pirelli, 25 , Milan, Italy, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Babllo, përçues elektrikë, pjesë të tyre dhe aksesorë; bashkues elektrik, pjesë të 

tyre dhe aksesorë; kabllo dhe tela për telekomunikacion, pjesë dhe aksesorë të tyre; fibra 

optike; kabllot me fibra optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja 

telekomunikacioni, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja optike telekomunikacioni, 

pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja optike telekomunikacioni me gamë të madhe 

gjatësi vale, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja e transmetimi video, zëri dhe të 

dhënash, pjesë dhe aksesorë të tyre; sistemet dhe linja shpërndarje të shërbimeve 

interaktive, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme optoelectronike, pjesë dhe aksesorë të tyre; 

sisteme dhe linja optike pasive, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje dhe instrumente optike, 

pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje prodhimi, shnderrimi, kombinimi, amplifikimi dhe 

rigjenerimi, transmetimi dhe marrje të sinjaleve optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje 

për televizion kabllor, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisjeve optike planare, pjesë dhe 

aksesorë të tyre; lazer, pjesë të tyre dhe kabllo, përçues elektrik, pjesë dhe aksesorë të tyre; 

bashkues elektrik, pjesë dhe aksesorë të tyre; kabllo dhe tela për telekomunikacion, pjesë 

dhe aksesorë të tyre; fibra optike; kabllo me fibra optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme 

dhe linja telekomunikacioni, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja optike 

telekomunikacioni, pjesë dhe aksesorë të tyre; sistemet dhe linja optike telekomunikacioni 

me gamë të madhe gjatësi vale, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja e transmetimit 

për video, zëri dhe të dhënash, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme dhe linja shpërndarje për 

shërbime interaktive, pjesë dhe aksesorë të tyre; sisteme optoelectronike, pjesë dhe 

aksesorë të tyre; sisteme dhe linja pasive optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje dhe 

instrumente optike, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje prodhimi, shnderrimi, kombinimi, 

amplifikimi, rigjenerimi, transmetimi dhe marrje të sinjaleve optike, pjesë dhe aksesorë të 

tyre; pajisje për televizion kabllor, pjesë dhe aksesorë të tyre; pajisje planare optike, pjesë 

dhe aksesorë të tyre; lazer, pjesë dhe aksesorë të tyre; amplifikatorë optik pjesë dhe 

aksesorë të tyre; modulatorë optik, pjesë dhe aksesorë të tyre;    

12   Kopertone; shirita dhe veshje te plota, gjysmë-pneumatike dhe pneumatike per rrota 

automjetesh; rrota automjetesh; kamerdare, dsiqe, pjesë, aksesorë si disqe, veshje, bucelë, 

zinxhirë për goma, dhe pjesë ndërrimi për rrota automjetesh   

17   Gomë për rrotat e automjeteve. 
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(111)  23771 

(151)  19/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3975 

(732)  PIRELLI & C.S.P.A. Viale Piero e 

Alberto Pirelli, 25- Milano , IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kabllo elektrike, përçues elektrik, lidhje elektrike në formë të nyjeve, kabllo dhe 

përcues për telekomunikim, fibra optik, kabllo fibër-optike, sistemet dhe linjat e 

telekomunikimit, sistemet dhe linjat e transmisionit për video, për fjalime dhe për të dhëna; 

sistemet dhe linjat e shpërndarjes së shërbimeve interaktive, sistemet optoelektronike, 

sistemet dhe linjat optike passive, aparate dhe instrumente optike, paisje për gjenerim, 

ndryshim, përforcim, regjenerim, transmision dhe pranim të sinjalit optik, paisje për 

television me kabëll, paisje optike planare, laser, përforcues optik, modulator optik, pjesë 

dhe aksesore për të gjitha produktet e lartëpërmendura.    

12   Goma pneumatike;goma të ngurta, pneumatike dhe semi-pneumatike për rrota të 

automjeteve, rrota të automjeteve, tuba të brendshëm, rrethore, pjesë, aksesore dhe pjesë 

rezervë për rrota të automjeteve, jo të përfshira në klasët e tjera.   

 

 

 

(111)  23747 

(151)  15/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3977 

(732)  Pirelli & C.S.p.A. Viale Piero e 

Alberto Pirelli,25-Milan,, IT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  P ZERO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Syze, size dielli, helmetë kunder goditjes gjatë lojrës së bejsbollit, helmeta për 

bicikleta, helmeta, helmeta për motociklistat, helmeta mbrojtëse, helmeta mbrojtëse për 

sport, helmeta të sigurisë, helmeta për shpëtimin e jetës.    

12   Goma, goma pneumatike, gjysmë-pneumatike dhe të ngurta për rrota të automjeteve, 

rrota për automjete, rrethore, barka, veqanërisht barka me erë, barka gome, barka me vela, 

barka me motor;kaike, lundër.   
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(111)  23854 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3978 

(732)  CHAUMET INTERNATIONAL S.A., 

12, place Vendôme F-75001 PARIS (FR), 

FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  CHAUMET 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Artikuj argjendarie, pllakëza, gurë të cmuar, perla, metale të cmuara, orë.   

 

 

 

(111)  23855 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3979 

(732)  CHAUMET INTERNATIONAL S.A., 

12, place Vendôme F-75001 PARIS , FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  CHAUMET 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfumeri, vajëra esenciale, kozmetikë, locione për flokë; pasta dhëmbësh.   

9   Pajime dhe instrumente optike, syza, korniza për syze.   

16   Instrumente shkrimi sic janë stilolapsa me majëpatroni, mbajtës I majeve të lapsit, 

mbajtës lapsash, lapsa, lapsa ball-point.   

18   Lëkura dhe imitim lëkure, produkte të bëra nga këto jo të përfshira në klasët tjera 

lëkurë kafshë dhe gëzof, bagazh dhe valixhe;ombrella, cadra dielli dhe shkop për 

ecje;kamzhik dhe takëme kuajsh.   

 

 

 

(111)  23859 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3980 

(732)  IPSEN PHARMA S.A.S. , 65 Quai 

Georges Gorse  - 92100 Boulogne-

Billancourt, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  DIPHERELINE 
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(511) 5   Produkte farmaceutike, veterinare dhe sanitare; produkte dietitike për fëmijë dhe 

të sëmurë; leukoplaste, materiale për lidhje; materiale për mbushje të dhëmbëve dhe dyll 

dentar; dezinfektues; preparate për kontrollimin e barërave dhe insekteve të dëmshme.    

 

 

 

(111)  23563 

(151)  22/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3981 

(732)  STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 

Polìgono Industrial de Sabón, Avenida de la 

Diputación s/n E-15142 ARTEIXO (A 

Coruña), FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë, sapunë të lëngshë, xhel për banjo dhe larje, shkuma për banjo dhe larje, 

parfumeri, vajra esenciale kozmetike; losione për flokë dhe preparate për kujdes të flokut, 

shampon për flokë; pasta për dhëmbë; kripëra jo-mjekësore, vajra dhe shtresa tjera për 

përdorim në banjo dhe dush; ujë tualeti, ujë kolonje, parfuma, kremëra, losione, qumështa 

dhe vajra, pluhurë dhe pomade për kujdes dhe pastrim të lëkurës, trupit, durave dhe 

këmbëve; deodorantë dhe antiperspirantë për përdorim personal; pluhura të pudrit talk; 

preparate para dhe pas rroje, krema për rrojë, xhel dhe shkumë rroje.    

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 

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

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

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

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

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

e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit; xhama kundër shkëlqimit vërbues; zingjirë për 

pensne; këpucë për mbrotje kundër aksidentëve, rrezatimit dhe zjarrit; jelekë anti-plumbë; 

jelekë për notë dhe shpëtim; lenta kontakti; spango për pensne; masa të rrobaqepësve; lenta 

monokël; këllëfe për syze monokël dhe lenta kontakti; veshje dhe garderobë për mbrojtje 

kundër zjarrit; korniza për syza monokël dhe pensne; syze; syze dielli; dorëza për zhytës; 

dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; rroba për zhytës; lenta plotësuese për pensne; 

kartela magnetike; rroba për mbrojtje kundër aksidenteve dhe rrezatimit; kostume 

mbrojtëse për aviatorë; ditarë elektronik; pajisje elektrike për heqjen e grimit; aparate 

telefoni; ura matëse (aparate peshuese); busulla orientimi, aparate llogarish, kaleidoskopë; 

helmeta mbrotjëse; teleskopa; kronografë (aparate për incizimin e kohës së kaluar); lugë 

matëse; pedometra (pedometra); kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe optike; 

pasqyra optike; mbiujës notues; dylbi; printerë për kompjuterë; tregues të temperaturës; 

instrumente që kanë syze; makina automatike shitëse që funksionojnë me para për qëllime 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

110 

 

argëtimi; pllejer të kasetave; lexues të barkodeve; fanar magjike dhe optik sinjalizues; 

xhama zmadhuese; makina për diktim dhe faturim; mekanizma për aparate që operohen në 

banak; gur peshe; bateri elektrike dhe galvanike; hekur elektrik; programe të incizuara 

kompjuterike; programe operative të incizuara kompjuterike; mausë; përkthyes xhepi 

elektronik; tranzistorë; termometra, jo për qëllime mjekësore; aparate për lojëra të 

përshtatur për përdorim vetëm me pranues televiziv, këpucë për mbrojtje kundër 

aksidentëve, rrezatimit dhe zjarrit.    

14   Stoli të kostumeve, artikuj argjendi, stoli të çmuara, gurë të çmuar, perla dhe ora me 

përjashtim shprehimor të shënuesve për shënimin e objekteve të bërë me metale të çmuara   

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

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

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

dhe saraç;çanta për alpinistë dhe kampistë;korniza për çanta dore;korniza për 

ombrella;portofole;çanta dore;çanta udhëtimi;astarë lëkure për këpucë;takëme çelsash dhe 

këllëfe çelësash (produkte lëkure);çanta për dokumente;portofole, jo nga metali i 

çmuar;çanta shkolle;çanta veshjesh për udhëtim;kuti lëkure për kapela, hobe lëkure për 

bartjen e fëmijëve;çanta për blerje me rrotë (karrocë për blerje);kuti të lëkurës apo tabelave 

të lëkurës, kuti të fibrit të vullkanizuar;kuleta;mbajtës të dokumenteve;kuti për artikuj 

tualeti;qafore për kafshë;spango të lëkurës;lidhëse të lëkurës;mbështjellëse për 

ombrella;mbulesë të shalës për kuaj;çanta shpine;çanta shpine;këllëfe për muzikë;çanta për 

paketim të gjësendeve të blera (çanta postieri).   

25   Veshje të gatshme për të u veshur, mbulesa për kokë, mbatje për këmbë. 

  

 

 

 

(111)  23582 

(151)  25/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3985 

(732)  STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 

Polìgono Industrial de Sabón, Avenida de la 

Diputación s/n E-15142 ARTEIXO (A 

Coruña), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  STRADIVARIUS 

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh, produkte për rrojë, ujë tualeti, 

kaltërsues për lavanderi, niseshte për qëllime të lavanderisë; kemikale për gjallërimin e 

ngjyrave për qëllime shtëpiake (lavanderi); tampone pambuku për qëllime kozmetik; maska 

bukurije; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe për qëllime të nxirjes; kolorantë 

dhe ngjyra për flokë; krema dhe shkëlqim për këpucë; dyllë; shampona; takëme kozmetik; 

depilatorë; preparate për heqjen e grimit; deodorantë personal (parfumeri); buzëkuq; lapsa 

për qëllime kozmetike dhe lapsa për vija të syve; sprej për flokë dhe ngjyra për thonjë; 
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preparate për largimin e llakut; faculeta të ngopura me losione kozmetike; losione për pas 

rrojë, losione për qëllime kozmetike; produkte grimi; pomada për qëllime kozmetike; heqës 

të njollave; qese për parfumim të pëlhurave; produkte për kujdes të thonjëve; dyllë dhe dyll 

këpuctari; kreme për çizme, preparate zbardhësuese për qëllime kozmetike; shoqërues letre 

për grim; esktrakte lulesh (parfumeri); temjan; dru aromatik; transfere decorative për 

qëllime kozmetike; qërpikë dhe thonjë artificial; shkumë deti; lule të thata dhe erëza 

frangrancash; preparate kozmeike për qëllime të dobësimit; preparate kozmetike për banjo; 

preparate për valëzimin e flokëve; preparate lavanderike; artikuj tualeti; produkte jo-

mjekësore për kujdes të gojës; kripëra jo-mjekësore për banjo, produkte jo-mjekësore për 

kujdes dhe tretman të flokut; produkte jo-mjekësore për tretman të fytyrës; produkte 

higjienike për artikuj tualeti; vajra për qëllime tualeti; produkte për mbrojtje kundër diellit 

(preparate për rrezitje); ujë kolonje; sapunë deodorantësh; pluhur pudre talki.   

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

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 

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

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

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

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

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

e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit; pajisje periferike kompjuterike; syza kundër 

shkëlqimit vërbues; zingjirë për pensne; këpucë për mbrotje kundër aksidentëve, rrezatimit 

dhe zjarrit; jelekë anti-plumbë; jelekë për notim dhe shpëtim; lenta kontakti; spango për 

pensne; masa të rrobaqepësve; lenta monokël; këllëfe për syze monokël dhe lenta kontakti; 

veshje dhe garderobë për mbrojtje kundër zjarrit; korniza për syza monokël dhe pensne; 

syze; syze dielli; dorëza për zhytës; dorëza për mbrojtje kundër aksidenteve; rroba për 

zhytës; lenta plotësuese për pensne; kartela magnetike; kartela magnetike të identitetit; 

rroba për mbrojtje kundër aksidenteve dhe rrezatimit; kostume mbrojtëse për aviatorë; 

ditarë elektronik; pajisje elektrike për heqjen e grimit; aparate telefoni; peshore personale 

(aparate peshuese); busulla orientimi, aparate llogarish, helmeta mbrotjëse; tejqyrë; 

kronografë (aparate për incizimin e kohës së kaluar); lugë matëse; pedometra (pedometra); 

kompakt disqe (audio-video); kompakt disqe optike; pasqyra (optike); mbiujës për larje dhe 

notim; dylbi; printerë për kompjuterë; tregues të temperaturës; instrumente që kanë syze; 

programe të lojëravce; pllejer me kaseta; lexues të barkodeve; fanarë magjikë dhe optik 

sinjalizues; llampa optike; xhama zmadhuese (optikë); makina për diktim dhe faturim; 

mekanizma për aparate që operohen në banak; gur peshe; bateri elektrike dhe galvanike; 

hekur elektrik; programe të incizuara kompjuterike; programe operative të incizuara 

kompjuterike; mausë (pajisje për procesimin e të dhënave); përkthyes xhepi elektronik; 

tranzistorë (elektronikë); termometra (jo për qëllime mjekësore); aparate për lojëra të 

përshtatur për përdorim vetëm me pranues televiziv; aparate të ndërkomunikimit; video 

kaseta; filma vizaimor të animuar; aparate për mësimdhënie; uoki-toki; publikime 

elektronike (të shkarkueshme); ora të rërës.   

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

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

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike; gjilpëra ornamentale dhe për 

kravata; kuti nga metale i çmuar për gjilpëra; këllëfe nga metali i çmuar për gjilpëra; unaza 

nga metali i çmuar për faculeta; vepra të artit nga metali i çmuar; unaza luksove për çelsa; 
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medalje; moneda; artikuj argjendi (përpos takëmeve, pirun dhe lugë tavoline) (përpos 

thikave, pirunëve dhe lugëve); distinktivë nga metali i çmuar; ornamente nga metali i çmuar 

për këpucë dhe kapela; take-tuke nga metali i çmuar për duhanpirës; butone mansheta.    

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

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

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

shalëbërës dhe saraç; çanta për alpinistë dhe kampistë; korniza për çanta dore; korniza për 

ombrella; portofole; çanta dore; çanta udhëtimi; astarë lëkure për këpucë; takëme çelsash 

dhe këllëfe çelësash (produkte lëkure); çanta për dokumente; portofole, jo nga metali i 

çmuar; çanta shkolle; çanta veshjesh për udhëtim; kuti lëkure për kapela, hobe lëkure për 

bartjen e fëmijëve; çanta për blerje me rrotë (karrocë për blerje); kuti të lëkurës apo 

tabelave të lëkurës, kuti të fibrit të vullkanizuar; kuleta; mbajtës të dokumenteve; kuti për 

artikuj tualeti; qafore për kafshë; spango të lëkurës; lidhëse të lëkurës; mbështjellëse për 

ombrella; mbulesë të shalës për kuaj; çanta shpineme një krah; batanije për kuaj; çanta 

shpine; këllëfe për muzikë; kapistër; çanta (në formë zarfi dhe çanta postieri) të bëra nga 

lëkura, për paketim; shala kalërimi.   

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

ortopedike) dhe mbulesave për kokë, veshje për motoristë dhe çiklistë; gjoks përparësje, jo 

nga letra; shirita për kokë (veshje); rrobë shtëpie; kostume noti; kapela dhe sandale për 

larje; qafore gëzofi (gjerdanë); rroba të brendshme; pelena për foshnje; shalla; kësule; 

shallë; rripa (veshje), rroba zhytjeje për skijim në ujë; kollarë; korsete; shallë i gjerë grash 

nga leshi; shalla fulardë, kapela grash; dorëza (veshje); mantilla; çorapë të brendshme 

trikotazh; çorapë; shalla për qafë; pelena tekstili; gëzof (veshje); pizhamë; shtroja këpucash 

(tabanë); thembra; vello (veshje); mbajtëse, veshje letre; veshje për gjimnastikë dhe sport; 

paje e femijës së sapolindur; manikotë, triko, dorashka pa gishta; veshore (veshje); shtroja 

të brendshme; kravata flutur; funda pareo (mbështjellës); shirita për duar për veshje; 

mbrojtëse fustani, kostuma për maskaradë; rroba për plazh; ballik kaskete (mbulesa për 

kokë).   

35   Shërbime reklamimi;menaxhim tregtar të biznesit;administrim të biznesit;funksione të 

zyrës;shërbime të shitjes në dyqane;shërbime të shitjes përmes rrjeteve globale 

kompjuterike, katalogjeve, postës, telefonit dhe shërbime të radio dhe televizionit të 

ndihmess në menaxhimin e biznesit apo funksioneve tregtare të një kompanie industriale 

apo tregtare;organizime të ekspozitave për qëllime tregtare apo reklaumese;shërbime 

promovimi të ofruara nga një kompani tregtare përmes kartelave të besnikërisë së 

konsumatorëve;ofrime të manekineve për reklamim dhe promovim të shitjes;publikime të 

teksteve reklamuese;veshje të dritareve të dyqaneve;shërbime të ndihmesës për operimin e 

kompanive tregtare si franshiza;demonstrim të mallrave;organizimeve të panaireve për 

qëllime tregtare apo reklamuese;promobime të shitjes (për tjerët);ankande publike, 

shërbime të promovimit dhe menaxhimit të qendrave tregtare;agjenci për import-

eksport;reklamime online në një rrjet kompjuterik;shërbime prokurorimi për tjerët (blerje e 

mallrave dhe shërbimeve për biznese tjera);shërbime të abonimit të gazetave (për tjerët).   
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(111)  23889 

(151)  27/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3988 

(732)  Skyonic Corporation 23 Cicero Lane 

Austin, TX 78746 (US), US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  SKYMINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në apo prodhuara nga trajtimi, filtrimi apo konvertimi i 

lëshimeve të centraleve elektrike.   

37   Instalimi dhe mirëmbajtja e paisjeve dhe sistemeve për trajtimin, filtrimin apo 

konvertimin e lëshimve të centraleve elektrike; ndërtimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave për 

trajtimin e lëshive të centraleve elektrike.   

40   Trajtimi I kimikaleve industriale dhe lëshimeve të centraleve elektrike; shërbime të 

konsulencës në fushën e trajtimit të kimikaleve industriale dhe lëshimve të centraleve 

elektrike; ofrimi I informatave në fushën e trajtimit të kimikaleve industriale dhe lëshimeve 

të centraleve elektrike. 

    

 

 

(111)  23860 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/3990 

(732)  Deutsche EXIDE GmbH Im 

Thiergarten 63654 Büdingen Germany, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Akumulatorë, bateri.   

 

 

 

(111)  23534 

(151)  27/09/2018 

(181)  15/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/3991 

(591)  E kuqe dhe e verdhë 

(732)  Diageo Brands B.V. Molenwerf 10-12  

NL-1014 BG Amsterdam (NL), NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 33   Pije alkoolike   

 

 

 

(111)  23685 

(151)  02/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3992 

(732)  Exide Australia Pty  Ltd. 1 Winterton 

Road, Clayton, Victoria 3168 Australia, AU 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  MARATHON 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Akumulatorët elektrik, pjesë dhe pajisjet për to.   

   

 

 

 

(111)  23687 

(151)  02/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3993 

(732)  Exide Technologies GmbH Im 

Thiergarten 63654 Büdingen Germany, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  Sonnenschein 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Akumulatorë, bateri.   
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(111)  23686 

(151)  02/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3995 

(732)  Exide Technologies GmbH Im 

Thiergarten 63654 Büdingen Germany, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Celula galvanike; celula parësore dhe elemente karburanësh; akumulatorë; bateri 

me celula galvanike; aksesorë për celula galvanike, gjegjësisht terminalë të lidhjes, copë 

poli; instrumente për të treguar dendësinë e elektroliteve dhe nivelit të mbushjes në 

elemente; mbërthyes të sistemit për celula galvanike, gjegjësisht përmes, takëmeve të 

lidhjes; instrumente që mbushin elektrolitet për bateri; instrumente për mbushje dhe 

mirëmbajtje të celulave galvanike; bateri dhe akumulatorë, intrumente elektrike dhe 

elektronike për testimin e baterive galvanike, korrektues dhe konvertues, stabilizatorë të 

voltazhës dhe bateri fuqizimi për celula galvanike; instrumente udhëzuese për shkarkim të 

baterive elektrike dhe elektronike në celula galvanike; instrumente elektronike me bateri 

për shërbime apo rrjet, instrumente elektrike dhe elektronike për kamionë, duke përfshirë 

sinjale të paralajmërimit, sinjale të emergjencës dhe ndriçimit si dhe tabela transferimi.   

12   Instrumente elektrike dhe elektronike kundër vjedhjes për kamionë.   

16   Sisteme ndërtimi për arsimim.   

18   Aksesorë për elemente gallvanike, gjegjësisht çanta.   

20   Sisteme mbërthimi për celula galvanike, gjegjësisht kuti, rafte druri.  

28   Lodra elektrike dhe elektronike.   

  

 

 

(111)  23688 

(151)  02/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3996 

(732)  Exide Technologies GmbH Im 

Thiergarten 63654  Büdingen Germany , DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  DRYFIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Celula galvanike, bateri parësore dhe elektrokimike; akumulatorë; bateri me celula 

galvanike; aksesorë dhe komponentë për celula galvanike, gjegjësisht terminalë të lidhjes, 

copë poli; instrumente për të treguar dendësinë e elektroliteve dhe nivelit të mbushjes në 

elemente; pajisje mbërthyese për celula galvanike, rafe dhe korniza të rafteve, të gjitha të 

pajijusa me lidhje elektrike; instrumente për prodhimin e elektroliteve për bateri dhe 
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mbushje; instrumente për mbushje dhe mirëmbajtje të celulave galvanike, baterive dhe 

akumulatorëve; instrumente kontrolli për elemente elektrike dhe elektronike në bateri 

galvanike.   

 

 

 

(111)  23599 

(151)  26/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3997 

(732)  STRADIVARIUS ESPAÑA, S.A. 

Polìgono Industrial de Sabón, Avenida de la 

Diputación s/n E-15142 ARTEIXO (A 

Coruña), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh, produkte për rrojë, ujë tualeti, 

kaltërsues për lavanderi, niseshte për qëllime të lavanderisë; kemikale për gjallërimin e 

ngjyrave për qëllime shtëpiake (lavanderi); tampone pambuku për qëllime kozmetik; maska 

bukurije; preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe për qëllime të nxirjes; kolorantë 

dhe ngjyra për flokë; krema dhe shkëlqim për këpucë; dyllë; shampona; takëme kozmetik; 

depilatorë; preparate për heqjen e grimit; deodorantë personal (parfumeri); buzëkuq; lapsa 

për qëllime kozmetike dhe lapsa për vija të syve; sprej për flokë dhe ngjyra për thonjë; 

preparate për largimin e llakut; faculeta të ngopura me losione kozmetike; losione për pas 

rrojë, losione për qëllime kozmetike; produkte grimi; pomada për qëllime kozmetike; heqës 

të njollave; qese për parfumim të pëlhurave; produkte për kujdes të thonjëve; dyllë dhe dyll 

këpuctari; kreme për çizme, preparate zbardhësuese për qëllime kozmetike; shoqërues letre 

për grim; esktrakte lulesh (parfumeri); temjan; dru aromatik; transfere decorative për 

qëllime kozmetike; qërpikë dhe thonjë artificial; shkumë deti; lule të thata dhe erëza 

frangrancash; preparate kozmeike për qëllime të dobësimit; preparate kozmetike për banjo; 

preparate për valëzimin e flokëve; preparate lavanderike; artikuj tualeti; produkte jo-

mjekësore për kujdes të gojës; kripëra jo-mjekësore për banjo, produkte jo-mjekësore për 

kujdes dhe tretman të flokut; produkte jo-mjekësore për tretman të fytyrës; produkte 

higjienike për artikuj tualeti; vajra për qëllime tualeti; produkte për mbrojtje kundër diellit 

(preparate për rrezitje); ujë kolonje; sapunë deodorantësh; pluhur pudre talki.   

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

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

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



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

117 

 

shalëbërës dhe saraç; çanta për alpinistë dhe kampistë; korniza për çanta dore; korniza për 

ombrella; portofole; çanta dore; çanta udhëtimi; astarë lëkure për këpucë; takëme çelsash 

dhe këllëfe çelësash (produkte lëkure); çanta për dokumente; portofole, jo nga metali i 

çmuar; çanta shkolle; çanta veshjesh për udhëtim; kuti lëkure për kapela, hobe lëkure për 

bartjen e fëmijëve; çanta për blerje me rrotë (karrocë për blerje); kuti të lëkurës apo 

tabelave të lëkurës, kuti të fibrit të vullkanizuar; kuleta; mbajtës të dokumenteve; kuti për 

artikuj tualeti; qafore për kafshë; spango të lëkurës; lidhëse të lëkurës; mbështjellëse për 

ombrella; mbulesë të shalës për kuaj; çanta shpineme një krah; batanije për kuaj; çanta 

shpine; këllëfe për muzikë; kapistër; çanta (në formë zarfi dhe çanta postieri) të bëra nga 

lëkura, për paketim; shala kalërimi.   

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

ortopedike) dhe mbulesave për kokë, veshje për motoristë dhe çiklistë; gjoks përparësje, jo 

nga letra; shirita për kokë (veshje); rrobë shtëpie; kostume noti; kapela dhe sandale për 

larje; qafore gëzofi (gjerdanë); rroba të brendshme; pelena për foshnje; shalla; kësule; 

shallë; rripa (veshje), rroba zhytjeje për skijim në ujë; kollarë; korsete; shallë i gjerë grash 

nga leshi; shalla fulardë, kapela grash; dorëza (veshje); mantilla; çorapë të brendshme 

trikotazh; çorapë; shalla për qafë; pelena tekstili; gëzof (veshje); pizhamë; shtroja këpucash 

(tabanë); thembra; vello (veshje); mbajtëse, veshje letre; veshje për gjimnastikë dhe sport; 

paje e femijës së sapolindur; manikotë, triko, dorashka pa gishta; veshore (veshje); shtroja 

të brendshme; kravata flutur; funda pareo (mbështjellës); shirita për duar për veshje; 

mbrojtëse fustani, kostuma për maskaradë; rroba për plazh; ballik kaskete (mbulesa për 

kokë). 

   

 

 

(111)  23690 

(151)  05/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3998 

(732)  UTERQÜE, S.A. Avenida de la 

Diputación, Edificio Inditex E-15142 

ARTEIXO (A Coruña), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  UTERQÜE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substancat tjera për pëdorim në lavanderi; preparate 

pastruese, slustruese, fërkuese dhe gërryese; sapune; produkte parfumerike, vajëra 

esenciale, preparate kozmetike, losionet për flokë, pastë dhëmbësh. 

   

 

 

(111)  23689 

(151)  02/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/3999 

(732)  UTERQÜE, S.A. Avenida de la 

(540)  UTERQÜE 
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Diputación, Edificio Inditex E-15142 

ARTEIXO (A Coruña), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

procesimin e të dhënave; aparate për shuarjen e zjarrit.    

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

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

çmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.   

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

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

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

shalëbërës dhe saraç.   

25   Veshje, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë.   

35   Reklamime; menaxhim të bizneseve; menaxhim të biznesit; administrim biznesi; punë 

të zyrës.   

 

 

 

(111)  23564 

(151)  22/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4000 

(732)  MATMA, S.A. 54-64, calle Sant Lluc 

E- 08912 BADALONA, Barcelona (ES), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet zbardhuese dhe substancat tjera për lavanderi; preparatet 

për pastrim, lustrim, fërkim dhe grryerje; sapune; parfumeri, vajrat 

esencial, kozmetikë, locionet për flokë, pasta dhëmbësh.   

14   Metale të cmuara dhe aliazhet e tyre, si dhe produkte të bëra nga këto apo të flakura në 

to dhe jo të përfshira në klasët tjera; artikuj argjendarie, gurë e cmuar; instrumente 

orëmatëse dhe kronometrike.   

18   Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të bëra nga këto materiale jo të përfshira në klasët 

e tjera; lëkurë kafshe, bagazh dhe valixhe; ombrella, cadra dielli dhe shkop për ecje; 

kamzhikë dhe takëm kuajsh. 
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(111)  23857 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/400(732)  FUNDACION 

GALA-SALVADOR DALI Pujada del 

Castell, 28-Torre Galatea E-17600 Figueras 

(Girona), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  SALVADOR DALI 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte parfumerie, bukurie dhe tualeti; produkte kozmetike, sapune, vajëra 

esenciale, locione për flokë, pastë dhëmbësh, antiperspirant, produkte kozmetike dushi.   

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

flakura në to (të përfshira në këtë klasë), veqanërisht karficë, mansheta, kuti të cigareve, 

take-tuke nga metali I cmuar; artikuj argjendarie dhe imitime të tyre, gurë të cmuar, punë 

arti nga metalet e cmuara; mekanizma sahati, veqanërisht orë dore, orë muri të vogla, alarm 

për orë dhe pjesët e tyre, si dhe asesore (të përfshira në këtë klasë); mbajtës të shamive nga 

metali I cmuar.    

16   Libra, revista, materiale për libërlidhje, paketim nga kartoni, artikuj shkrimi, 

veqanërisht letër shkrimi, kalendar, libra për takime, albume për fotografi, kartolina 

përshëndetëse, letra loje, poster, materiale të printuara, piktura, litograf, stilolapsa me majë 

patroni, lapsa, stilolapsa, brusha për pikturim, materiale për artist, materiale për pikturim të 

cilat nuk janë të përfshira në klasët tjera, peshë për të mbajtur letrat, prerëse letrash (gjëra 

për zyre); mbajtës të stilolapsave.    

18   Lëkurë dhe imitim lëkure, produkte të bëra nga këto materiale (të përfshira në këtë 

klasë), lëkurë kafshe dhe gëzof, bagazh, valixhe, canta të cilat nuk janë të përfshira në 

klasët tjera, cant dore, canta udhëtimi, mbajtës dokumentesh, portofol, kuleta, canta për 

kartela (kuletë), canta të vogla,  cantë posteri nga lëkura, për paketim; kallëf (jo të 

përshtatura për produktet për të cilat ato janë të destinuara), komplet nga lëkura për 

udhëtim, rrojë dhe shkëlqim të këpucëve (zbrazët); takëm kuajsh, ombrella, cadra dielli dhe 

shkop për ecje.    

20   Mobilje, pasqyra, korniza për piktura (të përfshira në këtë klasë), nga druri, tapë, 

kallami, kallam sheqeri, shportaria, britë, kockat, fildishi, kocka balenash, guackat, qelibari, 

shkuma deti, zëvendësues për këro materiale apo nga plastika.    

25   Veshje, mbathje dhe mbulesa për kokë, përfshirë të brendshme grash, të brendshme, 

kravatë, shallë.    

41   Show programet, zbavitje, organizimi I ekspozitave për qëllime kulturore; editimi I 

publikimeve, librave, revistave; ofrimi I objekteve muze.  
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(111)  23858 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4003 

(732)  FUNDACION GALA-SALVADOR 

DALI Pujada del Castell, 28-Torre Galatea 

E-17600 Figueras (Girona), ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte parfumerie, veqanërisht parfume, ujë tualeti, ujë kolonje, esenca; sapunë 

me erë, sapune kunder djersitjes; produkte të rrojës, produkte kozmetike, veqnërisht 

kremra, locione tonike për fytyrë, trup dhe duar, produkte grimi, makijazh, produkte për 

mirëmbajtjen e thonjëve, përfshirë llak, produkte depilimi, deodorant personal, preparate 

për nxirje kozmetike, shampon, locione për flokë.    

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

flakura në to (të përfshira në këtë klasë), veqanërisht karficë, mansheta, varëse, kuti të 

cigareve dhe take-tuke; artikuj argjendarie dhe imitime të tyre, gurë të cmuar, punë arti nga 

metalet e cmuara; mekanizma sahati, veqanërisht orë dore, orë muri të vogla, alarm për orë 

dhe pjesët e tyre, si dhe asesore jo të përfshira në klasët tjera.     

 

 

 

(111)  23465 

(151)  12/09/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4004 

(732)  EurimPharm Arzneimittel GmbH 

EurimPark 8 D-83416 Saaldorf-Surheim , 

DE 

(740)  Kujtesa Nezaj nena Tereze 29/1 B.4  

10000 Prishtina  Republic of Kosovo 

 
 

(540)  EURIM-PHARM 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet përfundimtare farmaceutike për përdorim mjeksor dhe vterinar.   

 

 

(111)  23680 

(151)  02/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4006 

(732)  Straumann Holding AG Peter Merian-

Weg 12 CH-4002 Basel, CH 

(540)   
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(740)  Kujtesa Nezaj nena Tereze 29/1 B.4  

10000 Prishtina  Republic of Kosovo 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Aliazhet nga metalet e zakonshme për industrinë e kohëmbajtjes dhe 

mekanizmave të përpikërisë.   

9   Instrumentet matëse elektrike si dhe pjesët dhe kompetentet e tyre.   

10   Instrumente kirurgjike dhe implante sic janë stenta për mjekësinë njerzore,dentare dhe 

veterinare.   

14   Pjesë dhe mekanizma të kohëmatjes sic janë susta për orë.   

 

 

 

(111)  23678 

(151)  02/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4007 

(732)  Straumann Holding AG Peter Merian-

Weg 12 CH-4002 Basel, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  ITI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Implantet dentare.   

 

 

 

(111)  23481 

(151)  12/09/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4008 

(732)  NUNHEMS B.V. Voort 6 NL-6083 

AC Nunhem, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  NUNHEMS 

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Produkte dhe drithëra bujqësore, hortikulturore dhe të pylltarisë, jo të përfshira 

në klasët e tjera; fruta dhe perime të freskëta; farëra natyrale, bimë dhe lule.   
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(111)  23684 

(151)  02/11/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4009 

(732)  The "Old Bushmills" Distillery Co. 

Limited Bushmills, Co. Antrim. Northern 

Ireland BT57 8XH, GB 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  BUSHMILLS 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Uiski dhe liker nga uiski.    

 

 

 

(111)  23561 

(151)  22/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4011 

(732)  CHAMPION INTERNATIONAL 

TRADEMARKS SARL 14, Avenue Mon-

Repos Lausanne, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  CAMPIONE 

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Pëlhurë jo e thjeshtë e bërë nga fibrat natyrore dhe/ose artificiale dhe/ose 

sintetike,me perjashtim nga leshi i bagëtisë apo pëlhura te lllojit të leshit tebagëtisë 

dheartikujve të gomës,të plastifikuar apo gomësuar,keto rroba te dyfishta apo jo.   

25   Veshje e bëra nga pëlhurë jo e thjeshtë të fibrave natyrore dhe /oseartificiale dhe/ose 

sintetike,me perjashtim nga leshi i bagëtisë apo pëlhura te lllojit të leshit tebagëtisë 

dheartikujve të gomës,të plastifikuar apo gomësuar,keto rroba te dyfishta apo jo.   

 

 
 

(111)  23562 

(151)  22/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4012 

(732)  Champion International Trademarks 

SARL Avenue Mon-Repos 14 CH-1005 

Lausanne, CH 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  CHAMPION 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Këpucë të rregullta me thembra gome ose plastike në krye me pëlhurë apo 
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lëkurë.    

 

 

 

(111)  23578 

(151)  24/10/2018 

(181)  15/08/2022 

(210)  KS/M/ 2008/4014 

(732)  MATMA, S. A. 54-64, calle Sant Lluc 

E-08912 BADALONA, Barcelona, ES 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  23565 

(151)  23/10/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4192 

(732)  TKK proizvodnja kemičnih izdelkov 

d.o.o. Srpenica 1, 5224 Sprenica, SI 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  TEKADOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, ashtu sikurse në bujqësi, 

pemëtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara; plastika të papërpunuara; plehra; 

preparate për kalitje dhe ngjitje; substanca tanine; adezivë të përdorur në industri, 

posaçërisht aditiv kimik për beton, aditiv kimik për shpim të baltës, ngjitës për beton, 

rrëshira të papërpunuara akrile, baza (produkte kimike), kimikate për gjallërim të ngjyrave 

për qëllime industriale, preparate biologjike të ndryshme nga ata për përdorim në mjekësi 

dhe veterinari, celulozë, aditiv detergjentesh për beton, zbërthim të plastikës, kimikate për 

çngjyrosje-smalt, emulsinues, eter, media të filtruara (produkte kimike), luten (ngjitës) 

ndryshe nga ata për qëllime shtëpiake ose zyre, preparate kimike për përpunim të ngjyrave, 

produkte kimike për përgatitjen e ngjitëseve dhe bashkuesve të paketimeve, kimikate për 

ajrosje të betonit, kimikate për ndarje të vajrave, preparate kimike për shkrirje, preparate 

kimike për saldim, preparate kimike për ngjitje, preparate kimike për bashkim të 

paketimeve, komponente keramike për skorie (granulateve dhe pluhurit), acide, 

komponentë kimik për mbrojtje nga acidet, ngjitës akril për qëllime industriale dhe 

konstruksioni, ngjitëse të bëra me poliuretan për qëllime industriale dhe qëllime 

konstruksioni, goma (adezivë) ndryshe nga ata për qëllime zyre ose shtëpiake, preparate për 

kallajisje, produkte për ngjitje, aditivë për bashkues, acide salicylik, silikon, silikate, 

silikone, rrëshira sintetike të papërpunuara, kripëra (produkte kimike), preparate dehidruese 

për qëllime industriale, çimento prezervativ (pos ngjyrave dhe vajrave), prezervativ muri 
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(pos ngjyrave dhe vajrave), preparate për çngjitje, preparate zbardhues për qëllime 

industriale , preparate jo-ujë lëshuese çimentoje (pos ngjyrave), produkte për muratori 

kundër lagështisë (pos ngjyrave), produkte lubrifikante, ngjitje që ndihmon bashkëshkrirjen 

e dy metaleve, saldim që ndihmon bashkë shkrirjen e dy metaleve, shpim të baltës, 

produkte për mbrojtje të betonit pos ngjyrave dhe vajrave.   

2   Ngjyra; vernik; llakra; mbrojtes kundër ndryshkut; mbrojtës kundër kalbjes të drurit; 

ngjyruese; fiksues; rrëshira të papërpunuara.   

17   Kauçuk, gutaperka, gomë, azbest, mika dhe mallra të bëra prej këtyre materialeve dhe 

të cilët nuk janë përfshirë në klasat tjera, produkte të bëra nga plastika gjysmë e përpunuar, 

paketim, materiale bllokuese dhe izoluese, posaçërisht shajak azbesti, rrëshira akrile, gypa 

rondele, fill elastik për përdorim jo tekstil, materiale filtruese (shkuma ose plastika gjysmë 

të përpunuara), substanca për izolim në ndërtimtari kundër lagështisë, materiale izoluese, 

izolues, ngjyra izoluese, vernik izolues, shajak izolues, stuko, stuko për bërjen e glazurave 

izoluese për prevencë nga radiacioni i nxehtësisë të bëra nga polisulfidi, shirita vetë ngjitëse 

të ndryshëm nga ata të zyrave, gomë sintetike, rrëshira sintetike (produkte gjysmë të 

përpunuara), gypa bashkues (jo metalik), qelq fibrozë për izolim, materiale jo përçuese për 

ruajtjen e nxehtësisë, bashkues, rrëshira bashkuese, ngjitës akril për bashkim, rrëshira 

bashkuese të bëra nga silikoni, rrëshira bashkuese të bëra nga poliuretani, materiale për 

paketim, materiale për bllokim, gomë izoluese, prodhime fibroze qelqi për izolim, paketime 

jo ujë lëshuese; shkumë poliuretani.   

19   Materiale ndërtimi jo metalike, posaçërisht llaç azbesti, çimento azbesti, beton, 

elemente ndërtimi të betonit, bitume, çimento, materiale konstruksioni jo metalike, karton 

për ndërtimtari, shirita katrani (ndërtimtarie), dritare jo metalike, shkumës i pa përpunuar, 

xham dritareje (qelq ndërtimtarie), fletë qelqi (qelq dritareje) për ndërtimtari, qelq izolues 

(për ndërtimtari), qelq me ngjyra dritareje, çimento për përdorim në industrinë 

metalurgjike.   

 

 

(111)  23502 

(151)  18/09/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4254 

(732)  CONTINENTAL 

AKTIENGESELLSCHAFT Vahrenwalder 

Strasse 9, 30165 Hannover, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  CONTITECH 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Materiale ndërtimi nga metalet; materiale metali për ingjinieri hekurudhore; kabllo 

dhe tela metali (jo për qëllime elektrike); prodhime hekuri dhe artikuj të vegjël nga metali; 

gypa metalik dhe tuba elastike; zorrë metalike dhe lidhës të gypave, skelete siç janë 

përfshirë në këtë klasë; tuba metalike për ventilim dhe sistem për kondicionim ajri; mallra 

metalike siç janë të përfshirë në këtë klasë.   

7   Makina dhe vegla makinash; motorë (përjashtim të motorëve për automjete tokësore); 

komponentë motori për të gjitha llojet e motorëve; mekanizma pneumatike për makina dhe 

motorë; rripa transmisioni, shirita, v-rripa, rripa shumë brrinjëzor; rripa dhëmbëzore, rripa 
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sinkron, rripa kokël, rripa të dhëmbëzuar dyfishor, shirita të rrafshët, rripa goditës (pjesë 

makinash), rripa për pompim, shirita transportimi, rripa transportieri dhe shirita 

transportieri; pjesë dhe shtesa për rripa transmisioni, transportues, shirita transportieri, rripa 

transportieri, transportues të përfshirë në këtë klasë; rripa trnsportieri për bartje të njerëzve 

të përfshirë në këtë klasë; makare (pjesë makine); pjesë makinash, kryesisht balestra, 

balestra pneumatike, pistona të amortizatorëve, amortizator vibrimi, cilindra shtypje; 

cilindra kacek; pjesë nga goma e formuar dhe gomë-metal për amortizatorë oscilimi dhe 

transmision fuqish, të përfshira në këtë klasë; mbajtëse motori, mbajtëse hidraulike, zbutës i 

vibracioneve rotacionale; valvule (pjesë makine); bashkues elastik (lidhës) jo për automjete 

tokësore; bashkues boshti (makina).   

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

optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim), jetë shpëtues dhe 

mësimdhënie, të përfshira në këtë klasë; pajisje për matje dhe mjete për matje; aparate dhe 

instrumente për përçimin, kyçjen, konvertimin, ruajtjen, rregullimin dhe kontrollimin e 

rrymës elektrike; siguresa elektrike, rrelejë elektrike, transponder; sendorë; bartës i 

incizimeve magnetike, elektronike dhe optike (përjashtim të filmave të pa ekspozuar); 

kartela magnetike; kartela me qarqe të integruara (smart card), kartela telefoni; pajisje për 

përpunimin të dhënave dhe kompjuterë; programe dhe softuer i ruajtur kompjuterik; pajisje 

për shpëtim, kryesisht trape shpëtues, dyshekë shpëtues, unaza shpëtuese, gomë shpëtimi, 

xhaketë shpëtimi..   

12   Automjete; aparate për lëvizje në tokë, ajër ose ujë, gjithashtu edhe pjesët e tyre dhe 

shtesat, të përfshira në këtë klasë; automjete motorike dhe pjesët e tyre; motorë për 

automjete tokësore; frena, pjesët dhe shtesat për frenat; disqe frenash; thundra frenash 

(brake sleeves); boshte dhe module boshti, thundra boshti; amortizatorë dhe balestra për 

automjete dhe pjesët e tyre, veçanërisht balestra pneumatike, balestra të shtypjes së ajrit, 

balestra karburanti, njësi për furnizim me ajër për sisteme balestrash për pneumatik, 

amortizatorë dhe krah mbajtës për automjete; balestra amortizatorësh për vetura; balestra 

kushinetash për vetura, absorbues të vibracioneve dhe zbutës të vibracioneve rotacionale 

(përveç automjeteve komponentëve motorike të automjeteve tokësore) për automjete, 

motorë automjetesh, njësi timoni, kabina automjetesh dhe ulëse vozitësish; kushineta 

hidraulike si komponentë të automjeteve të përfshira në këtë klasë; pjesë nga goma e 

formuar dhe gomë-metal për amortizatorë oscilimi dhe transmision fuqish të përfshira në 

këtë klasë; nyje hekurudhash (bashkues); nyje (lidhje) për automjete tokësore; fraksione për 

automjete tokësore; nyje për automjete hekurudhore; zingjirë transmisioni, rripa për 

vozitës, rripa transmisioni, shirita transmisioni të përfshira në këtë klasë; zinxhirë dhe 

zinxhir transmisioni për automjete, ftohje, nxehje, frenim, karburant, ndërrim i zorrëve për 

ajër, vaj dhe hidraulikë si komponentë dhe shtesa për automjetet të përfshira në këtë klasë; 

veshje e brendshme për automjete motorike dhe automjete hekurudhash; mbulesa për 

jastëkët e ajrit; mbulesa për kruskota; tapiceri për automjete; ulëse automjetesh; 

mbështetëse koke për ulëset e automjeteve; kalime (lidhje) për vagonë trenash dhe autobusë 

nga goma ose plastika; balonë (aeroplanë); aeroplanë transportues (aeroplanë)   

16   Materiale të printuara, lloje printerësh, blloqe printimi, mbuloje printerësh jo nga 

tekstili; mbuloja printerësh të bërë nga goma dhe plastika; pjesë dhe shtesa për mallrat e 

lartpërmendura, të përfshira në këtë klasë; letër, karton dhe mallra të bëra nga këto 

materiale që përfshihen në këtë; atlase, kalendarë, harta gjeografike, publikime (të 

shkruara), stilolapsa dhe lapsa, varëse dhe flamuj (nga letra), peceta letre, artikuj 
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libërlidhjes; fotografi; artikuj zyrash; adezivë për qëllime zyrash ose shtëpiake; materiale 

artistësh; makina për shkrim dhe rekuizita zyrash (përveç mobileve); material udhëzimesh 

dhe mësimdhënie (përveç makinave), përfshirë tekste, revista, riparim dhe/ose udhëzime 

përdorimi; materiale plastike për paketim, të përfshira në këtë klasë.   

17   Goma, gutaperka, plastikë, azbest, mika dhe artikuj të bëra prej këtyre materialeve, dhe 

të përfshirë në këtë klasë; artikuj plastike (gjysmë të përpunuara); materiale ngjitëse, 

paketimi dhe izolimi; zorrë (jo nga metali); lidhje zorrësh (jo nga metali); instalime për 

gypa (jo nga metali); kompenzues gome; ngjitës gypash; thundra lidhëse; unaza lidhëse 

(gome), membrana (të përfshira në këtë klasë); jastëkë gomash (amortizatorë); valvul të 

bëra nga goma dhe zëvendësues gome; pëlhurë gome dhe thundra gome për mbrojtje të 

pjesëve të makinës; rrogoz të bërë nga goma dhe zëvendësuesit e gomës për vibracione dhe 

vibracione në binarë; rrogoz për absorbimin e vajit në gomë dhe zëvendësuese gome; 

valvul gome; profile të bëra nga goma dhe plastika për çati me xham, derë, dritare, lidhëse 

për kupenë e motorit, të përfshira në këtë klasë; material tapicerish nga goma ose plastika; 

pëlhurë plastike (përveç për qëllime paketimi) përfshirë pëlhura për qëllime ngjitje dhe 

izolimi, pëlhura për çati dhe pellgjeve; kalime, kalime nga goma ose plastika për ura kalimi 

(udhëtarësh) për aeroporte; pjesë dhe shtesa për të gjitha mallrat e lartpërmendura të 

përfshira në këtë klasë.   

 

 

 

(111)  23501 

(151)  18/09/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4257 

(732)  CONTINENTAL 

AKTIENGESELLSCHAFT Vahrenwalder 

Strasse 9, 30165 Hannover, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina për përpunimin e metalit, drurit, plastikës, për prodhim, riparim dhe 

çmontim të automjeteve tokësore, ujore dhe ajrore, për industrinë kimike, bujqësi, xehetari, 

për industrinë e tekstilit, për industrinë ushqimore, për industrinë e pijeve, për industrinë e 

konstruksionit, për industrinë e paketimit; vegla makine; makina dhe motorë (pos për 

automjete tokësore), pjesë të gjitha llojeve të makinave dhe motorëve, përfshi motorët 

elektrik dhe komponentat e tyre (pos automjeteve tokësore), filtra ajri për makina dhe 

motorë, mbajtëse motorësh dhe makinash, njësi kontrolluese për makina dhe motorë, starter 

elektrikë për makina dhe motorë, gjeneratorë motorikë, cilindër kontrollues, motorë 

elektrikë (pos automjeteve tokësore) dhe pompa (makina), pjesë lidhëse dhe komponenta 

transmetimi (pos automjeteve tokësore) përfshi kthetra për zhvendosje; kandela 

inkandeshente për dizel motorë; rripa transmisioni të forcës, rripa brinjorë, rripa-v, v-rripa 

të hullizuar, rripa për ndryshimin e shpejtësive, rripa kordinimi, rripa brinjor sinkronik, 

rripa me thumba, rripa binjak sinkronik të dhëmbëzuar, rripa të rrafshët, rripa për ngritje 

(pjesë të makinave), rripa transmisioni, materiale rripash për manovrim, rripa dhe trase 

transportierësh, pjesë dhe shtesa për materialet manovruese dhe rripa dhe trase 
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transportierësh, transportier udhëtarësh, të përfshirë në këtë klasë, pjesë makinash, kryesisht 

balestra, piston zbutës të goditjeve, zbutës i vibracioneve, pjesë të normëzuara të bëra nga 

goma dhe lidhje gome dhe metali për kontrollim të vibracioneve, të përfshirë në këtë klasë, 

mbajtës të motorit dhe makinave, mbajtës me lëng të motorit, zbutës vibracionesh me 

përdredhje, nxitës; valvule (pjesë makinash), ngritëse mekanike; kosa bari (makinerie); 

vegla bujqësore (të ndryshme nga ata të dorës).   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodezike, elektrike, fotografike, 

kinematografike, optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim), jetë 

shpëtuese dhe mësimdhënie, të përfshirë në këtë klasë; sisteme alarmi, alarme elektrikë për 

vjedhje, bateri dhe komponentat e tyre, akumulatorë dhe komponentat e tyre, qeli 

karburantesh dhe pjesët e tyre, mbushës baterish, indikatorë të shpejtësisë, drita 

paralajmëruese për automjete, tregues dhe instrumente matëse, numërues rrotullimesh; 

sisteme elektrike të kontrollit dhe rregullimit, përfshi edhe procesorët dhe senzorët e tyre 

për drejtim dhe kontroll të automjeteve, për përmirësim të sigurisë së vozitjes, stabilitet të 

veturës, kualitet udhëtimi dhe zhurme; sistem elektrik të kontrollit dhe rregullimit, përfshi 

procesorët dhe senzorët e tyre për rregullim dhe kontrollim të frenave, transmisioneve, 

shasive dhe suspensioneve, gazrave dalës; rregullatorë të voltashit për automjete, matje 

elektrike dhe elektronike, pajisje kontrolli dhe rregullimi për instalime në automjete, 

posaçërisht për monitorim dhe kontroll të shpejtësisë, shtypjes së gomave dhe distancës së 

automjetit; pajisje ose aparate për asistim në parking automatik; instrumente për shtypje të 

fryrjes dhe matës rrotullimesh; pajisje jetë shpëtuese, veçanërisht trape shpëtuese, shkallë 

shpëtimi, rrjeta shpëtuese, goma të fryra për shpëtim, rripa shpëtimi, gomë shpëtimi, 

xhaketa shpëtimi, aparate për shuarje të zjarrit, aparate dhe instrumente për përcjellje, 

ndryshim, transformim, akumulim, rregullim ose kontrollim të elektricitetit, siguresa 

elektrike, rele elektrike, transponderë, senzorë, aktivizues (të përfshirë në këtë klasë); qasje 

elektrike dhe mjete ç'kyçëse për automjete, përfshi mjete kontrolli, elementë funksionimi 

dhe motorë elektrik; laserë, jo për qëllime mjekësore (posaçërisht laserë tregues), mjete për 

telekomandë; kontrollues nga distanca, instrumente navigacioni, bateri solar; lentë kontakti, 

syze, arka për syze, dylbi, zmadhues optik, syza dielli, trekëndësha paralajmërues, 

eshkëtore për automobila; busulla, acidimetër, tregues niveli, shkallë, aparate për incizim, 

transmetim ose reproduktim të zërit ose fotografive përfshi antenat, radiot, televizionet, 

pajisjet e telefonave përfshi video telefona, kaleidoskopë, pajisje projektuese, kamera 

kinematografike, kamera të pa zhurmshme, fotokopirë, mjete elektronike përkthimi, 

përkthyes xhepi elektronik, filma të ekspozuar, media incizuese optike, elektronike dhe 

magnetike, disqe incizuese, përfshi kartelat magnetike, kartela me qarqe integruese (smart 

cards), kartela telefoni, makina automatike për shitje dhe mekanizma për aparate që 

operojnë me monedha përfshi bankomate, kasamatë (cashomates), aparate me monedha; 

arka regjistruese, makina llogaritëse, pajisje për përpunim të dhënash, kompjuterë përfshi 

ditarë elektronike (electronic diaries), fakse, monitorë, mjete periferike për kompjuterë, 

kalkulatorë xhepi, programe dhe softuerë të depozituar kompjuterik; mjete të përshtatshme 

kontrolli për automjete ashtu si ulëset e automjeteve, dritaret, pasqyrat, kulmet rrëshqitëse, 

valvule flutur, shufra me gunga.   

12   Mjete për transport në tokë, ajër dhe/ose ujë sikurse edhe pjesët dhe shtesat e tyre, të 

përfshira në këtë klasë, përfshi automjetet dhe komponentët e tyre; motorë për automjete 

toke; goma, goma të brendshme për rrota, rrota, qerthull (bandazh) rrotash, sipërfaqe gome 

për rivulkanizim të gomave, kapakë rrotash, rrethe metalike të qerthullove (bandazh) të 
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rrotës, materiale dhe pajime për riparim të gomave dhe gomave të brendshme, të përfshirë 

në këtë klasë; shasi dhe komponenta për to, të përfshirë në këtë klasë; frena dhe 

komponentat e tyre për automjete, përfshi frenat për parkim, frenat aktiv për parkim dhe 

mbyllje të timonit, distributor të shtypjes për frena, frena rrotash; cilindra frenash, jastëke 

për frena, rregullatorë hidraulikë, pneumatikë dhe mekanikë, përforcues, elementë 

përshtatës dhe senzorë si senzorë shtypjeje frenash, kompas frenash, tambure frenash, frena 

rrotash; bllokues frenash, disqe frenash, veshje frenash, markuç frenash, përforcues të 

shtypjes në frena, rregullues të shtypjes së frenave, rregullues të pedaleve të frenave, të 

gjithë mallrat e lartë përmendura si komponenta të sistemit frenues; kontroll mekanik dhe 

hidraulik dhe rregullator heqës, të përfshirë në këtë klasë; kompas ndalës të frenave dhe/ose 

nyje drejtuese dhe komponentat për to, mekanizma drejtues të përmbajtura dhe të pa 

përmbajtura elektromekanike dhe elektro hidraulike dhe komponentët për to, shasi të 

përmbajtura dhe të pa përmbajtura dhe varëse, mjete sigurie për automjete, të përfshira në 

këtë klasë, përfshi jastëkët e sigurisë (airbag), shtrënguesit e rripave dhe komponentët dhe 

shtesat, të përfshirë në këtë klasë, makina lidhëse dhe komponentë transmisioni, përfshi 

pedale fraksioni për automjete tokësore, aktive dhe pasive, zbutës goditjesh të kontrolluara 

dhe të pakontrolluara dhe balestra për automjete, rrota dhe komponentat e tyre, veçanërisht 

balestra pneumatikë dhe balestra gazi, njësi furnizimi ajri për sisteme pneumatike të 

balestrave, zbutës goditjesh dhe mbështetës për vetura, zbutës vibracionesh dhe zbutës 

vibracionesh me përdredhje (pos komponentëve të motorëve për automjete tokësore) për 

automjete, motorë automjetesh, sisteme drejtimi, kabinë automjeti dhe ulëse vozitësi; 

hidromonte, si pjesë për vetura, të përfshira në këtë klasë; boshte dhe module boshti, boshte 

shakulli, membrana për rripa të transmisionit të forcës, rripa udhëtimi, të përfshirë në atë 

klasë; zorrë për ngrohje, frena, karburant, flladitës të brendshëm, vaj, hidraulikë, si pjesë 

dhe shtesa të veturave, të përfshira në kete klase; valvule për gomat e automjetit; tapiceri i 

interierit të automjetit; mbulesat e jastëkut të sigurisë; mbulesa e kruskotit; tapiceri për 

automjete; ulëse automjetesh, kalime nga goma ose plastika për tramvaje dhe autobusë dy 

pjesësh.   

16   Letër, karton dhe produkte të bëra nga këto materiale, të përfshira në kete klase; 

materiale të shtypura, lloj printerësh, blloqe printimi, pëlhura printuese jo tekstile, 

komponenta dhe shtesa për to, të përfshira në këtë klasë, atlase, kalendarë, harta 

gjeografike, publikime (të shkruara), stilolapsa dhe lapsa, stringla dhe flamuj (nga letra), 

peceta letre, artikuj libërlidhjes; fotografi; pajisje zyrash; adezivë për përdorim në zyre dhe 

në shtëpi; materiale për artistë, makina shkrimi dhe rekuizita për zyre (pos mobileve); 

materiale mësimdhënieje dhe instruksioni (pos aparateve), përfshi libra te mësimit, revista, 

riparim dhe/ose instruksione të shfrytëzueshme në pjesët e automjeteve; materiale plastike 

për paketim, të përfshirë në këtë klasë.   

17   Kauçuk, gutaperka, gomë, azbest, mika dhe artikuj të bëra nga këto, përfshirë në këtë 

klasë; artikuj nga plastika (gjysmë të përpunuara); materiale ngjitëse, paketuese dhe 

izoluese; zorrë (jo metalike); lidhës zorrësh (jo metalike); instalim për gypa (jo metalikë); 

kompensuese gomash; ngjitës gypash; manikotë mbrojtëse, unaza lidhëse (gome), 

membrana (të përfshira në këtë klasë); rrogoz mbështjellës nga goma dhe zëvendësues 

gome për vibracione dhe amortizues goditjesh për binarë; rrogoz për absorbim të vajrave 

nga goma dhe zëvendësuesve të gomës; valvule gome; kapak i çatisë së automjetit, derë, 

dritare, izolues për kupenë e motorit; tapiceri nga goma ose plastika; pëlhurë plastike (pos 

për qëllime paketimi), përfshirë pëlhura t për ngjitje dhe për qëllime izolimi, pëlhura çatie 
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dhe pellgu; kalime, kalime nga goma ose plastika për ura kalimi (udhëtarësh) për aeroporte; 

pjesë dhe shtesa për të gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë; gomë për 

rivulkanizim të gomave.   

35   Reklamim, menaxhim i biznesit, administrim i biznesit, funksione zyre, përfshirë 

rekrutimin, konsultime për menaxhim personeli, konsultime komerciale, punë lidhur me 

marrëdhëniet publike, reklamim në radio dhe televizion, organizim i ekspozitave dhe 

panaireve për qëllime reklamimi dhe komerciale, marketing, hulumtim shitjeje, hulumtim 

tregu.   

37   Konstruksion ndërtimi; riparime, shërbime instilacioni, kryesisht shërbime të 

punëtorisë të motorëve, ndërrime, riparim, servisim, montime, çmontime, mirëmbajtje, 

kujdes, pastrim dhe punë ngjyrosje te automjetet, motorët, gomat dhe komponentët e tyre, 

riparim të automjeteve në kuadër të shërbimit të rregullimit të prishjeve, ri vullkanizim i 

gomave.   

 

 

(111)  23862 

(151)  22/11/2018 

(181)  12/01/2026 

(210)  KS/M/ 2008/4426 

(732)  W.L. Gore & Associates GmbH 

Hermann-Oberth-Strasse 22 85640 

Putzbrunn, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Produkte dhe shërbime:  “Pëlhurë, tekstil i thurrur dhe tekstil jo-pëlhurë, fletë 

plastike e përfshirë në këtë klasë.”   

25   Produkte dhe shërbime:  “Rroba, mbulesa për kokë, veshmbathje, doreza, këpucë, 

çizme.”   

 

 

 

(111)  23861 

(151)  22/11/2018 

(181)  15/02/2026 

(210)  KS/M/ 2008/4589 

(732)  Vitra Collections AG 

Klünenfeldstrasse 22 CH-4132 Muttenz, CH 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

(540)   
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(511) 20   Produkte dhe shërbime:  “Mobilje.”   

 

 

(111)  23462 

(151)  07/09/2018 

(181)  20/01/2020 

(210)  KS/M/ 2008/4610 

(732)  ROCKWOOL INTERNATIONAL 

A/S Hovedgaden 584 DK – 2640 

Hedehusene, DK 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  HARDROCK 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Pllakë dhe panele për izolimin dhe mbrojtjen termike, zërit dhe kundër zjarrit, 

izolime plastike për tharjen e ajrit.    

19   Panele dhe pllaka nga leshi, te shkëmbi për konstruksion; pllaka te kombinuara me fije 

minerale; pllaka për çati dhe me fibër-fije mineralesh.    

 

 

 

(111)  23463 

(151)  10/09/2018 

(181)  20/01/2020 

(210)  KS/M/ 2008/4611 

(732)  DEUTSCHE ROCKWOOL GmbH & 

Co.KG. Rockwool Straße 37-41, 45966 

Gladbeck, DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  KOMBIROCK 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Pllakë dhe panele për izolimin nga fijet minerale për mbrojtjen termike, fonike 

dhe kundër zhurmës; izolime plastike dhe lesh mineral, dihet nga leshi shkëmbor, me një 
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apo dy anë te mbuluara me panel te gatshëm me allçi brenda dy gjetheve te kartuçit special 

dhe pllaka silikati; pllaka izoluese për fasada, pllaka izoluese intermediale, pllaka izoluese 

fonike nga dylli te kompozuara me fije te leshit te qelqit, izolues plastik për tharje te ajrit, te 

gjitha nga plastika dhe fijet minerale.    

19   Panele dhe pllaka nga leshi mineral për konstruksion; pllaka te kombinuara me fije 

minerale; pllaka ndarëse për çati, te gjitha si pllaka me fije minerale; pllaka dhe panele me 

një ose dy anë te mbuluara me panel te gatshëm me allçi brenda dy gjetheve te kartuçit 

special.    

 
 

 

(111)  23456 

(151)  06/09/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4888 

(732)  HUGO BOSS Trade Mark 

Management GmbH & Co. KG Dieselstrasse 

12 72555 Metzingen, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash;sprejë aromatik për 

përdorim personal, parfumet, deodorante, sapunët, preparatet kozmetike, losionet për flokë, 

preparatet për higjienën e gojës   

9   Syze dhe pjesë te tyre   

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, dhe byzhyterit dhe orët   

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, 

materialet plastike për ambalazhim, shkronjat tipografike, letra per bixhoz   

18   Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që nuk janë 

përfshirë në klasat tjera;mbathje dhe valixhet dhe çantat e udhëtimit;ombrellat, dhe bastunët   

20   Mobilet, pasqyrat, kornizat;varëse rrobash, çante  te veshura nga materialet plastike   

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

shtretërve dhe të tavolinave   

25   Veshje për burra, gra dhe fëmijë, kapelë, rripa dhe rripa lëkure, shalat, aksesorë, 

kryesisht për shale, shall, çanta, lidhëse, doreza, këpucë   

28   Lodrat dhe gjësendet për lojë;artikujt për gjimnastikë dhe pajisje sportive, duke përfshi 

pajisje për skijim, golf dhe tenis dhe artikuj tjerë që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre   

42   Shërbime dhe konsulta komerciale, këshilla të shitjes   
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(111)  23457 

(151)  06/09/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4897 

(732)  HUGO BOSS Trade Mark 

Management GmbH & Co. KG Dieselstrasse 

12 72555 Metzingen, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Vajerat esenciale, preparatet zbardhuese dhe per larje, sprejet parfume;parfumet, 

deodorantet per perdorim personal;sapunet;kozmetika;produktet per kujdes te flokeve 

perfshi locionet per floke;preparatet pe higjiene te gojes;solucionet jo mjekesore per goje.   

9   Syzet dhe pjeset per to.   

14   Metalet e cmueshme dhe aliazhet e tyre si dhe produktet e bera nga to apo te veshura 

me to (te perfshira ne kete klase);stolite, stolite per kostume;oret dhe oret e dores.   

18   Lekura dhe imitimet e lekure si dhe produktet e bera nga to (te perfshira ne kete 

klase);ne vecanti artikujt e vegjel te lekures;cantat, valixhet dhe strajcat;ombrellat dhe 

parasolet.   

24   Cope nga pambuku dhe mallerat nga tekstili (te perfshire ne kete klase) ne vecanti 

faculetat dhe peshqiret;mbulesat per tavoline dhe shtrat;veshje murale nga tekstili.   

25   Artikujt per veshje per femra, meshkuj dhe femije;corape dhe te ngushta;mbulesa per 

koke, veshje te brendshme;veshje per naten;kostume banjo;robdeshame;rripa;shalla dhe 

shami;aksesore;posacerisht shami per koke, per qafe, per krahe;shami per xhep;kravata, 

doreza, veshje per kembe;rripa nga lekura.   

28   Lodra, loje;pajisje sportive dhe per gjimnastike, ne vacanti skija, shkopa golfi dhe 

reketa tenisi;topat;artikuj sportiv dhe gjimnastik (te perfshire ne kete klase).   

34   Çakmaket.   

35   Reklamime;administrim biznesi;manaxhim biznesi;kosnultime per shitje.   

42   Planifikim biznesi.   

 

 

 

(111)  23458 

(151)  06/09/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4899 

(732)  HUGO BOSS Trade Mark 

Management GmbH & Co. KG Dieselstrasse 

12 72555 Metzingen, DE 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

(540)  BOSS 
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(511) 9   Syzet dhe pjeset e tyre   

14   Oret dhe oret e dores, stolite.   

18   Mallerat e bera nga lekura dhe imitimet e lekures (te perfshira ne kete klase);rripat 

ebere nga tekstili apo materiali plastik, cantat dhe valixhet, ombrellat dhe parasolet.   

24   Mbulesat e tavolines dhe te shtratit, cope nga pambuku, perdet, tekstilet per banjo, si 

peshqiret, faculetat e bera nga materiali i tekstilit.   

25   Artikujt per veshje per femra, meshkuj dhe femije, posacerisht kostumet, xhaketat, 

pantallonat, bluzat, pardesyte, aksesoret e jashtme dhe veshjet e brendshme, corapet, trikot, 

te ngushtat, puloveret, bluzat e punuara;veshjet per kembe dhe mbulesat per koke, kravatat, 

dorezat, rripat, byzylyket, robdeshamet.   

28   Pajijse sportive dhe per gjimnastike;topat.   

34   Çakmaket.   

 

 

 

(111)  23527 

(151)  27/09/2018 

(181)  11/01/2026 

(210)  KS/M/ 2008/4928 

(732)  FILA LUXEMBOURG Sàrl 26, 

Boulevard Royal L-2449 Luxembourg, LU 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh.   

5   Preparate farmaceutike, veterinare dhe preparate sanitare; produkte dietale për foshnje 

dhe të sëmurë; materiale për lidhje; materiale për dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; 

preparate për mbytjen e paraziteve dhe insekteve.   

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

të flakura në metale të cmuara (përpos takëmit, pirunëve dhe lugëve); artikuj argjendarie, 

gurë të cmuar; orëmatëse dhe instrumente tjera kronometrike.   

16   Letra dhe produkte letre, karton dhe artikuj kartoni, gjëra të shtypura, gazeta dhe 

botime periodike, libra; libër lidhje; fotografi; material për zyre, material ngjitëse (për 

zyre); materiale për artistë; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe paisje tjera për zyre 

(përveq mobiljeve); materiale për instruksione dhe mësimdhënie (përveq aparateve); letra 

për të lozur; printer; klishe.   

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

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

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

shalëbërës dhe sarac.   
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24   Pëlhurë; shtrojë dhe mbulesa për tavoline; mallëra nga tekstili, të cilat nuk janë të 

përfshira në klasët e tjera.   

25   Rroba, përfshirë cizmet, këpucët dhe pantoflat.   

28   Lojërat dhe artikuj londrash; artikuj për gjimnastikë dhe sport, zbukurime dhe 

zbukurime për bredh.   

34   Duhan, i pa përpunuar apo i përpunuar; artikuj për duhanpirësit; shkrepësa. 

   

 

 

 

(111)  23466 

(151)  12/09/2018 

(181)  19/01/2026 

(210)  KS/M/ 2008/4941 

(732)  ETC C.V. Drentestraat 20, NL-1083 

HK Amsterdam, NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  MERGAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Mjete mbrojtëse kundër dëmtimit të drurit.   

5   Kemikale për përdorim industrial me efekt baktericid dhe fungicidale.   

 

 

 

(111)  23623 

(151)  31/10/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/5130 

(732)  ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Genève, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  ROLEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Stoli, orë, posaçerisht orë të gjepit, orë dore, pjesë përbërëse për orë dhe shtesat 

për orë, të cilët nuk janë përfshirë në klasë tjera, erë alarmi, orë dhe instrumente tjera 

kronometrike, kronomëter, kronograf, aparat për matje të ngjarjeve sportive, aparate dhe 

instrumente për matje dhe shënim-sinjalizim të cilët nuk janë përfshirë në klasë 

tjera;numratorë, kutia dhe kuti për prezantim për orë dhe stoli.   

 

 

 

(111)  23499 

(151)  17/09/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/5144 

(540)   
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(732)  KRKA tovarna zdravil, d.d. Novo 

Mesto Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo 

Mesto, SI 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  23567 

(151)  23/10/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/5188 

(732)  Novagraaf Nederland B.V. 

Hogehilweg 3, 1101 CA AMSTERDAM 

ZUIDOOST, NL 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  MARKGRAAF 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Publikimi, administrimi afarist;administrate zyrtare;mundesimi i informatave 

afariste përmes mediave elektronike;sherbimet e marketingut;sherbimet e postes 

direkte;sherbimet e udhëheqjes se anketave dhe hulumtimi i mendimeve;përpunimet 

statstikore;sherbimet e vlerësimit direkt;hulumtimi i tregut dhe analiza.   

41   Pergaditja e shfaqjeve informative dhe studimore, posaqërisht në lëminë e pronësisë 

intelektuale;mbajtja e kurseve;mundësimi i kurseve;publikimet.   

42   Mbrojtja dhe ofrimi i markave tregtare, patentave dhe dizajnit;percjellja e markave, 

patentave, dhe dizajnit;dizajnimi dhe punimi i markave;hulumtimi juridik;informimi nl 

fushën e mbrojtjës se pronësisë intelektuale;konsultimi dhe hulumtimi (teknik dhe juridik) 

në fushën e ligjit mbi pronesinë intelektuale, ligji mbi emërtimet tregtare dhe në fushat e 

tjera te lidhura me çeshtjet juridike.   
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(111)  23488 

(151)  13/09/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/5189 

(732)  Swiss Beauty AG Gewerbezentrum 

Walke, Walke 43, CH-9100 Herisau, CH 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun, parfumeri;vaj eterik, kozmetika, losione për flokë, pasta për dhëmb (të 

gjitha produktete e përmendura kanë prejardhëje Zvicërane).   

29   Mish, pesh, shpezë me pupla dhe ëgërsira;akstrakte nga mishi;pemë dhe perime të 

konzervuara, thara dhe ziera;zhele, gjem;vezë, qumësht dhe produkte nga qumështi;vaj dhe 

yndyrë  për ushqim;produkte të konzervuara nga produktet e përfshira në këtë 

klasë;produkte dijetike jo për përdorim medicinal te përfshirë në këtë klasë (të gjitha 

produktet e përmendura kanë prejardhëje Zvicërane).   

30   Kafe, çaj, kakao, sheçer, oriz, tapioka, sago, zëvëndësues të kafes;miell dhe produkte 

nga drithërat;bukë, kollace dhe pastiçeri, akullore për ngrënje;mjaltë, melasë;tharem buke, 

pluhur për fryerje;krip, senf;uthull (thartinë), lyerës;lyerje dhe krem për 

sallata;melmesa;produkte dietike për përdorim jo medicinal te përfshirë në këtë klasë (të 

gjitha produktet e përmendura kanë prejardhëje Zvicërane).   

 

 

 

(111)  23723 

(151)  09/11/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/5257 

(732)  Promat GmbH Scheifenkamp 16, 

40878 Ratingen, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  PROMAXON 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për përdorim industrial, posaqerisht kalcium silikati si material 

për mbushje.   
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(111)  23566 

(151)  23/10/2018 

(181)  17/11/2018 

(210)  KS/M/ 2008/7197 

(732)  ERBAY PAZARLAMA VE 

TICARET ANONIM SIRKETI IKITELLİ 

OSB MAHALLESI HURRIYET BULVARI 

DEPARKO SAN. SITESI DEPARKO SK. 

NO: 1/11 34306 

BASAKSEHIR/ISTANBUL, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Çanta, kofer, kuleta, fatrolla për çelësa (produkte te letrës).   

25   Rroba nga te gjitha llojet e materialeve, sokne, këpucë, mbështjellëse për kokë; dorza, 

shala, manshete (rroba), kopse, rripa, kollare, fjongo.   

 

 

 

(111)  23934 

(151)  29/11/2018 

(181)  15/03/2020 

(210)  KS/M/ 2010/186 

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

(732)  HASAN HAJDARI BEC, KS 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrë/a   
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(111)  23539 

(151)  01/10/2018 

(181)  19/01/2021 

(210)  KS/M/ 2011/42 

(591)  E kuqe, e bardhë, blu e errtë dhe e artë 

(732)  Philip Morris Brands Sarl, a Swiss 

corporation Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Neuchâtel, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan , i papunuar ose i punuar; prodhimet e duhanit duke përfshi cigare, 

cigaret, (cigarettes), cigarllosa, duhan që mbështjellet, cigarette, duhan për çibuk (llullë), 

duhan për përtypje, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj 

për duhanxhi, duke përfshi letrën për cigare dhe gypat e tyre, filtra për cigare, kutia për 

duhan, fotrolla për cigare dhe taketuke, gyp, llulla, aparati i xhepit për mbështjellje 

cigaresh, çakmak, çibrita   

 

 

 

(111)  23509 

(151)  21/09/2018 

(181)  15/07/2023 

(210)  KS/M/ 2011/505 

(591)  Gjerbërt, kafe, vjollce,e zezë, e 

bardhë,e kaltërt dhe e kaltërt e mbyllur 

(732)  "ADEA GROUP''-SH.P.K. Rr. 

"Mehmet Akif Ersoy" nr.3/1 Gjilan, KS 

(740)  Agim Sllamniku Rr. "Hamdi Berisha" 

nr. 56-Gjilan 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujë natyral-mineral.   
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(111)  23946 

(151)  30/11/2018 

(181)  18/05/2021 

(210)  KS/M/ 2011/506 

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

(732)  "ADEA GROUP"-SH.P.K. Rr. 

"Mehmet Akif Ersoy" nr. 3/1, Gjilan, KS 

(740)  Agim Sllamniku Rr. Hamdi Berisha 

nr.56 Gjilan 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujë mineral i gazuar dhe pijet tjera jo alkoholike   

 

 

 

(111)  23401 

(151)  07/08/2018 

(181)  01/06/2021 

(210)  KS/M/ 2011/578 

(591)  E kuqe, e artë dhe e bardhë 

(732)  SHPK EVKO Agim Humolli 

Dardhishtë, Obiliq, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Amballazhe (material) prej letre dhe najloni (polietile-poliprepilen) dhe materiale 

te shtypura per paketim   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

140 

 

 

 

(111)  23400 

(151)  07/08/2018 

(181)  01/06/2021 

(210)  KS/M/ 2011/579 

(591)  E gjelbër, e verdhë, e kaltër dhe e 

bardhë 

(732)  SHPK EVKO Agim Humolli 

Dardhishtë - Obiliq, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Amballazhe (material) prej letre dhe najloni (polietile-poliprepilen) dhe materiale 

te shtypura per paketim   

 

 

 

(111)  23402 

(151)  07/08/2018 

(181)  01/06/2021 

(210)  KS/M/ 2011/580 

(591)  E verdhë, e artë dhe e kaftë 

(732)  SHPK EVKO Agim Humolli 

Dardhishtë - Obiliq, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Amballazhe (material) prej letre dhe najloni (polietile-poliprepilen) dhe materiale 

te shtypura per paketim    
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(111)  23935 

(151)  29/11/2018 

(181)  20/10/2021 

(210)  KS/M/ 2011/1100 

(300)  2011/33743  22/04/2011  TR 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Limited Globe House, 4 Temple Place, 

London WC2R 2PG, , UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  iSHIFT 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte nga duhani; çakmak; shkrepsa; artikuj për duhanpirës    

 

 

 

(111)  23829 

(151)  21/11/2018 

(181)  12/12/2021 

(210)  KS/M/ 2011/1254 

(300)  GB 2584821  16/06/2011  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produkte duhani; shkrepsa; çakmak; artikuj për pirësit e duhanit    

 

 

 

(111)  23803 

(151)  20/11/2018 

(181)  12/12/2021 

(210)  KS/M/ 2011/1255 

(300)  GB 2584822  16/06/2011  UK 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road, Suite 300, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

(540)   
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(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare, duhan, produkte duhani; shkrepsa; çakmak; artikuj për pirësit e duhanit    

 

 

 

(111)  23422 

(151)  23/08/2018 

(181)  09/03/2022 

(210)  KS/M/ 2012/223 

(300)  302011062760.6  17/11/2011  DE 

(732)  Kaufland Warenhandel GmbH & Co. 

KG Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  MOON RIVER 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kuleq dhe ëmbëlsira, biscuit, torte, keks, marcipan, produkte nga marcipani; 

produkte nga nugata dhe persipana; çokolata dhe produkte nga çokolata, çokolatë bllok, 

bonbon nga çokolata, ëmbëlsira nga çokolata, pllakëza nga çokolata, salcë nga çokolata, 

shurup çokolate, desert nga çokolata, pije me bazë nga çokolata, masë çokolate dhe në 

formë lëngu, dekorime nga çokolata (për përdorim tek njerëzit); çokolata dietike dhe 

produkte nga çokolata (jo për përdorim mjekësor); produkte të shtypura (ekstruduem) nga 

drithërat dhe produkte nga orizi dhe misri për konsumim tek njerëzit, gjithmonë derisa janë 

të përfshira në klasën 30; kokoroshka; desert praline, gjithashtu me mbushje; tartufe nga 

çokolata; nugat dhe produkte nga nugati; deserte nga frutat, praline nga frutet, deserte, 

bonbon, gjithashtu me mbushje; fondane dhe produkte me xhelatinë (deserte); instant 

puding; akullore e lëngët; deserte të ftohta ose të ngrira dhe/ose deserte të përfshira në 

klasën 30; pije me bazë nga kakao dhe/ose çokolata; lyerës të ëmbël pë copa buke, 

posaqërisht kremë nugat dhe lyerës nga çokolata.      
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(111)  23437 

(151)  30/08/2018 

(181)  22/03/2022 

(210)  KS/M/ 2012/297 

(732)  SEMENARNA Sh.p,k. Rr. 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj,Zona 

Industriale,1400 Lipjan, KS 

(740)  Shpend Dema Imzot Nik Prela B3 

Nr.26, Ulpianë 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  SEMENARNA Sh.p.k. 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër , materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

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

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

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

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  23550 

(151)  09/10/2018 

(181)  02/04/2022 

(210)  KS/M/ 2012/331 

(732)  SOLID Sh.p.k Gradina nr.5,23000 

Suharekë, KS 

(740)  Dip.-Ing. Shpend Dema "A & J" 

SHPK Imzot Nik Prela B3 Nr. 26 , Ulpianë 

10000 Prishtina 

 
 

(540)  SOLID Sh.p.k. 

 
 

     

 
 

 

(511) 22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   
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(111)  23551 

(151)  09/10/2018 

(181)  02/04/2022 

(210)  KS/M/ 2012/332 

(591)  E Kuqe dhe e bardhë 

(732)  SOLID Sh.p.k Gradina nr.5,23000 

Suharekë, KS 

(740)  Dipl.-Ing. Shpend Dema "A & J" 

SHPK Imzot Nik Prela, B3 Nr. 26, Ulpianë 

10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 22   Litarët, spangot, rrjetat, çadrat, tendat, mushamatë, velat, thasët dhe çantat (që 

nuk janë përfshirë në klasat tjera); materialet për mbushje (përveç kauçukut dhe plastikës); 

materialet e papërpunuara fibroze të tekstilit   

23   Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit   

25   Rrobat, këpucët, kapelat   

 

 

 

(111)  23443 

(151)  04/09/2018 

(181)  03/04/2022 

(210)  KS/M/ 2012/334 

(591)  E kuqe e bardhe dhe e zeze 

(732)  DONER KOSOVA Llapushnik, 13000 

Drenas, KS 

(740)  Dipl.-Ing. Shpend Dema "A & J" 

SHPK Imzot Nik Prela B3 Nr. 26 , Ulpianë 

10000 Prishtina 

 
 

(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   
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(111)  23399 

(151)  03/08/2018 

(181)  05/06/2022 

(210)  KS/M/ 2012/610 

(591)  E verdhë, e gjelbër dhe e hirtë 

(732)  NTP AGROCOOP Rr. Komandant 

Kumanova p.n.72000 Shtime,, KS 

(740)  Shpend Dema  Imzot Nik Prela B3 

Nr.26, Ulpianë, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër , materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

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

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

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

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  23408 

(151)  10/08/2018 

(181)  03/07/2022 

(210)  KS/M/ 2012/711 

(732)  AVI-KOM  Sh.p.k Rr.Magjistralja 

Ferizaj-Prishtine  p.n. 70000 Ferizaj, KS 

(740)    

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Oriz të paketuar dhe Erëza   

31   Pemë dhe Perime   
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(111)  23495 

(151)  14/09/2018 

(181)  10/08/2022 

(210)  KS/M/ 2012/843 

(732)  CHIVAS HOLDINGS (IP) 111 – 113 

Renfrew Road, Paisley,Renfrewshire, PA3 

4DY, Scotland, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  CHIVAS REGAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verëra, pije alkoolike, likere.   

 

 

 

(111)  23547 

(151)  04/10/2018 

(181)  10/08/2022 

(210)  KS/M/ 2012/844 

(732)  CHIVAS HOLDINGS (IP) 111 – 113 

Renfrew Road, Paisley,Renfrewshire, PA3 

4DY, Scotland, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  CHIVAS 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verëra, pije alkoolike, likere   

 

 

 

(111)  23549 

(151)  04/10/2018 

(181)  10/08/2022 

(210)  KS/M/ 2012/845 

(732)  Allied Domecq Spirits & Wine 

Limited Chivas House, 72 Chancellors 

Road,London W6 9RS, , UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  BALLANTINE'S 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verëra, pije alkoolike, likere   
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(111)  23548 

(151)  04/10/2018 

(181)  10/08/2022 

(210)  KS/M/ 2012/846 

(591)  E kaftë, okër, e kuqe, e zezë, e kaltër 

dhe e bardhë 

(732)  Allied Domecq Spirits & Wine 

Limited Chivas House,    72 Chancellors 

Road,London W6 9RS,, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verëra, pije alkoolike, likere   

 

 

 

(111)  23546 

(151)  04/10/2018 

(181)  10/08/2022 

(210)  KS/M/ 2012/847 

(591)  E kaftë, okër, e kuqe, e zezë, e kaltër 

dhe e bardhë 

(732)  Allied Domecq Spirits & Wine 

Limited Chivas House, 72 Chancellors 

Road,London W6 9RS, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verëra, pije alkoolike, likere.   

 

 

 

(111)  23494 

(151)  13/09/2018 

(181)  10/08/2022 

(210)  KS/M/ 2012/848 

(591)  E kaftë, e artë, e kuqe, e zezë, e kaltër 

dhe e bardhë 

(540)   
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(732)  CHIVAS HOLDINGS (IP) 111 – 113 

Renfrew Road, Paisley,Renfrewshire, PA3 

4DY, Scotland, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verëra, pije alkoolike, likere   

 

 

 

(111)  23497 

(151)  14/09/2018 

(181)  10/08/2022 

(210)  KS/M/ 2012/849 

(591)  E hirtë, e kaftë, e artë, e kuqe, e zezë, e 

kaltër dhe e bardhë 

(732)  CHIVAS HOLDINGS (IP) 111 – 113 

Renfrew Road, Paisley,111 – 113 Renfrew 

Road, Paisley, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Verëra, pije alkoolike, likere   

 

 

 

(111)  23405 

(151)  08/08/2018 

(181)  09/11/2022 

(210)  KS/M/ 2012/1147 

(591)  E hirtë dhe e kaltër 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc.  2711 Centerville Road  Suite 300 

Wilmington Delaware 19808, US 

(540)   
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(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan; produkte nga duhani; çakmak; shkrepëse; artikuj për duhanpirës.   

 

 

 

(111)  23435 

(151)  29/08/2018 

(181)  03/12/2022 

(210)  KS/M/ 2012/1237 

(732)  SUAD LIMANI  Rr. Bill Klinton p.n. 

Dardani   10000 Prishtinë, KS 

(740)  Visar Zekaj Ulpiana A6, H3, No.7, 

10000 Prishtine 

 
 

(540)  PALMA 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej 

druri, tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, 

qelibari, sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të 

materialeve plastike   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi   

 

 

 

(111)  23434 

(151)  29/08/2018 

(181)  03/12/2022 

(210)  KS/M/ 2012/1239 

(591)  E zezë dhe e bardhë 

(732)  SUAD LIMANI  Rr. Bill Klinton p.n. 

Dardani   10000 Prishtinë, KS 

(740)  Visar Zekaj Ulpiana A6, H3, No.7, 

10000 Prishtine 

 
 

(540)  
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(511) 20   Orendi, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej 

druri, tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, 

qelibari, sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të 

materialeve plastike   

37   Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi    

 

 

 

(111)  23414 

(151)  20/08/2018 

(181)  20/12/2022 

(210)  KS/M/ 2012/1330 

(591)  E kaltër, e kuqe, e kaftë dhe e gjelbër 

(732)  Maksiti Putz Rr..  "Jete Aziz Hasani "  

p/n Shtime, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali. Gëlqere, 

gips, Llaç për ndërtim, Materiale ndërtimi, jo prej metali, Materiale përforcuese, jo prej 

metali, për ndërtim, Suva *, Çimento, gelqere,suva themelore, suva themelore për mur të 

brendshëm, tavane dhe fasada me lagështi mbi të gjitha llojet e bazamenteve normale të 

suvave dhe beton pak të përpunuar (vrazhdë), gips, suva themelore, suva themelore per 

makine dhe filcim, suva per lemim dhe rrafshim, gjips per ndertimtari, suvate e cimentos se 

zeze, llac themelor.  

Klasa 19 Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali, gëlqere, 

gips, llaç për ndërtim,, materiale ndërtimi, jo prej metali, materiale përforcuese, jo prej 

metali, për ndërtim, suva, masë mbushëse riparuese me bazë gipsi, gips për elektriçistët, 

masë patenimi për lëmimin e mureve të brendshme, tavaneve paraprakisht të lyera më llaç 

themelor (gips, gëlqere, çimento) si dhe për gips karton pllaka,  masë patenimi për lëmimin 

e mureve të brendshme, të jashtme dhe tavaneve paraprakisht të lyera me llaç themelor 

(gips, gëlqere, çimento), masë patenimi, për lëmimin e mureve të brendshme dhe tavaneve, 

paraprakisht të lyera me llaç themelor (gips, gëlqere, cement si dhe për gips karton 

pllaka.).Suva themelore për mur të brendshëm, tavane mbi të gjitha llojet e bazamenteve 

normale të suvave dhe beton pak të përpunuar (vrazhdë). Suva lidhese, suva rrafshues 

themelor për mur të brendshëm dhe të jashtëm, lidhëse për llaçe minerale (gips-gëlqere, 

çimento, abrib etj.).    

35   Reklamim, menagjim, funksione zyre, shitje me shumice dhe pakice e produkteve   
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(111)  23415 

(151)  20/08/2018 

(181)  20/12/2022 

(210)  KS/M/ 2012/1331 

(591)  E kaltër dhe e gjelbër 

(732)  Maksiti Putz Rr..  "Jete Aziz Hasani "  

p/n Shtime, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali. gëlqere, 

gips, llaç për ndërtim, materiale ndërtimi, jo prej metali, materiale përforcuese, jo prej 

metali, për ndërtim, suva *, çimento, gelqere,suva themelore, suva rrafshues per brenda dhe 

jashte. llaç struktural, i bardhë (abrib) për mure të brendshme dhe tavane, fasada 

paraprakisht të lyera me llaç themelor (gips-gëlqere, çimento-gëlqere etj.). 

Llaç struktural, i bardhë (abrib) për mure të brendshme dhe tavane,fasada paraprakisht të 

lyera me llaç themelor (gips-gëlqere, çimento-gëlqere etj.). suva e plote struktural per 

perdorim te brensdhem dhe te jashtem.   

35   Reklamim, menagjim, funksione zyre, shitje me shumice dhe pakice e produkteve. 

  

 

 

 

(111)  23416 

(151)  20/08/2018 

(181)  20/12/2022 

(210)  KS/M/ 2012/1332 

(591)  E kaltër dhe vjollcë 

(732)  Maksiti Putz Rr.. " Jete Aziz Hasani "  

p/n Shtime, KS 

 
 

(540)   
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(511) 19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali. Gëlqere, 

gips, Llaç për ndërtim, Materiale ndërtimi, jo prej metali, Materiale përforcuese, jo prej 

metali, për ndërtim, Suva *, Çimento, gelqere,suva themelore, suva rrafshues structural, llaç 

struktural, i bardhë (abrib) për mure të brendshme dhe tavane, paraprakisht të lyera me llaç 

themelor (gips-gëlqere, çimento-gëlqere etj.). Suva krehes structural per mure te 

brendshme. 

Llaç struktural, i bardhë (abrib) për mure të brendshme dhe tavane, paraprakisht të lyera me 

llaç themelor  (gips-gëlqere, çimento-gëlqere etj.).   

35   Reklamim, menagjim, funksione zyre, shitje me shumice dhe pakice e produkteve. 

 

 

 

 

(111)  23417 

(151)  20/08/2018 

(181)  20/12/2022 

(210)  KS/M/ 2012/1334 

(591)  E kaltër, e kuqe me nuanca ngjyrë kafe 

(732)  Maksiti Putz Rr.  "Jete Aziz Hasani " 

p/n Shtime, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali. Gëlqere, 

gips, Llaç për ndërtim, Materiale ndërtimi, jo prej metali, Materiale përforcuese, jo prej 

metali, për ndërtim, Suva *, Çimento, gelqere,suva themelore, suva themelore për mur të 

brendshëm, tavane dhe fasada me lagështi mbi të gjitha llojet e bazamenteve normale të 

suvave dhe beton pak të përpunuar (vrazhdë), gips, suva themelore, suva themelore per 

makine dhe filcim, suva per lemim dhe rrafshim, gjips per ndertimtari, suvate e cimentos se 

zeze, llac themelor. Gips suva per fugim dhe lemim, Suva për stukimin e fugave dhe 

lëmimin e gips karton pllakave, për ngjitjen e gips karton pllakës në sipërfaqet e sheshta, 

për stukimin e fugave dhe të çarave në sipërfaqe të përfunduara betoni, për stukimin e 

sipërfaqeve betoni me porozitet ose jo dhe për ngjitjen dhe mbistukimin e gips karton 

pllakave tek muret me disa shtresa pllakash. Gjips/suva per riparim, Suva speciale për 

sanim dhe riparim të sipërfaqeve të plasaritura (të lyera me llaç themelor ose final). Ngjites 

per gips pllaka, Suva e thatë për ngjitjen e gips karton pllakave në mure.   

35   Reklamim, menagjim, funksione zyre, shitje me shumice dhe pakice e produkteve.   
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(111)  23420 

(151)  20/08/2018 

(181)  20/12/2022 

(210)  KS/M/ 2012/1335 

(591)  E kaltër, e kaltër e zbehtë 

(732)  Maksiti Putz Rr. "Jete Aziz Hasani"  

p/n Shtime, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali, gëlqere, 

gips, llaç për ndërtim,, materiale ndërtimi, jo prej metali, materiale përforcuese, jo prej 

metali, për ndërtim, suva, masë mbushëse riparuese me bazë gipsi, gips për elektriçistët, 

masë patenimi për lëmimin e mureve të brendshme, tavaneve paraprakisht të lyera më llaç 

themelor (gips, gëlqere, çimento) si dhe për gips karton pllaka,  masë patenimi për lëmimin 

e mureve të brendshme, të jashtme dhe tavaneve paraprakisht të lyera me llaç themelor 

(gips, gëlqere, çimento), masë patenimi, për lëmimin e mureve të brendshme dhe tavaneve, 

paraprakisht të lyera me llaç themelor (gips, gëlqere, cement si dhe për gips karton 

pllaka.).Suva themelore për mur të brendshëm, tavane mbi të gjitha llojet e bazamenteve 

normale të suvave dhe beton pak të përpunuar (vrazhdë). Suva lidhese, suva rrafshues 

themelor për mur të brendshëm dhe të jashtëm, lidhëse për llaçe minerale (gips-gëlqere, 

çimento, abrib etj.).    

35   Reklamim, menagjim, funksione zyre, shitje me shumice dhe pakice e produkteve. 

 

   

 

(111)  23419 

(151)  20/08/2018 

(181)  20/12/2022 

(210)  KS/M/ 2012/1336 

(591)  E kaltër, e kaltër e zbehtë 

(732)  Maksiti Putz Rr. " Jete Aziz Hasani " 

p/n Shtime , KS 

 
 

(540)   
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(511) 19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali. Gëlqere, 

gips, Llaç për ndërtim, Materiale ndërtimi, jo prej metali, Materiale përforcuese, jo prej 

metali, për ndërtim, Suva *, Çimento, gelqere,suva themelore, suva themelore për mur të 

brendshëm, tavane dhe fasada me lagështi mbi të gjitha llojet e bazamenteve normale të 

suvave dhe beton pak të përpunuar (vrazhdë), gips, suva themelore, suva themelore per 

makine dhe filcim, suva per lemim dhe rrafshim, gjips per ndertimtari, suvate e cimentos se 

zeze, llac themelor.    

35   Reklamim, menagjim, funksione zyre, shitje me shumice dhe pakice e produkteve.   

 

 

 

(111)  23418 

(151)  20/08/2018 

(181)  20/12/2022 

(210)  KS/M/ 2012/1337 

(591)  E kaltërt dhe kaftë 

(732)  Maksiti Putz Rr. " Jete Aziz Hasani " 

p/n Shtime, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale ndërtimi (jometalike); tuba të fortë jometalikë për ndërtim; serë, katran 

dhe bitum; ndërtime të transportueshme jometalike; monumente, jo prej metali, gëlqere, 

gips, llaç për ndërtim,, materiale ndërtimi, jo prej metali, materiale përforcuese, jo prej 

metali, për ndërtim, suva, masë mbushëse riparuese me bazë gipsi, gips për elektriçistët, 
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masë patenimi për lëmimin e mureve të brendshme, tavaneve paraprakisht të lyera më llaç 

themelor (gips, gëlqere, çimento) si dhe për gips karton pllaka,  masë patenimi për lëmimin 

e mureve të brendshme, të jashtme dhe tavaneve paraprakisht të lyera me llaç themelor 

(gips, gëlqere, çimento), masë patenimi, për lëmimin e mureve të brendshme dhe tavaneve, 

paraprakisht të lyera me llaç themelor (gips, gëlqere, cement si dhe për gips karton 

pllaka.).Suva themelore për mur të brendshëm, tavane mbi të gjitha llojet e bazamenteve 

normale të suvave dhe beton pak të përpunuar (vrazhdë).   

35   Reklamim, menagjim, funksione zyre, shitje me shumice dhe pakice e produkteve.   

 

 

 

(111)  23653 

(151)  01/11/2018 

(181)  31/01/2023 

(210)  KS/M/ 2013/105 

(732)  "Moneta" SH.P.K. Rruga: Prishtinë-

Graçanicë, Ndërtesa Illyria, Veternik 10000, 

Prishtinë, KS 

(740)  Adrian Zylfiu Rr "A Krasniqi" nr. 7, 

Prishtinë 

 
 

(540)     

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Administrim i programeve të ofruara nga një linjë ajrore; administrim i 

programeve për shpërblimin e klientëve që shpesh bëjnë blerje; përpunimi administrative i 

urdhrave të blerjes; reklamim/ publicitet; shërbime të agjencisë së reklamave/ shërbime të 

agjencive publicitare; qira e hapësirës reklamuese; reklamimi me porosi; qira e kohës së 

reklamimit në mediat e komunikimit; prodhim i filmave reklamues; shërbime të caktimit të 

takimeve shërbime të zyrë; shërbime të rikujtimit të takomeve shërbime të zyrës; ankand; 

postimi reklamave; qira e reklamave;  borde të reklamave;  mbajtje e librave/ kontabilitet; 

asistencë për menaxhimin e biznesit; kërkime të biznesit; auditimi i biznesit; menaxhim 

biznesi dhe konsulence organizimi; konsulencë për menaxhimin e biznesit; shërbime të 

ekspertëve të efikasitetit të biznesit; vlerësime biznesi; hetime biznesi; konsulencë për 

organizimin e biznesit; kërkim biznesi; shërbime këshilluese për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë profesionale të biznesit; informata për biznesin; menaxhimi i biznesit të 

hoteleve; menaxhimin e biznesit të artistëve që performojnë; menaxhimi i biznesit të 

sportistëve; menaxhimi i biznesit për ofruesit e pavarur të shërbimeve; shërbime të 

menaxhimit të biznesit për projektet e ndërtimit; sigurimi i informacionit të biznesit 

nëpërmjet një web site; menaxhimi i programeve të rimbursimit për të tjerët, menaxhimi i 

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; 

shërbimet e agjencisë së informacionit komercial;   asistencë për menaxhim komercial apo 

industrial; informacione dhe këshilla komerciale për konsumatorët (këshilla për 

konsumatorin); administrim komercial i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

sigurimi i informacionit për kontakt tregtar dhe biznes; shërbime të ndërmjetësimit 

komercial; përpilimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; përpilimi i 

statistikave; përpilimi i indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose reklamuese; 
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menaxhim i kompjuterizuar i skedareve; konsulencë lidhur me strategjinë e komunikimit të 

marrëdhënieve me publikun; konsulencë lidhur me strategjinë e komunikimit të reklamave; 

analiza e çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në skedarët kompjuterikë për të tjerët; 

demonstrim i mallrave; dizenjimi i materialeve reklamuese; reklama me postë të 

drejtpërdrejtë; shpërndarjen e materialit reklamues; shpërndarja e mostrave; riprodhimi i 

dokumenteve; hartimi i pasqyrave të llogarive; parashikimi ekonomik; shërbime të 

agjencisë së punësimit; shërbime të agjencisë së import-eksportit; faturim; shërbimet e 

paraqitjes për qëllime reklamimi; studime të tregut; hulumtim marketing; marketing; 

modelim për promovimin e reklamave ose shitjeve; negocimi dhe lidhja e transaksioneve 

tregtare për palët e treta; negocimi i kontratave të biznesit për të tjerët; shërbime të prerjes 

së lajmeve; rregullimin e abonimeve të gazetave për të tjerët; qira e makinave të zyrës dhe 

pajisjeve; reklama on-line në një rrjet kompjuterik; sigurim i tregut on-line për blerësit dhe 

shitësit e mallrave dhe shërbimeve; sondazhi i opinionit; organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale 

ose reklamuese;organizimi i shfaqjeve të modës për qëllime promocionale; menaxhimi 

administrativ i kontraktuar për kompani; shërbime të jashtme (ndihmë afariste); pagesa per 

klikim reklamash; përgatitje pagash; konsulence për menaxhimin e personelit; rekrutimi i 

personelit; shërbime fotokopjimi; qira e makinave fotokopjuese; prezantim i mallrave në 

mediat e komunikimit me qëllim të shitjes; shërbime të krahasimit të çmimeve; shërbime 

prokurimi për të tjerët (blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera); testime 

psikologjike për përzgjedhjen e personelit; marrëdhënie me publikun; publikimi i teksteve 

publicitare; qira e materialeve publicitare;  radio reklamim; regjistrimi i komunikimeve me 

shkrim dhe të dhënave; shërbime të zhvendosjes për bizneset; shërbime me pakicë dhe 

shumicë për përgaditjet farmaceutike, veterinare dhe produkteve medicionale; promovimi i 

shitjeve për të tjerët; qira e stendave të shitjes;  shkrim i skenareve me qëllime reklamimi; 

optimimizim i motorëve të kërkimit për promovimin e shitjes; shërbime të secretaries; 

veshje të dritareve të dyqaneve;  stenografi; kërkim sponsorizimi; rregullim i paisjeve të 

abonimit për shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; sistemimi i informacionit në 

bazat e të dhënave kompjuterike; përgatitja e taksave; shërbime të arkivimit të taksave; 

shërbime të telemarketingut; përgjigje në telefon për abonentët e padisponueshëm; prodhim 

i programeve të teleshopingut/ prodhim I programeve të teleshopingut; reklama televizive; 

transkripitim i komunikimeve (funskionet e zyrës); daktilografim; azhurnim i materialit 

reklamues;  azhurnimi dhe mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; 

azhurnimi dhe mirëmbajtja e informacionit në regjistra; qira e makinave shitëse; optimizimi 

i trafikut në web faqe;  indeksimi i webit për qëllime komerciale ose reklamuese; përpunim 

teksti; shkrimi i teksteve publicitare; shkrimi i curriculum vitae për të tjerët / shkrimi i 

përmbledhjeve për të tjerët.   

36   Garancion për sigurimin e aksidenteve;shërbimet e zyrës për banim 

[apartamente];shërbime aktuariale (menaxhim të riskut);përcaktim i vlerës se pasurisë 

(zhvlerësimet);menaxhimi i banesave;dhënia me qira e apartamenteve;vlerësim i artit 

(përcaktimi i vlerës se tregut per veprat artistike);dorëzani;shërbime bankare;shërbime 

brokerimi *;brokerimi i kredive të karbonit;shërbime të likuidimit të biznesit, 

financiar;investime kapitale;krijimi i fondeve bamirëse;kontrolla [kontrolloni] 

verifikimi;pastrimi, shtëpi financiare / pastrimi, financiar;shërbimet e Byrosë së 

Kredive;lëshimi i kartave të kreditit;shërbimet e agjencisë për mbledhjen e 

borxheve;shërbimet e këshillimit të borxhit;depozita me vlerë;transferimi i fondeve 
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elektronike;shkëmbimi i parave;faktoringu;dhënia me qira e fermave;aranzhimi i financave 

për projektet e ndërtimit;shërbime të ndërmjetësimit financiar doganor;vlerësim financiar 

[sigurim, bankë, pasuri të paluajtshme];menaxhim financiar;analiza financiare;konsulencë 

financiare;informacion financiar;sponsorizimi financiar;vlerësimi financiar i drurit / 

vlerësimi financiar i lëndës drunore;vlerësimi financiar i vlerës së lëndës - leshit / financiar 

i lëndës së leshit;Sigurimi i informacionit financiar nëpërmjet një web site;menaxhimi 

financiar i pagesave të rimbursimit për të tjerët;shërbimet e financimit;Garantimi i i 

sigurimit nga zjarri;vlerësimi fiskal;Sigurimi i sigurimeve shëndetësore;financim me qira / 

financim me qira-blerje;dhënia e kredive me këste;brokerimi i sigurimeve;marrëveshje 

garancioni;konsulencë sigurimi;informacion sigurimi;investimi i fondeve;xhevahire 

[bizhuteri (Am.)] Vlerësim / vlerësim bizhuterish;Kreditimi kundrejt sigurisë;Garantimi i 

sigurimit të jetës;kredi [financim];garantimi  i sigurimeve detare;bankë hipotekare;fonde të 

përbashkëta;vlerësim numizmatik;dhënia me qira e zyrave [pasurive të paluajtshme];dhënia 

me qira e zyrave për bashkë-punim;shërbime bankare në internet;organizimi i 

koleksioneve;pengmarrje;Përpunimi i pagesave me kartë krediti;përpunimi i pagesave me 

kartë debiti;shërbime të fondeve të sigurta;dhënien me qira të patundshmërive;shërbime të 

agjencive të pasurive të patundshme;brokerimi i pasurive të paluajtshme;vlerësimi i 

pasurive të paluajtshme;menaxhimi i pasurive të patundshme;sigurimi i zbritjeve në 

institucionet pjesëmarrëse të të tjerëve nëpërmjet përdorimit të kartës së 

anëtarësimit;mbledhja e qirasë;vlerësimi i kostove të riparimit [vlerësimi 

financiar];shërbimet e pagesës së daljes në pension;shërbime të sigurta të 

depozitave;shërbimet e bankës së kursimeve;brokerimi i letrave me vlere;vlerësim i 

vulës;kuotime të bursës;shërbimet e brokerimit të aksioneve;stoqet dhe bonot 

brokerimi;shërbime sigurimi;lëshimi i tokenëve (vlerës së tokenëve);lëshimi i çeqeve të 

udhëtarëve;kujdestaria e pasurisë (aseteve).   

38   Qira e kohës së aksesit në rrjetet globale kompjuterike;sigurimi i aksesit në 

database;transmetim televiziv kabllor;komunikime me telegram;komunikime përmes 

telefonit;komunikime nga terminalet kompjuterike;komunikime përmes rrjeteve optike të 

fibrave/ komunikime përmes rrjeteve me fibra optike;transmetim i mesazheve dhe 

imazheve me kompjuter;shërbime të buletinit elektronik (shërbime të 

telekomunikacionit);transmetim faksimili;qira e aparateve facsimile;informacione rreth 

telekomunikimit;sigurimi i shpërndarjes së informacionit nëpërmjet një grup përdoruesish 

tjerë;dërgim i mesazheve;qira e aparateve për dërgimin e mesazheve;qira e 

modemeve;shërbime të agjencive të lajmeve;ofrimi i forumeve online;shërbime telefonike 

(radio, telefon ose mjete të tjera të komunikimit elektronik);radio transmetim;radio 

komunikim;transmetim satelitor;transmetim i të dhënave;qira e pajisjeve të 

telekomunikimit;ofrimi i kanaleve telekomunikuese për shërbimet e teleshopingut;ofrimi i 

lidhjeve telekomunikuese në rrejtin global kompjuterik;shërbimet të telekomunikimit dhe 

shërbime të lidhjes;shërbime telekonferenciale;shërbime telegrafike;shërbime 

telefonike;qira e telefonave;transmetim televiziv;shërbime të teletekstit;transmetim i 

telegrameve;transmetim i postës elektronike;transmetim i kartave përshëndetëse 

online;transmetim i skedarëve digjital;sigurim i qasjes së përdoruesve në rrjetet 

kompjuterike globale;transmetim i videove me kërkesë.   

41   Akademi (edukim);instruksione akidio;shërbime të parkut të zbavitjes;trajnim i 

kafshëve;qira e veprave të artit;qira e pasjisjeve audio;aranzhim i konkurseve të 

bukurisë;edukim në shkollë me konvikt;rezervim i vendeve për shfaqje;shërbime 
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kaligrafike;ofrimi i objekteve të kinemasë (lojërave të fatit);prezantime kinemaje/ 

prezantime në kinema;qira e aparatit të kinematografisë;shërbime të klubit (argëtim ose 

arsim);stërvitje (trajnime);aranzhimi dhe mbajtja e kolokiumeve;aranzhimi dhe mbajtja e 

koncerteve;aranzhimi dhe mbajtja e konferencave;aranzhimi dhe mbajtja e 

kongreseve;kurse të korrespodencës;shërbime disko-disk;shërbime 

diskoteke;dublim;informacione edukuese;ekzaminime edukuese;shërbime edukimi të 

mundësuara nga shkolla;botime elektronike;shërbime argëtuese;infromacione 

argëtuese;prodhim filmash, përveç filmave reklamues;ofrimi i filmave, që nuk mund të 

shkarkohen, nërmjet shërbimeve të transmetimit të videove me kërkesë;organizim i klasave 

për palestër;shërbime të lojërave të fatit;shërbime të lojërave të ofruara online nga një rrjet 

kompjuterik;pajisje lojërash me qira;ofrimi i objekteve të golfit;organizim i vizitave të 

udhëzuara;instruksione gjimnastike;shërbime të klubit shëndetësor (trajnime shëndetësore 

dhe palestër);shërbime të kampeve të pushimeve (argëtim);aranzhimi dhe mbajtja e 

forumeve edukative në person;qira e brendshme aquaria;shërbime karaoke;shërbime të 

përkthimit të gjuhës;shërbime të paraqitjes, përveçse për qëllime reklamimi;huazim i 

shërbimeve të biblotekës;qira e aparateve ndriçuese për grupe teatrore ose studio 

televizive;mikrofilmim;shërbime të biblotekave të lëvizëshme/ shërbime të 

librarisë;modelim për artistët;qira e pikturave lëvizëse;shërbime të flimit në studio;ofrimi i 

objekteve të muzeut (prezantime, ekspozita);shërbime të kompozimit muzikor;prodhim i 

muzikës;shërbime të gazetarëve;shërbime të klubit të natës (argëtim);kopshte 

fëmijësh;publikim online i librave dhe i revistave elektronike;ofrimi i publikimeve 

elektronike ne internet, që nuk mund të shkarkohen;ofrimi i muzikës online, që nuk mund 

të shkarkohen;ofrimi i videove online, që nuk mund të shkarkohen;shërbime të 

orkestrës;organizimi i garave (edukimi ose argëtimi);organizimi i ekspozitave për qëlllime 

kulturore ose arsimore;organizimi i garave sportive;organizimi i llotarive;organizimi i 

shfaqjeve (shërbimeve impresario);ogranizimi i shfaqjeve të mdoës për qëllime 

argëtimi;planifikimi i ndejave (argëtuese);shërbime personale trajnuese (trajnime 

palestër);raportim fotografik;fotografi;edukim fizik;trajnim parakrak 

(demostrim);prezentimi i performancave të cirkut;prezentimi i shfaqjeve të 

ndryshme;prezantimi i performancave live;publikimi i teksteve, përveç teksteve 

publicitare;publikimi i librave;radio argëtuese;qira e radios dhe televizionit;produksion i 

radios dhe programeve televizive;shërbime të regjsitrimit të incizimit;ofrimi i objekteve 

rekreative;infromacione rekreative edukim fetar;udhëzim sado;shkrim i skenarëve;shkrim i 

skenarëve, përveçse për qëllime reklamimi;aranzhimi dhe mbajtja e seminareve;qira e 

shfaqjeve me peisazh;produksion i shfaqjeve;interpretim i gjuhës së shenjave;qira e 

pajisjeve të zhytjes së lëkurës;shkrim I këngëve;qira e regjstrimeve të zërit;shërbime të 

kampit sportive;ofrimi i objekteve sportive;dhënia me qira e pajisjeve sportive, duke 

përjashtuar automjetet;qira e terreneve sportive;qira e objekteve të stadiumit;qira e 

skenës;titrim;aranzhimi dhe mbajtja e sipoziumeve;mësimdhënie/ shërbime edukimi/ 

instruksione;argëtim televiziv;ofrimi i programeve televizive, që nuk mund të shkarkohen / 

ofrimi i programeve televizive, që nuk mund të shkarkohen përmes shërbimit të 

transmetimit video me kërkesë;qira e fushave të tenisit;prodhime teatrale;shërbime të 

agjencisë së biletave (argëtuese);minutazha e ngjarjeve sportive;qira e lodërave;shërbime 

trajnimi të ofruara nëpërmjet simulatorëve;përkthim;qira e regjsitruesit të 

videokasetave;qira e video kamerave/ qira e kamerave;redaktim i videove;qira e 

videokasetave;filmim;udhëzime profesionale (këshilla arsimore ose trajnuese);rikualifikim 
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profesional;aranzhim dhe mbajtje e punëtorive (trajnime);shkrim i teksteve;shërbime 

kopshti zoologjik.   

42   Analiza për shfrytëzimin e naftës;shërbime arkitekturore;konsulencë 

arkitekturore;autentifikimi i veprave të artit;kërkime bakteriologjike;kërkime 

biologjike;kalibrim [matje];shërbime të kartografisë;analiza kimike;hulumtime 

kimike;shërbime kimike;gjykime klinike;krijimi i rrjetit-serverëve;cloud computing 

(praktika e përdorimit të një rrjeti të serverëve të largët të lidhur me internet për të ruajtur, 

menaxhuar dhe përpunuar të dhënat, në vend të një server lokal ose një kompjuter 

personal;dhënia me qira e kompjuterëve;programim kompjuterik;dizajn i softuerëve 

kompjuterik;dhënia me qira e programeve kompjuterike;analiza e sistemit 

kompjuterik;dizajnimi i sistemit kompjuterik;konsulencë për softuer kompjuterik;shërbime 

të mbrojtjes së viruseve kompjuterike;konsulencë për teknologjinë 

kompjuterike;konsulencë për sigurinë kompjuterike;hartimi i ndërtimit;konsulencë në 

projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike;konsulencë në fushën e kursimit të 

energjisë;konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në atë 

elektronike;konvertimi i programeve kompjuterike dhe të dhënave, përveç konvertimit 

fizik;kërkime kozmetike;krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve të internetit për të tjerët;krijimi 

dhe dizajnimi i indekseve të informacionit të internetit për të tjerët [shërbimet e 

teknologjisë informative];konsulencë për sigurimin e të dhënave;shërbime të enkriptimit të 

të dhënave;dizajn i dekorit të brendshëm;dizajn i brendshëm;digjitalizimi i dokumenteve 

[skanim];projektimi i veshjes;dyfishim i programeve kompjuterike;ruajtje elektronike e të 

dhënave;monitorim elektronik i informacionit identifikues personal për të zbuluar vjedhjet 

e identitetit nëpërmjet internetit;monitorim elektronik i aktivitetit të kartës së kreditit për të 

zbuluar mashtrimet nëpërmjet internetit;auditimi i energjisë;inxhinieri;sondazhe 

gjeologjike;kërkimet gjeologjike;hulumtime gjeologjike;dizajn i arteve grafike;analiza e 

dorëshkrimit [grafologji];hosting i faqeve të kompjuterit [faqet e internetit];dizajn 

industrial;konsulencë për teknologjinë informative [IT];sigurimi i informacionit mbi 

teknologjinë kompjuterike dhe programimin përmes një web site;instalimi i softuerit 

kompjuterik;konsulencë për siguri në internet;mbikëqyrja e tokës;mirëmbajtja e 

programeve kompjuterike;kërkime mekanike;informacion meteorologjik;monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me qasje të largët;monitorimi i sistemeve kompjuterike për të 

zbuluar prishjet;monitorimi i sistemeve kompjuterike për zbulimin e aksesit të paautorizuar 

ose shkeljes së të dhënave;backup jashtë vendit;kërkim i naftës;sondazhet në fushën e 

naftës;testimi i vajrave;ofruesit e shërbimeve të transferojmë në fushën e teknologjisë së 

informacionit;dizajn paketimi;fizikë [hulumtim];kontrolli i kualitetit;vlerësimi i cilësisë së 

lëndës drusore;vlerësimi i cilësisë së leshit;rikuperimi i të dhënave kompjuterike;hulumtimi 

dhe zhvillimi i produkteve të reja për të tjerët;hulumtime në fushën e mbrojtjes së 

mjedisit;sigurimi i informacionit shkencor, këshilla dhe konsulence në lidhje me 

kompensimin e karbonit;shërbime laboratorike shkencore;kërkime shkencore;sigurimi i 

motorëve të kërkimit për internet;hostimi i serverëve;softuer si shërbim [MSA];styling 

[dizajn industrial];anketime;kërkime teknike;kryerja e studimeve teknike të 

projektit;shkrim teknik;konsulencë teknologjike;konsulencë për teknologjinë e 

telekomunikacionit;testimi i materialeve;testimi i tekstilit;eksplorim nënujor;zhbllokimi i 

telefonave celular;azhurnimi i programeve kompjuterike;planifikimi urban;testimi i aftesise 

se automjeteve;analiza e ujit;parashikimi i motit;dhënia me qira e web 

serverëve;konsulencë për dizajnimin e faqeve të internetit.   
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45   Agjenci e shërbimeve te adoptimit;shërbime alternative për zgjidhjen e 

mosmarrëveshjeve;shërbime të arbitrazhit;konsulencë astrologjike;kujdes/kujdestar(e) për 

fëmijën;shërbimet e varrimit;shërbime kartoni;shoqërimi / përcjellja në shoqëri 

[chaperoning];qiraja e veshjeve;menaxhimi i të drejtës së autorit;shërbime 

krematoriumi;shërbime takimesh;shërbime agjencie detektive shërbime për ecje në 

qen;shërbime balbalmimi (pastrimi i kufomave);dhënie me qira e veshjeve të 

mbrëmjes;dhënia me qira e alarmeve të zjarrit;dhënia me qira e aparateve të 

zjarrit;zjarrfikës;kryerjen e ceremonive funerale;ndërmarrje funerare;kërkime 

gjenealogjike;shërbime roje;hedhja e horoskopit;kujdestari/ruajtje e shtëpive;inspektimi i 

fabrikave për qëllime sigurie;konsulencë për pronësinë intelektuale;ndihmë për veshjen 

kimono (veshje japoneze);dhënien me qira të emrave të domain-ave të internetit;hulumtim 

ligjor;shërbime të përgatitjes së dokumenteve ligjore;administrimi ligjor i 

licencave;shërbime;ligjore në lidhje me negocimin e kontratave për të tjerët;licencimi i 

pronësisë intelektuale;Licencimi i softuerit kompjuterik [shërbimet ligjore];shërbime 

gjyqësore;kthimi i humbur i pronës;shërbimet e agjencisë së martesës;ndërmjetësim;hetime 

të personave të zhdukur;monitorimi i alarmit të hajdutëve dhe sigurisë;monitorimi i të 

drejtave të pronësisë intelektuale për qëllime këshillimi juridik;shërbimet e rojes së 

natës;shërbime të rrjeteve sociale në internet;hapja e kyçjeve të sigurisë;organizimi i 

mbledhjeve fetare;ruajtja e individit/roje personal;hetime personale të sfondit;konsulencë 

personale për stilin e veshjes;shkrimi i letrave;kujdesi per kafshët shtepiake;konsulencë për 

sigurinë fizike;planifikimi dhe rregullimi i ceremonive të dasmës;regjistrimi i emrave të 

domain-it [shërbimet ligjore];lëshimi i pëllumbave për raste të veçanta;kryerja e 

ceremonive fetare;qira e kasafortave;shqyrtimi i sigurisë së bagazheve;konsulencë 

shpirtërore;ndjekja e pasurisë së vjedhur.   

 

 

 

(111)  23460 

(151)  07/09/2018 

(181)  14/02/2023 

(210)  KS/M/ 2013/156 

(591)  Ngjyrë ari, e gjelbër, e verdhë dhe e 

bardhë 

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

KK Pejë, KS 

 
 

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

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

33   Pijet alkoolike përveç birrës   

 

 

 

(111)  23559 

(151)  12/10/2018 

(181)  15/02/2023 

(210)  KS/M/ 2013/159 

(591)  E bardhë, e kaltër e hapur dhe e 

mbyllur dhe ngjyrë rozë 

(732)  PROVEL TÜKETİM ÜRÜNLERİ 

SANAYİ ve TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Halkali Mah. Dereboyu Cad. No. 1134303 

Kűçűkçekmede/ISTANBUL, TR 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, P+12 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet 

kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.    

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

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 

ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjila që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera.    

 

 

 

(111)  23445 

(151)  04/09/2018 

(181)  27/08/2023 

(210)  KS/M/ 2013/855 

(591)  E kaltër dhe e bardhë 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

162 

 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

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

38   Telekomunikacione.   

 

 

 

(111)  23444 

(151)  04/09/2018 

(181)  27/08/2023 

(210)  KS/M/ 2013/856 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  KLAN KOSOVA 

 
 

     

 
 

 

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

38   Telekomunikacione.   

 

 

 

(111)  23432 

(151)  29/08/2018 

(181)  14/10/2023 

(210)  KS/M/ 2013/990 

(591)  e zezë, Ari   (gold), kaltër ,bardhë.- 

(732)  Europrinty SH.P.K Rr.E  Hekurudhes 

pn ,12000 Fushë Kosove, KS 

(740)  Hajriz Zabeli Rr.E  Hekurudhes pn 

,12000 Fushë Kosove 

 
 

(540)   
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(511) 16   Leter karton dhe mallrat e prodhuara prej ketyre materialve qe nuk jane perfshir 

ne klasa tjera, materiale te 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 ne lasa 

tjera,) modele stampuese , kallëpe stampimi   

18   Lëkurë dhe imitimi I saj, mallrat e prodhuara nga keto materiale që nuk përfshihen në 

klasë të tjera , lëkura kafshesh , gëzof, valizhe dhe çanta udhëtimi , çadra shiu, çadra 

diellidhe bastunë, kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala   

28   Lodrat dhe artikuj te tjerë për të lujatur, artikuj gjimnastikedhe sportive të papërfshira 

në klasa tjera, zbukurime per pemet e Krishtlindjeve   

 

 

 

(111)  23714 

(151)  08/11/2018 

(181)  14/04/2024 

(210)  KS/M/ 2014/333 

(591)  Kuqe dhe e hirte - 

(732)  THE MAHARAJA ORGANISATION 

LIMITED, A.F.JONES EXPORTERS 

CEYLON (PRIVATE) LTD. P.O. BOX 261, 

146, Dawson Street, Colombo 02, LK 

(740)  Hekuran Rama, ZMP IP LLC 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe mish gjahu; përpunime mishit; fruta dhe perime të 

konzevruara, të thara dhe të ziera; pelte, reçelëra dhe komposto; vezë, qumështë dhe 

prodhime qumështi; yndyrëra ushqimore dhe vajra   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësim të kafesë; miell dhe                  

produkte nga drithërat, bukë, akullore,  mjaltë, melasë; tharm, pluhur për pjekje, 

kripmustardë; uthull. salca të ndryshme; erëza; akull   

35   Reklama; managjim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; managjim                   

biznesi dhe konsultime; sherbime të managjimit të operacioneve për                    

shpërndarjen e prodhimeve; sherbime të shitjes me pakicë dhe shumicë  

   
 

 

(111)  23598 

(151)  25/10/2018 

(181)  02/09/2024 

(210)  KS/M/ 2014/832 

(732)  Selim Baftiu Rr.Tiranes – Shtime, KS 

 
 

(540)   
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(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinere; preparate sanitare per qellime mjekesore; 

lende dietike te pershtatura per perdorim mjekesor, ushqim per foshjat; allci, materiale per 

fashatim, materiale per mbushjen e dhembeve, parafine dentare; dezinfektante; preparate 

per shkaterrimin e araziteve; fungicide, herbacide   

10   Aparate dhe instrumenta kirurgjike, mjekesore, dentare dhe veterinare, gjymtyre, sy 

dhe dhembe artificiale; artikuj ortopedike; materiale qepjeje   

44   Sherbime mjekesore; sherbime veterinare, kujdes higjienik dhe bukurie per njerzit dhe 

kafshet, sherbime bujqesore, kopshtarie dhe pyjore   

 

 

 

(111)  23569 

(151)  23/10/2018 

(181)  28/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1016 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 1000 

Skopje, , MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  ULCODIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmacautike, veterinare dhe higjenike; substance dietike për perdorim 

në mjeksi; ushqim për bebe; leukoplaste, materiale për fasha; materiale për plombim 

dhëmbësh dhe marrjen e gjurmëve të dhëmbëve; preparate dezinfektuese   

 

 

 

(111)  23431 

(151)  27/08/2018 

(181)  30/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1022 

(732)  PRUVA NETA DİJİTAL İLETİŞİM 

GIDA TURİZM TEKSTİL İNŞAAT 

SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

Küçüksu Mahallesi, Rasathane Caddesi, 

No:53/6, Kandilli - İstanbul , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Materiale për konstruktim, shtresim, riparim të rrugëve, do me thënë, asfalt, 
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katran, zift, asfalt bitumi, rrërë, zhavor, gurë skorje, përzierje të rërës dhe gurëve, gëlqer jo 

bujqësore për përdorim në konstruksione, gëlqere skorje cement, gjips; bloqe betoni, suva 

dhe suva të ngjyrosura për qëllime ndërtimtarie, artikuj të gurëve artificial për qëllime 

ndërtimtarie; artikuj nga gurët artificial për qëllime ndërtimi; forma ndërtesash, materiale 

konstruksioni dhe konstruksionit të rrugëve të bëra nga betoni, gjipsi, dheu, argjila, rrëra, 

gurët natyral, gurët artificial, druri, plastika ose materiale sintetike; ndërtime të 

transportueshme jo-metalike; pjesë ndërtimi, ndërtesa, shtylla, bariera; shenja jo mekanike 

jo nga metalet, jo iluminishente; monumente nga guri, betoni ose mermeri; statueta nga 

guri, betoni ose mermeri; shtresa sipërfaqësore për qëllime ndërtimi natyrale ose sintetike 

në formë të plakave ose shiritave (nxehës-adeziv); bloqe qelqi për ndërtimtari, tulla qelqi, 

tjegulla qelqi, panele qelqi, panele qelqi për konstruksione ndërtimi; pishina si 

parafabrikate jo nga metali; rrërë akuariumi; materiale ndërtimi, do me thënë, tulla të 

përpunuara për mbulim të mureve të brendshme dhe të jashtme, dushemeve dhe 

sipërfaqeve, oboreve, anëve të pishinave dhe rrugëve për vozitje; tjegulla jo metalike për 

mure, dysheme ose tavane; plaka gurësh dhe tjegulla natyrale; tjegulla mozaiku arti nga 

mermeri; mozaike të bëra nga gurët natyral dhe tjegulla natyrale; tjegulla keramike për 

mure, dysheme, dhe tavane; tjegulla të argjilës, qelqit, gjipsit, qeramike ose dheu për mure   

 

 

 

(111)  23413 

(151)  17/08/2018 

(181)  31/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1029 

(732)  HUNCA KOZMETİK SANAYİ 

ANONİM ŞİRKETİ Bahçeköy Hunca Cad. 

No:12 Sarıyer / İSTANBUL / , TR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje; preparatet për pastrim, 

shkëlqim, largimin e yndyrës dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë; kozmetikë, 

losionet për flokë; pasta për dhëmbë   

 

 

 

(111)  23412 

(151)  17/08/2018 

(181)  12/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1068 

(540)   
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(591)  E kuqe, Hiri 

(732)  Burim Perçuku Rr. Mujo Ulqinaku 

Vushtrri, KS 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Prodhimin e mobileve, kuzhinave, karrige nga druri dhe lëkura, inventar për 

zyre, dekorimeve nga druri dhe lendet tjera përbërëse, pasqyra, korniza prej druri dhe 

materialeve tjera   

35   Reklamim, menaxhim biznesi, administrim biznesi, funksione zyre   

37   Konstruksione ndertimi, riparime, shërbime instalimi, konstruksione nga drudi   

 
 

 

(111)  23485 

(151)  13/09/2018 

(181)  12/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/104 

(591)  hiri, e kaltert, e bardha dhe e kuqe 

(732)  Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K  fshatin Gurëz-Ferizaj, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije ferskuse joalkoholike dhe te gazuara   

 

 

 

(111)  23487 

(151)  13/09/2018 

(181)  12/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/105 

(591)  hiri, e bardhe, hiri e mbyllt dhe e kuqe 

(540)   
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(732)  Shoqeria Tregtare  B.B.F COMPANY 

SH.P.K  fshatin Gurëz-Ferizaj, KS 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije ferskuse joalkoholike dhe te gazuara   

 

 

(111)  23476 

(151)  12/09/2018 

(181)  24/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/135 

(732)  Reckitt & Colman (Overseas) Limited 

Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, England, UK 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.  

 
 

(540)  STREFEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe supstanca   

 

 

 

(111)  23553 

(151)  09/10/2018 

(181)  25/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/138 

(591)  Kuq, Bardhe dhe Zi  

(732)  Play4Win Rr. Luan Haradinaj, 

Prishtine, 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 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 
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llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  23554 

(151)  09/10/2018 

(181)  25/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/139 

(732)  Play4Win Rr. Luan Haradinaj, 

Prishtine,  KS 

 
 

(540)  PLAY 4 WIN 

 
 

     

 
 

 

(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 

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   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  23555 

(151)  09/10/2018 

(181)  25/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/140 

(591)  Kuq, Bardhe dhe Zi 

(732)  Play4Cash Rr. Luan Haradinaj, 

Prishtine, 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 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 
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dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  23557 

(151)  09/10/2018 

(181)  25/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/141 

(732)  Play4Cash Rr. Luan Haradinaj, 

Prishtine, KS 
 
 

(540)  PLAY 4 CASH 

 
 

     

 
 

 

(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 

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   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  23556 

(151)  09/10/2018 

(181)  25/02/2025 

(210)  KS/M/ 2015/142 

(591)  Zi, Hiri, Kaltert, Bardhe, Nuanca te 

tjera te Kaltertes 

 (732)  Play4Cash Rr. Luan Haradinaj, 

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

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

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe 

mekanizmat për aparatet që operojnë me futjen e monedhës; makinat 

llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet për përpunimin e të 

dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

 

 

 

(111)  23475 

(151)  12/09/2018 

(181)  17/03/2025 

(210)  KS/M/ 2015/220 

(732)  Lajmi.Net Sh.p.k “Zenel Salihu” nr. 

28 nr. 5, 10000, Prishtinë, 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; aparatet për 

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet 

që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit   

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   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

38   Telekomunikacione   

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

 

 

 

(111)  23451 

(151)  05/09/2018 

(181)  15/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/652 

(540)   

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

171 

 

(732)  Union sh.p.k Rr. Ajet Gerguri p/n, 

Vushtrri 42000, KS 

 
 

     

 
 

 

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

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

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

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.   

 

 

 

(111)  23450 

(151)  05/09/2018 

(181)  15/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/653 

(732)  Union sh.p.k Rr. Ajet Gerguri p/n, 

Vushtrri 42000, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

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

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   
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35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  23452 

(151)  06/09/2018 

(181)  15/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/654 

(732)  Union sh.p.k Rr. Ajet Gerguri p/n, 

Vushtrri 42000, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

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

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  23449 

(151)  05/09/2018 

(181)  15/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/655 

(732)  Union sh.p.k Rr. Ajet Gerguri p/n, 

Vushtrri 42000, KS 

 
 

(540)   
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(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

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

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.   

 

 

 

(111)  23448 

(151)  05/09/2018 

(181)  15/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/657 

(591)  E kaftë, bardhë 

(732)  Union sh.p.k Rr. Ajet Gerguri p/n, 

Vushtrri 42000, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

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

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre   

 

 

 

(111)  23447 

(151)  05/09/2018 

(181)  15/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/659 

(591)  E kaftë, zezë, dhe e bardhë 

(732)  Union sh.p.k Rr. Ajet Gerguri p/n, 

Vushtrri 42000, KS 

 
 

(540)   
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(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

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

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.   

 

 

 

(111)  23453 

(151)  06/09/2018 

(181)  15/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/662 

(591)  E kaftë, zezë, dhe e bardhë  

(732)  Union sh.p.k Rr. Ajet Gerguri p/n, 

Vushtrri 42000, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

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

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   
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35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.   

 

 

 

(111)  23430 

(151)  24/08/2018 

(181)  23/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/690 

(732)  FIDIFARM d.o.o. Obrtnička 37 

Rakitje, 10437 Bestovje, Croatia, HR 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  HEMO PROTECT  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore; 

ushqim dhe lëndë dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; 

balsame për qëllime mjekësore; fije dietetike / fibra dietike; sheqerkë për qëllime 

mjekësore; suposte; ushqime dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; pije dietetike 

përshtatur për qëllime mjekësore; shtesa ushqimore; enzima preparate për qëllime 

mjekësore; preparate hemorroidesh; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate 

kimike për qëllime mjekësore; preparate kimiko-farmaceutike; preparate farmaceutike për 

kujdes të lëkurës; pomada për qëllime mjekësore; kripra banje për qëllime mjekësore; 

preparate terapeutike për banjë; preparate banjo për qëllime mjekësore; ilaçe për qëllime 

njerëzore; locione për qëllime farmaceutike; shami të ngopura me locione farmaceutike; 

barishte mjekësore; barishte çaj për qëllime mjekësore; pomada për qëllime farmaceutike; 

dhjamra për qëllime mjekësore; çaj mjekësor; Pije mjekësore; shtesa ushqimore minerale; 

pilula për qëllime farmaceutike; pluhur për qëllime farmaceutike; shurupe për qëllime 

farmaceutike; tableta për qëllime farmaceutike; vaj mjekësor; preparate vitaminash.   

 

 

 

(111)  23446 

(151)  05/09/2018 

(181)  30/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/707 

(591)  E gjelbërt 

(732)  Deutsche Touring GmbH Frankfurte 

Straße 10-14 65760 Eschborn, DE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr.  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transporti, paketimin dhe ruajtjen e mallrave, marrëveshjen e udhëtimit    
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(111)  23454 

(151)  06/09/2018 

(181)  01/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/823 

(732)  Union sh.p.k Rr. Ajet Gerguri p/n, 

Vushtrri 42000, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

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

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre.   

 

 

 

(111)  23507 

(151)  21/09/2018 

(181)  21/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/909 

(732)  Drena SH.P.K Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj, Kosovë, KS 

(740)  Agim Rukolli   “Drena”sh.p.k. 

Rr. Dëshmoret e Kombit p.n., 41000 

Skenderaj, Kosovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe 

dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e 

tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet 

për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli 

(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet 

për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen 
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dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, 

preparatet për higjienën e gojës.   

5   Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të 

shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat.    

29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të 

lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që 

përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera.    

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera.   

32   uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid 

karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me perime; 

pijet jo alkoolike te fermentuara.    

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   
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39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor.   

 

 

 

(111)  23510 

(151)  21/09/2018 

(181)  21/09/2025 

(210)  KS/M/ 2015/910 

(732)  Drena SH.P.K Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj, Kosovë, KS 

(740)  Agim Rukolli   “Drena”sh.p.k. 

Rr. Dëshmoret e Kombit p.n., 41000 

Skenderaj, Kosovë 

 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe 

dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e 

tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet 

për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli 

(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet 

për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen 

dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, 

preparatet për higjienën e gojës   

5   Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të 

shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat   

29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të 

lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që 

përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 
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ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera.    

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera.   

32   uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid 

karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me perime; 

pijet jo alkoolike te fermentuara.    

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor. 
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(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe 

dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e 

tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet 

për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli 

(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet 

për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen 

dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, 

preparatet për higjienën e gojës.   

5   Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të 

shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat.    

29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); Ajkë, jogurtët; jogurtë të thjeshtë në 

formë të lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose 

që përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera.    

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 
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dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera.   

32   uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid 

karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e 

qumështit, ajkë; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me 

perime; pijet jo alkoolike te fermentuara.    

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, Ajkë, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, 

ujit të tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve 

alkoolike; karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; 

shpërndarja e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e 

porosive; ruajtja e informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për 

magazinim; qiradhënie e kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri 

(ndërlidhëse); transporti me barkë; qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; 

shpërndarja e gazetave; brokerazhë e transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i 

produkteve; magazinimi; shërbime të shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; 

tërheqje (bartje); transport ajror; transport hekurudhor. 
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Skenderaj, Kosovë 

 
 

 
 

 

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

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe 

dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e 

tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet 

për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli 

(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet 

për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen 

dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, 

preparatet për higjienën e gojës.   

5   Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të 

shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat   

29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të 

lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që 

përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera.    

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera.   

32   uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid 

karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me perime; 

pijet jo alkoolike te fermentuara   

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 
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shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor.   

 

 

 

(111)  23753 

(151)  15/11/2018 

(181)  06/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/968 

(732)  Alba SH.P.K. Magj. Prishtinë – 

Ferizaj, 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  alba 

 
 

     

 
 

 

(511) 6 Gypa për instalime të ujësjellësit dhe të kanalizimit, elemente lidhëse dhe 

përforcuese si dhe elemente për instalime të aparaturave sanitare dhe elementeve 

përcjellëse 

11 Aparatura sanitare dhe instalime, përfshirë pajisjet dhe komplet elementet instaluese, 

gypa për instalim të ujit, elemente përcjellëse si dhe valvulet për sanitari 

17 Guma, plastika, azbest si dhe produkte tjera të prodhuara nga këto materiale që nuk janë 

të përfshira në klasat tjera. Produkte ne proces të gjysmë prodhuara, materiale paketuese 

dhe izoluese 

19 Materiale të ndërtimit (jo metalike), pllaka dhe dekorime të ndryshme përfshirë mozaikë 

të punuara me materiale qeramike, porcelani apo guri 

20 Mobile për banjë, pasqyrë, korniza, prodhime jo të përfshira në klasat tjera, të punuara 

nga druri, plastika apo përbërës tjerë 

21 Elemente përcjellëse për banjë apo ambiente tjera si: mbajtës sapuni/shamponi, gota të 
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ujit për brusha, mbajtëse të brushave, mbajtës të letrave, mbajtës të pastrueseve për banjë, 

shporta për banjë, elemente të punuara nga xhami, porcelani apo elemente tjera jo të 

përfshira në klasat tjera 

35 Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi, funksione të zyrës 

37 Ndërtim të objekteve, riparime, shërbime instalimi 

 

 

(111)  23731 

(151)  12/11/2018 

(181)  06/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/969 

(591)  Zezë dhe e verdhë 

(732)  Alba SH.P.K. Magj. Prishtinë – 

Ferizaj, 10000 Prishtinë , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Gypa për instalime të ujësjellësit dhe të kanalizimit, elemente lidhëse dhe 

përforcuese si dhe elemente për instalime të aparaturave sanitare dhe elementeve 

përcjellëse.   

11   Aparatura sanitare dhe instalime, përfshirë pajisjet dhe komplet elementet instaluese, 

gypa për instalim të ujit, elemente përcjellëse si dhe valvulet për sanitari.   

17   Guma, plastika, azbest si dhe produkte tjera të prodhuara nga këto materiale që nuk 

janë të përfshira në klasat tjera. Produkte ne proces të gjysmë prodhuara, materiale 

paketuese dhe izoluese.   

19   Materiale të ndërtimit (jo metalike), pllaka dhe dekorime të ndryshme përfshirë 

mozaikë të punuara me materiale qeramike, porcelani apo guri.   

20   Mobile për banjë, pasqyrë, korniza, prodhime jo të përfshira në klasat tjera, të punuara 

nga druri, plastika apo përbërës tjerë.   

21   Elemente përcjellëse për banjë apo ambiente tjera si: mbajtës sapuni/shamponi, gota të 

ujit për brusha, mbajtëse të brushave, mbajtës të letrave, mbajtës të pastrueseve për banjë, 

shporta për banjë, elemente të punuara nga xhami, porcelani apo elemente tjera jo të 

përfshira në klasat tjera.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi, funksione të zyrës.   

37   Ndërtim të objekteve, riparime, shërbime instalimi.   

 

 

 

(111)  23455 

(151)  06/09/2018 

(181)  19/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1193 

(540)  ODA 
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(732)  Union sh.p.k Rr. Ajet Gerguri p/n, 

Vushtrri 42000, KS 

(740)    

 
 

 
 

 

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

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, 

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

 

 

 

(111)  23552 

(151)  09/10/2018 

(181)  30/11/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1232 

(732)  DPH “Pasticeria ZG” Rr. Nënë 

Tereza, Gjakovë, 50000, , KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Reçel; Gjalpë.   

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

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

pjekje; salca (për shije); erëza; Biskota, Sheqerka për ushqim, Ëmbëlsira; Ëmbëlsira 

sheqeri, Ëmbëlsira të bëra nga brum me sheqer.   

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

Rezervime akomodimi, Katering (Ushqim dhe pije —).   

 

 

 

(111)  23905 

(151)  29/11/2018 

(181)  31/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1414 

(732)  KASTRATI  SH.P.K Valon Kastrati 

Rr.Kreshnik Ademaj p.n. , Pejë, KS 

(740)  Kushtrim Kastrati Bregu i Diellit, 

Zona e Perendimit, Llamella 3/16, Prishtine 

+386 49 116 520 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e papëpunuara prej plastike; plehrat 
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organikë; përzierjet për shuarjen e zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat 

kimike për konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit industrialë   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër, materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

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

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  23903 

(151)  29/11/2018 

(181)  31/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1417 

(732)  KASTRATI  SH.P.K. Valon Kastrati 

Rr.Kreshnik Ademaj p.n. , Pejë, KS 

(740)  Kushtrim Kastrati Bregu i Diellit, 

Zona e Perendimit, Llamella 3/16, Prishtine 

 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

pylltari; rrëshirat e papërpunuar artificiale, produktet e papëpunuara prej plastike; plehrat 

organikë; përzierjet për shuarjen e zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat 

kimike për konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit industrialë   

4   Vajrat dhe yndyrat industriale; lubrifikatët; komponimet për thithjen, njomjen dhe 

lidhjen e pluhurit; lëndët djegëse(përfshirë edhe gazolinën e motorëve) dhe ndricuese; 

qirinjtë dhe fitilat për ndricim   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër, materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

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, tapioca, 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   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

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.   

 

 

(111)  23421 

(151)  20/08/2018 

(181)  19/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/113 

(591)  Kaltër e mbyllur C:100, M:100, Y:0, 

K:60 Kaltër C:100, M:100, Y:0, K:40 

Kaltër e çelët C:100, M:80, Y:0, K:0 

(732)  Luan Ajeti Vitaminka Trade 

 Zona Industriale Veternik p.n, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe lojra, ekstrakte të mishit, të konservuara, të ngrira, 

fruta dhe perime të thata dhe të gatuara: xhelatin, reqel, kompot, vezë, qumësht dhe 

produkte të qumështit, yndyrna dhe vajra ushqimor.   

30   Kafe, caj, kakao dhe kafe artificiale:oriz,tapioge dhe miell palme; miell dhe preparate 

të bëra nga drithërat: bukë, pasta dhe ëmbelsira; ushqime të ngurta; sheqer, mjalt, kundër 

helm; tharmë, pluhur për pjekje; krypë; mustard; uthull, salcat; erëza; akull.   

31   Produktet bujqësore, të kopshtit dhe pyjore; drithëra dhe fara të gjalla dhe të pa 

përpunuara; fruta dhe perime të freskëta; bimët dhe lulet natyrore; kafshët e gjalla; ushqime 

për kafshë.   

32   Birra; Ujë mineral dhe I gazuar dhe pije të tjera jo alkoholike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate tjera për të bërë pije.   

34   Duhani;artikujt e duhanpirësve;ndeshjet.   

35   Reklamat;menaxhimin e biznesit;administrim biznesi;funksionet e zyrës. 

   

 

 

(111)  23619 

(151)  30/10/2018 

(181)  28/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/184 

(732)  Color Art OJQ Rr “Ilir Konushevci” 

26A, 10000, Prishtinë, KS 

(740)  Adriana Morina Rr “Ilir Konushevci” 

26A, 10000, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511)  41 Arsimi;sigurimi i kualifikimeve;argëtimi;aktivitete sportive dhe 

kulturore;Aktivitete argëtuese 

 

 

 

(111)  23948 

(151)  30/11/2018 

(181)  09/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/232 

(591)  Ngjyra e zezë (HEX: #ED1C24) 

Ngjyra e kuqe (HEX: #000000) 

(732)  "TENZOR I.S.S." SH.P.K. 

 Lagja Ulpiana Lokali D-9 nr.23, 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Naser Bytyqi "TENZOR I.S.S." 

SH.P.K.  Lagja Ulpiana Lokali D-9 nr.23, 

10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Sigurimet, çështjet financiare, çështjet monetare, çështjet e patundshmërisë   

 

 

 

(111)  23949 

(151)  30/11/2018 

(181)  09/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/233 

(732)  "TENZOR I.S.S." SH.P.K. 

 Lagja Ulpiana Lokali D-9 nr.23, 10000 

Prishtinë, KS 

(540)  TENZOR 
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(740)  Naser Bytyqi "TENZOR I.S.S." 

SH.P.K.  Lagja Ulpiana Lokali D-9 nr.23, 

10000 Prishtinë 

 
 

(511) 36   Sigurimet, çështjet financiare, çështjet monetare, çështjet e patundshmërisë   

 

 

(111)  23461 

(151)  07/09/2018 

(181)  01/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/329 

(732)  Rexhep Gashi N.P.SH. Albatros Rruga 

Besim Shala .pn, Prizren, 20000, KS 

 
 

(540)  Albatros Castle 

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk 

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

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

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

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

33   Pijet Alkoholike,Vera e kuqe,Vera e bardh, pije e foret alkohlike dhe spiritus   

 

 

 

(111)  23730 

(151)  09/11/2018 

(181)  10/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/372 

(732)  International Accreditation Forum, 

Inc. 600 N. Plankington Ave., Suite 300 

Milwaukee, WI 53203, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Edukimi dhe trajnimi i ofruar trupave akreditues per harmonizim dhe te 

siguruarit e aplikimeve konsistente te aktiviteteve vleresuese te konformitetit  drejt 

standardeve evropiane dhe per te harmonizuar dhe ofruar  konsistencen e standardeve ne 

menyre qe te perfitoj shendeti publik, siguria dhe mireqenia dhe per te lehtesuar  tregtine 

vendore dhe nderkombetare; aranzhimin dhe realizimin  e konferencave  dhe grupeve 

speciale te punes ne te cilat informacioni qe ka te beje me akreditimin  mund te shkembehet 

dhe kriteret per udhezues konsensual mund te krijohet dhe administrohen.    
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(111)  23511 

(151)  21/09/2018 

(181)  29/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/442 

(591)  E bardhë,  Gjelbër e mbyllet, Gjelberër 

e lehtë, E kalter e mbyllet, Kalter e lehtë, E 

kuqe,  E verdhë 

(732)  Drena SH.P.K Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj, KS 

(740)  Ruzhdi Feka Rr. Dëshmoret e Kombit 

p.n. 41000 Skenderaj 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe 

dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e 

tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet 

për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli 

(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet 

për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen 

dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, 

preparatet për higjienën e gojës   

5   Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të 

shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat   

29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të 

lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që 

përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera   

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 
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të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera   

32   uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid 

karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me perime; 

pijet jo alkoolike te fermentuara   

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor.   

 

 

 

(111)  23512 

(151)  21/09/2018 

(181)  29/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/443 

(591)  E bardhë,  Gjelbër e mbyllet, Gjelberër 

e lehtë, E kalter e mbyllet, Kalter e lehtë, E 

kuqe 

(732)  Drena SH.P.K Rr. Dëshmoret e 

(540)   
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Kombit p.n. 41000 Skenderaj, KS 

(740)  Ruzhdi Feka   Rr. Dëshmoret e 

Kombit p.n. 41000 Skenderaj 
 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; parfumet, ujë tualeti; xhelet, kripërat për banjë dhe 

dush jo për qëllime mjekësore; preparatet kozmetike për trup dhe fytyrë, sapunët, sapunët e 

tualetit, deodorantët e trupit; kozmetikët në veçanti kremrat, qumështet, losionet, losionet 

për flokë, xhelet dhe pudrat për fytyrë, trup dhe duar; preparatet për përkujdesin nga dielli 

(produkte kozmetike); preparatet e “make-up; shamponët; xhelet, sprejët, shkumat dhe 

balsamët për rregullimin e flokëve dhe përkujdesin e flokëve; llakërat për flokë; materialet 

për ngjyrosjen e flokëve dhe preparatet për çngjyrosjen e flokëve; preparatet për valëvitjen 

dhe bërjen kaçurrela të përhershme të flokëve; vajra esenciale për përdorim personal, 

preparatet për higjienën e gojës   

5   Substanca dietetike për përdorim mjekësor; mallrat me vitamina dhe/ose minerale të 

shtuara, veçanërisht të bëra me qumësht ose qumësht të shtuar, për përdorim mjekësor; 

preparatet farmaceutike dhe veterinare; preparatet sanitare për përdorim mjekësor; 

substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat   

29   Qumësht, produkte qumështi, kefir; krem (produktet e qumështit); gjalpë; djathë; 

djathëra të fortë dhe të butë; djathëra të freskëta dhe të vjetra; djathë i bardhë lope, bollice, 

dhie;  produkte të djathit; quark (djath pa yndyrë); jogurtët; jogurtë të thjeshtë në formë të 

lëngshme apo të ngurtë; jogurtë të thjeshtë me pak yndyrë; jogurtë të bërë me ose që 

përmbajnë fruta; produkte të jogurtit s dhe me jogurtë të shtuar; produktet me baze 

qumështi të fermentuara; pije të qumështit; mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; 

ekstraktet e mishit; pemët dhe perimet e konservuara,  të thara dhe të ziera; xhelatinat, 

reçelet, kompostot; vezët; vajrat dhe yndyrat për ushqim, margarina, majonezi ;substanca 

dietetikë të bëra me produktet e mësipërme, që nuk përfshihen në klasat tjera; përgatitjet me 

vitamina të shtuar dhe/ose minerale, të bëra veçanërisht me mallrat e mësipërme, qe nuk 

janë përfshirë në klasat e tjera   

30   Akullore; jogurt i ngrirë (ëmbëltore); akullore e aromatizuar me jogurt  apo akullore e 

shtuar me jogurt; brumërat dhe ëmbëlsira, veçanërisht të bëra me qumësht apo me qumësht 

të shtuar; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sagu, kafe artificiale, mielli dhe përgatitjet e 

drithërave, bukë, brumërat dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharmi, pluhur për 

pjekje; kripë, mustardë; uthull, salcat (shtojca); erëza; akull per ftohje; substanca dietetikë 

të bëra me mallrat e mësipërme, që nuk përfshihen në klasa të tjera; mallrat me vitamina 

dhe/ose minerale shtesë, të bëra veçanërisht prej mallrave të mësipërme, qe nuk  përfshihen 

në klasat tjera   
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32   uji mineral; uji i pijshëm; ujerat e tryezës; ujë i gazuar; ujë i burimit; ujë me dyoksid 

karboni; limonadat; pije të aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe frutave apo ekstrakteve 

të frutave; pijet jo alkoolike të lëngjeve të frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; 

nektarët; pijet jo alkoolike; shurupet dhe  përgatitjet e tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e 

frutave dhe/ose lëngjet e frutave me qumësht, produkte të qumështit ose desertët e 

qumështit; pijet dhe lëngjet e perimeve; pijët jo alkoolike te perimeve ose pijet me perime; 

pijet jo alkoolike te fermentuara   

35   Reklamim; menaxhimi i biznesit; administrim biznesi; funksione zyre; marketingu, 

shitje me shumicë dhe pakicë e mallrave në klasat 29, 30 dhe 32, duke përfshirë edhe 

shitjen në internet, në veçanti e qumështit dhe përgatitjeve të bëra nga qumështi, te gjitha 

llojet e djathit; ujit mineral dhe te gazuar dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijeve të frutave 

dhe lëngjeve të frutave, shurupet dhe  preparatet e tjera për përgatitjen e pijeve,  uji i 

pijshëm, uji me aditivë (pijet jo alkoolike); shërbimet e sekretarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; reklamimi me postë të drejtpërdrejt; publikimi i teksteve publikuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuteristikë; 

prezantimi (demonstrimi) i produkteve; propagandimi i materialeve të reklamuara; 

reklamimi i publikimeve sipas porosisë me postë; agjencitë e publicitetit; shërbimet e 

publicitetit; reklamimi në radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; 

hulumtimi i tregut; publikimi i dhe botimi i tekstit, dhe audio dhe video regjistrimeve për 

qëllime komerciale dhe promocionale; përgatitja, udhëheqja dhe aranzhimi i konsultave 

biznesore, panaireve, ekspozitave dhe shfaqjeve për qëllime komerciale dhe reklamimi   

39   Mbushja, paketimi dhe ruajtja  (deponimi) qumështit dhe produkteve te tij, në veçanti e 

qumështit, djathërat të të gjitha llojeve, pijeve joalkoolike, ujit mineral, ujit të pijes, ujit të 

tryezës, ujit me dioksid karboni, lëngjeve, përzierjeve të birrës me lëngje, pijeve alkoolike; 

karrocimi; aranzhime udhëtimi; transporti me autobus; transporti me automjet; shpërndarja 

e mallrave; shpërndarja e mallrave të porositura me postë; shpërndarja e porosive; ruajtja e 

informatave; bartje e informatave; qiradhënie e kontejnerëve për magazinim; qiradhënie e 

kamionëve, qiradhënie  e automjeteve, shërbime kurieri (ndërlidhëse); transporti me barkë; 

qiradhënie e frigoriferit; qiradhënie e depove; shpërndarja e gazetave; brokerazhë e 

transportit; transport udhëtarëve; magazinimi i produkteve; magazinimi; shërbime të 

shoferëve; përcjellje e ngarkesave të mallrave; tërheqje (bartje); transport ajror; transport 

hekurudhor   

 

 

(111)  23470 

(151)  12/09/2018 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/491 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TENSEC 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor   
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(111)  23648 

(151)  01/11/2018 

(181)  13/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/538 

(526)  COCAINE 

(591)  Vjollcë, e zezë , blu, e bardhë. 

(732)  “ MAGIC ICE “ Joint Stock Company 

Zona Industriale, Lipjan, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije jo-alkoolike, duke përfshirë pije energjike (që nuk përfshihen në klasa të 

tjera); shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve   

35   Reklamim; menaxhimin e biznesit; administrim biznesi; funksionet e zyrës, 

promovimin e shitjes; ndërmjetësimit komerciale të biznesit në blerjen dhe shitjen, si dhe 

importin dhe eksportin e mallrave të përfshira në  klasën 32   

 

 

 

(111)  23729 

(151)  09/11/2018 

(181)  19/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/556 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53  

71 000 Sarajevo, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  DUOCLAV 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  23473 

(151)  12/09/2018 

(181)  20/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/689 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

(540)  HOLLESTA 
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20/8, Prishtinë  

 
 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  23474 

(151)  12/09/2018 

(181)  20/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/697 

(732)  BIOCODEX 7 avenue Gallieni  

94250 GENTILLY, FR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr.Muharrem Fejza 

 
 

(540)  OTIPAX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet farmaceutike, përkatësisht, trajtim simptomatik i disa gjëndjeve të      

sëmurjës të veshit  

   

 

 

(111)  23560 

(151)  15/10/2018 

(181)  13/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/921 

(732)  DIGICOM ELEKTRONİK 

PAZARLAMA ANONİM  ŞİRKETİ Halkalı 

Merkez Mah Dereboyu Cad No:11 K.2, 

Küçükçekmece, İSTANBUL TURKEY, TR 

(740)  Dardan Shala nga N.SH. "SCLR 

Partners" Rr. Nazim Gafurri BL. Kati 3 

Prishtine 

 
 

(540)  BOLERO 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makinat dhe veglat e makinerisë;motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve 

tokësore të transportit);komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision;pajisjet 

bujqësore përveç atyre që operohen me dorë;inkubatorët e vezëve. 

Makinë kuzhine elektrike për prerje, bluarje, thyerje, përzierje dhe bluarje në pjesë të imëta 

të ushqimeve, makina larëse, makina larjeje të rrobave, enëlarëse, makinë tharëse (pa 

nxehtësi), makinë elektrike e pastrimit për pastrimin e dyshemeve, tepihëve apo tepisonëve, 

fshesë me rrymë dhe të ngjashme. 

Hapës dhe mbyllës elektrikë të dyerve.   
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(111)  23404 

(151)  08/08/2018 

(181)  29/07/2026 

(210)  KS/M/ 2016/975 

(300)  16/4258537  21/03/2016  FR 

(732)  LABORATOIRES EXPANSCIENCE  

a "French company" 10, Avenue de l’Arche,  

92419 COURBEVOIE CEDEX, FR 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte parfumerike për foshje, ujë tualeti pa alcohol për foshnje, ujë kolonje për 

foshje, ujë kujdesi për foshnje, produkte jo-mjekësore për kujdes të lëkurës së foshnjeve, 

gjegjësisht: shampona, krema dhe sapune për fytyrë, krema dhe sapune për trup; fshirëse 

(materiale për fshirje), fshirëse për ndërrimin e foshnjeve; shampona për të posalindur, 

shampona për foshnje, shampon kondicionerë, xhel pastrimi për trup dhe flokë, sapune të 

ngopura me yndyrë, banjo me fluska për foshnje, artikuj higjiene për foshnje, produkte të 

banjos për foshnje, produkte për mbrojtjen e foshnjeve, krema dhe qumësht për fytyrë, 

krema dhe qumësht për trup, krema dhe qumësht për të ndenjura (prapanicë), shkopinjë 

mbrojtës për lëkurë, krema për trup, krema njomje, krema për ndërrimin e foshnjeve, krema 

dhe qumësht për mbrojtje nga dielli, qumësht kundër mickonjave, pjesë dermatologjike të 

sapuneve me përmbajtje të vogël të sapunit, xhel për pastrim pa sapun, produkte për dush.   

 

 

 

(111)  23505 

(151)  20/09/2018 

(181)  31/08/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1147 

(732)  "TROSHA" SH.P.K. Garibaldi nr. 17, 

Prishtinë, KS 
 

(540)  çaj rusi ujë pusi 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale;miell dhe 

preparate të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire;mjaltë, 

melasë;maja, pluhur për pjekje;kripë, mustardë;uthull, salca (për shije);erëza;akull.   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm.   
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(111)  23540 

(151)  03/10/2018 

(181)  14/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1308 

(300)  2016-18070  31/05/2016  DO 

(732)  EOS PRODUCTS S.A.R.L. 7 Rue 

Robert Stumper, 2557, Luxembourg, LU 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte Aromaterapeutike për kujdesin e trupit,përkatësisht, losione për trup, gjel 

për dush, kremë për lëkurë të thonjëve, balsam jo medicinal për buzë, sapun, preparate për 

lustrim të lekures, piling për trup dhe shputa te këmbëve  dhe kremë jo medicinale për 

shputa te kembëve; kozmetikë,përkatësisht,  kufizues-korigjues për buzë; kozmetikë, 

përkatësisht, preparate të cilat sherojnë buzët; balzam për buzë; krema për buzë; shkelqyes 

për buzë; komplete shkelqyesish për buzë; lapsa për buzë; preparate për lustrimin e buzëve; 

kpmplete-sete per shminkim të cilët perbehen nga karmini- te kuqet e buzëve  dhe 

shkelqimit për buzë; preparata jo medicinale për kujdesin e buzëve; preparata jo medicinale 

për  mbrojtjën e buzëve; krema për buzë; gjele për pastrim dhe dush  dhe kripa te cilat nuk 

janë për qellime medicinale; sfera për pastrim-larje; krema për pastrim-larje; kristale për 

pastrim-larje; vaska te begatëshme; fjolla-fluska për pastrim-larje; shkuma per pastrim-

larje; fluska shkume per pastrim-larje; gjel për pastrim; gjelatinë për pastrim; faska bimore; 

losione për pastrim;qumësht për pastrim; vaj për pastrim; vaj për pastrim ; vaj për pastrim 

dhe krip për pastrim; vaj për pastrim për qellime kozmetike; rruaza për pastrim;  pluhur për 

vaskë;  krip jo medicinal për pastrim; sapun për pastrim; sapuna te lëngët për pastrim,  të 

ashpër odse ne formë gjeli; shkumues për vaska; shkuma për pastrim; sapun te lengët për 

pastrim; sapun i lën gët për shputa te këmbëve; krip mineral e cila përdoret për pastrim e 

cila nuk është për qellime medicinale; preparate jo medicinale për pastrim-larje; shkumë 

për dush dhe pastrim; gjel për dush dhe pastrim; dezodoranse ne formë spreji për shputa te 

kembëve; pluhur jo medicinal për shputa te kembëe; pilinge pr shputa te kembve; krem jo 

medicinale pr shputa te kmbve; losione jo medicinale për shputa te kmbëve; preparate jo 

medicinale për njomje-zbutje te shputave të këmbëve; gurë tërheqes për përdorim personal; 

kremea për dush; gjel për dush; gjelatinë për dush; losione për fortsimin e thonjëve; 

preparate për lustrimin e thonjëve; preparate për kujdesin e thonjeve; emajle për thonj; 

shtresë bazë (base coat);  eliminues-pastrues i llakut te thonjeve; shtresa e fundit (top coat); 

preparate për forcimin e thonjëve; llak për thonj; gjele të cilat shfrytezohen  pas rrezitjes; 

qumësht i cili përdoret pas rrezitjes; vaj i cili përdoret pas rrezitjes; astringente (shtrengues) 

preparate për përdorim kozmetik; preparate për zbardhim për përdorim kozmetik; 

kozmetika per kujdesin e bukurisë dhe trupit; krema për pastrim; ujë kolonje, parfume dhe 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

198 

 

kozmetikë; sfera kozmetike; krema kozmetike; krema kozmetike për kujdesin e lëkures;  

lëter kozmetike për thithjën  e yndyres se tepërt  ne fëtyrë (lëtra thithëse);  qumësht 

kozmetik; vaj kozmetik; vaj kozmetik për epiderm-en; jastek kozmetik (tufer); lapsa 

kozmetik; preparate kozmetike për ripërtrierje te lëkures; preparate kozmetike te cilër 

parandalojnë djegëjen nga dielli; preparate kozmetike për kujdesin e trupit; preparate 

kozmetike për qepalla; preparate kozmetike; preparate kozmetike për dobësim; te kuq për 

faqe  kozmetik; sapuna kozmetik; losione kozmetike për rrezitje-diellosje; preparate 

kozmetike per rrezitje; preparate kozmetike për mbrojtje nga dielli; kozmetika; kozmetika 

dhe preparate kozmetike; kozmetikë dhe shmink; kozmetikë, përkatësisht, puder kompakt; 

kozmetikë për vetulla; krema për fytyrë per përdorim  kozmetik; losione për përdorim 

kozmetik; llak për thonj për përdorim kozmetik; lapsa për përdorim kozmetik; facoleta të 

lagura kozmetike; facoleta të lagura kozmetike për një përdorim; facoleta të lagura 

kozmetike për pastrim; losione topikale pë lëkurë dhe trup, krema dhe vajëra për përdorim 

kozmetik; sapun; qumësht, gjele dhe vajëra për rrezitje dhe pas rrezitjes; gjele për rrezitje-   

errësimin e lëkurës;qumësht për mbylljen e tenit te lëkurës; vaj për nxirje-errësimin e 

lëkurë; facoleta te lagura me losione kozmetike; tonik; sperkatës topikal për lëkurë për 

përdorim kozmetik;  gërryese metalike për shputa te këmbëve; asnjëri nga produktet e 

lartëpermendura nuk është për përdorim  për pastrim, kujdes apo zbukurim të  flokut   

 

 

 

(111)  23496 

(151)  14/09/2018 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1334 

(591)  e kuqe, e verdhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   
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(111)  23489 

(151)  13/09/2018 

(181)  19/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1336 

(591)   kuqe, e verdhë 

(732)  Euro Games Technology Ltd. 4 

Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,  

Pancharevo Region, 1151 Sofia, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, 

kinematografikë, optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për 

shpëtimin e jetës dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, 

transformimin, grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate 

regjistrimi, transmetimi ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues të dhënash 

magnetike, disqe regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që 

vihen në punë me monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që 

përpunojnë të dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

28   Lodrat dhe artikuj për të luajtur; artikuj gjimnastike dhe sportive të papërfshirë në klasa 

të tjera; zbukurime për pemët e Krishtlindjes   

41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  23541 

(151)  03/10/2018 

(181)  18/11/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1466 

(300)  201617879  17/08/2016  UA 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DOUBLE MIX 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek; snus; zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); 

cigare elektronike; produktet për ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre 

për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion ; solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj 

për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf 

për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse   
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(111)  23486 

(151)  13/09/2018 

(181)  16/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1583 

(591)  E kuqe, e zezë, e verdhë 

(732)  “Moni Commerc”  Rr. Skenderbeu  

p.nr. Podujevë , KS 

(740)  Kushtrim Bytyqi Rr.Isa Boletini nr.59, 

10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje 

nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; 

kripë; mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz, pjekje misri dhe drithërave tjera.    

 

 

 

(111)  23403 

(151)  08/08/2018 

(181)  20/12/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1588 

(732)  TIEMME RACCORDERIE S.P.A. 

VIA CAVALLERA 6/A LOC. BARCO 

25045 CASTEGNATO (BS), IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  COBRAPEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Gypa (tuba) polietileni me rrjetë   
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(111)  23436 

(151)  29/08/2018 

(181)  03/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/91 

(732)  Colgate-Palmolive Company a 

Delaware corporation 300 Park Avenue,  

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  SMARTGEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese dhe substanca tjera për përdorim ne lavanderi; pastrim, 

lustrim, preparatet për fërkim dhe preparate gërryese; sapun; parfume, vajra esenciale, 

kozmetikë, losionet e flokëve; pastat e dhëmbëve.   

 

 

 

(111)  23490 

(151)  13/09/2018 

(181)  13/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/138 

(300)  016062821  18/11/2016  EU 

(732)  MIESZKO S.A. ul. Aleje 

Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, PL 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Mieszko Marcepanki Original 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira, sheqerka   

 

 

 

(111)  23426 

(151)  24/08/2018 

(181)  21/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/185 

(732)  Beiersdorf AG  Unnastraße 48,  

20253 Hamburg, HR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)  MicellAIR  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike për kujdes të lëkurës dhe pastrim të lëkurës.   
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(111)  23438 

(151)  30/08/2018 

(181)  22/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/195 

(591)  Ngjyrë kafe, e gjelbër, e bardhë 

(300)  143606  02/11/2016  BG 

(732)  Georgi Stoyanov Stoyanov 130 Dunav 

str., fl.2; 4000 Plovdiv, BG 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqim me bazë pemësh për meze; Përzierje të frutave të thara; Shufra organike 

me bazë-lajthish dhe me bazë farërash; çipse frutash; Ushqim për meze me bazë perimesh.    

30   Oriz i aromatizuar; Biskota; çipse nga kokra gruri; Biskota të mbështjella me çokollatë 

aromatike; Biskota të aromatizuara me fruta; Biskota të cilat kanë mbështjellës çokollate; 

Biskota që përmbajnë fruta; Biskota gjysëm të mbuluara me çokollatë; Shufra të mbushura 

me çokollatë; Brusketa-skaje buke; Shufra muesli (përzierje); Shufra drithrash (cereal); 

Përgatitje drithrash; Krekerë (biskota); Ushqim për meze me bazë orizi; Oriz; Kek orizi; 

Çipse orizi; Biskota orizi; Kek orizi për meze; Krekkerë orizi; Krekerë orizi (senbei); 

Kreker në formë topthash (arare); Oriz kërcëllues (çips); Përzierje orizi; Muesli (farëra); 

Ushqim për meze me bazë drithrash (cereal); Taralli (krekerë Italian); Ëmbëlsira çokollate.    

 

 

 

(111)  23492 

(151)  13/09/2018 

(181)  28/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/213 

(300)  63242/2016  28/10/2016  CH 

(732)  Philip Morris Products S.A Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DIFFERENT FOR A REASON 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek;snus;zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë);cigare 

elektronike;produktet për ngrohjen e duhanit;pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për 

ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion;solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike;artikuj 
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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.   

41   Arsimim; sigurim i trajnimeve; zbavitje; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  23493 

(151)  13/09/2018 

(181)  28/02/2027 

(210)  KS/M/ 2017/214 

(300)  63243/2016  28/10/2016  CH 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CHESTERFIELD DIFFERENT 

FOR A REASON 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;cigare puro, cigare, 

cigarillosa, duhan që mbështjellët, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për 

nuhatje, kretek;snus;zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë);cigare 

elektronike;produktet për ngrohjen e duhanit;pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për 

ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për 

inhalacion;solucionet e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike;artikuj 

për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf 

për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse.   

41   Arsimim; sigurim i trajnimeve; zbavitje; aktivitete sportive dhe kulturore.   

 

 

 

(111)  23439 

(151)  30/08/2018 

(181)  22/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/337 

(591)  Bardhë, kaltërt, portokalli 

(300)  016 055 915  17/11/2016  EU 

(732)  MEGGLE AG Megglestraße 6-12 

83512 Wasserburg, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  
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(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi; vaj dhe yndyrë për ushqim; lyrës dhe drezing 

për buk me bazë qumështi, proteinave, yndyrës (të cilat nuk janë përfshirë në këtë klasë); 

lyrës ose drezing për buk me bazë të proteinave të sojës për ushqim (të cilat nuk janë 

përfshirë në këtë klasë); qumësht për kafe dhe çaj të cilët kryesisht përbëhen nga 

karbohidratet, proteinave dhe/ose yndyrës; kakao gjalpë; dezert i përgaditur më parë ose 

dezerte pluhur dhe shujta të tjera të ngjajshme me bazë qumështi; supa; kumshtë për 

ushqim; kumshtë, kazeinë, koncentrate nga frutat ose proteinat për ushqim; duke përfshirë 

të gjitha produktet e lartëpërmendura gjithashtu në formë pluhuri për përdorim në ushqim; 

lëngje nga frutat dhe perimet për zierje; marmeladë, reçel; yndyrë shtazore dhe/ose bimore 

në formë pluhuri (yndyrë për ushqim); gjalpë dhe preparate nga gjalpi, ajka, produkte nga 

ajka, ajka bimore, produkte nga ajka bimore, qumësht i thartuar, jogurt, pije nga jogurti, 

qumësht pa laktozë, produkte nga qumështi pa laktozë; ajka për kafe, imitimi djathit, 

kumshtit, djath nga qumështi i thartuar, djath, grimtësira frutash, qumësht soje 

(zëvendësues për qumësht), ajka, pije nga qumështi, pije nga qumështi ku mbizotëron 

qumështi, margarinë, gjalpë kokosi, sallatë frutash, xhelatinë frutash, kakao ajkë, salcë kosi, 

mileram, djath i njomë (krem), caciki, pije nga qumështi i fermentuar, lloj i djathit gjerman, 

vurda (djath tradicional).   

30   Produkte të bukëpjekësve, bukë, të lyera, mbushura; pite; pite bukë e mbushur; miell; 

preparate nga drithërat; pica, pasta ose produkte të bukës, duke përfshirë edhe ato të cilat 

janë të mbështjellura dhe/ose mbushura me suxhuk dhe/ose mish dhe/ose djath dhe/ose 

fruta dhe/ose perime dhe/ose këpurdha; shujta-uzhina, përkatësisht bagjet (bukë franqeze) 

dhe/ose tost sanduiqi dhe/ose rriska të bukës dhe/ose pite bukë, të cilat kryesisht janë të 

lagura dhe/ose mbushura me suxhuk dhe/ose produkte të mishit, si dhe me djath dhe/ose 

fruta dhe/ose perime dhe/ose këpurdha; pjekurina dhe produkte ëmbëlsirash, majonez; salca 

(shtesa për gjellë), posaçërisht salca për sallatë dhe sose; sose (shtesa për ushqim), erëza; 

koncentrate nga kakao për industri ushqimore; bukë dhe produkte të bukës, gjithashtu të 

lyera ose mbështjellura me gjalpë, preparate me bazë gjalpi, djathi, preparate me bazë djathi 

dhe/ose preparateve nga soja; pjekurina dhe produkte ëmbëlsirash; akullore, akullore 

pluhur; krip për ushqim; ëmbëlsues natyral; karamele sheqeri; lyerës ose salca në bazë të 

karbohidrateve (të cilat janë të përfshira në këtë klasë); lyerës nga frutat; puding   

32   Lëngje nga frutat dhe perimet të cilat përdoren për pije dhe/ose përgaditjen e pijeve ose 

për shtesa për pije;pije jo alkoolike, posaçërisht pije të cilat përmbajnë qumësht dhe 

produkte të qumështit (të cilat janë përfshirë në këtë klasë);shurupe dhe preparate të tjera 

për përgaditjen e pijeve;preparate për përgaditjen e pijeve alkoolike me bazë ajke, 

qumështi, kumështi, laktozës, frutave, kakaos dhe/ose proteinave (të cilat nuk janë përfshirë 

në këtë klasë);pije nga kumështi   
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(111)  23440 

(151)  30/08/2018 

(181)  22/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/338 

(591)  Bardhë, kaltërt, verdhë, portokalli 

(300)  016055923  17/11/2016  US 

(732)  MEGGLE AG Megglestraße 6-12 

83512 Wasserburg, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi; vaj dhe yndyrë për ushqim; lyrës dhe drezing 

për buk me bazë qumështi, proteinave, yndyrës (të cilat nuk janë përfshirë në këtë klasë); 

lyrës ose drezing për buk me bazë të proteinave të sojës për ushqim (të cilat nuk janë 

përfshirë në këtë klasë); qumësht për kafe dhe çaj të cilët kryesisht përbëhen nga 

karbohidratet, proteinave dhe/ose yndyrës; kakao gjalpë; dezert i përgaditur më parë ose 

dezerte pluhur dhe shujta të tjera të ngjajshme me bazë qumështi; supa; kumshtë për 

ushqim; kumshtë, kazeinë, koncentrate nga frutat ose proteinat për ushqim; duke përfshirë 

të gjitha produktet e lartëpërmendura gjithashtu në formë pluhuri për përdorim në ushqim; 

lëngje nga frutat dhe perimet për zierje; marmeladë, reçel; yndyrë shtazore dhe/ose bimore 

në formë pluhuri (yndyrë për ushqim); gjalpë dhe preparate nga gjalpi, ajka, produkte nga 

ajka, ajka bimore, produkte nga ajka bimore, qumësht i thartuar, jogurt, pije nga jogurti, 

qumësht pa laktozë, produkte nga qumështi pa laktozë; ajka për kafe, imitimi djathit, 

kumshtit, djath nga qumështi i thartuar, djath, grimtësira frutash, qumësht soje 

(zëvendësues për qumësht), ajka, pije nga qumështi, pije nga qumështi ku mbizotëron 

qumështi, margarinë, gjalpë kokosi, sallatë frutash, xhelatinë frutash, kakao ajkë, salcë kosi, 

mileram, djath i njomë (krem), caciki, pije nga qumështi i fermentuar, lloj i djathit gjerman, 

vurda (djath tradicional).   

30   Produkte të bukëpjekësve, bukë, të lyera, mbushura; pite; pite bukë e mbushur; miell; 

preparate nga drithërat; pica, pasta ose produkte të bukës, duke përfshirë edhe ato të cilat 

janë të mbështjellura dhe/ose mbushura me suxhuk dhe/ose mish dhe/ose djath dhe/ose 

fruta dhe/ose perime dhe/ose këpurdha; shujta-uzhina, përkatësisht bagjet (bukë franqeze) 

dhe/ose tost sanduiqi dhe/ose rriska të bukës dhe/ose pite bukë, të cilat kryesisht janë të 

lagura dhe/ose mbushura me suxhuk dhe/ose produkte të mishit, si dhe me djath dhe/ose 

fruta dhe/ose perime dhe/ose këpurdha; pjekurina dhe produkte ëmbëlsirash, majonez; salca 

(shtesa për gjellë), posaçërisht salca për sallatë dhe sose; sose (shtesa për ushqim), erëza; 

koncentrate nga kakao për industri ushqimore; bukë dhe produkte të bukës, gjithashtu të 

lyera ose mbështjellura me gjalpë, preparate me bazë gjalpi, djathi, preparate me bazë djathi 

dhe/ose preparateve nga soja; pjekurina dhe produkte ëmbëlsirash; akullore, akullore 

pluhur; krip për ushqim; ëmbëlsues natyral; karamele sheqeri; lyerës ose salca në bazë të 
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karbohidrateve (të cilat janë të përfshira në këtë klasë); lyerës nga frutat; puding   

32   Lëngje nga frutat dhe perimet të cilat përdoren për pije dhe/ose përgaditjen e pijeve ose 

për shtesa për pije;pije jo alkoolike, posaçërisht pije të cilat përmbajnë qumësht dhe 

produkte të qumështit (të cilat janë përfshirë në këtë klasë);shurupe dhe preparate të tjera 

për përgaditjen e pijeve;preparate për përgaditjen e pijeve alkoolike me bazë ajke, 

qumështi, kumështi, laktozës, frutave, kakaos dhe/ose proteinave (të cilat nuk janë përfshirë 

në këtë klasë);pije nga kumështi.   

 

 

 

(111)  23409 

(151)  13/08/2018 

(181)  02/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/568 

(300)  3198615  24/11/2016  UK 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  LENOR KISS 

 
 

     

 
 

 

(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   

 

 

 

(111)  23411 

(151)  14/08/2018 

(181)  02/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/569 

(300)  3198614  24/11/2016  UK 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  DAZZLE  

 
 

     

 
 

 

(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   
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(111)  23442 

(151)  30/08/2018 

(181)  31/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/683 

(732)  Sport Vision d.o.o. Milentija Popovića 

5v 11070 Novi Beograd, RS 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë të kafshëve; imitime të lëkurës; valixhe lëkure; çanta dore; çanta tualeti, 

të pa pajisura; valixhe dhe çanta; çanta për udhëtim; rripa lëkure për krahë; çanta haversaks; 

çanta, përkatësisht çanta për fundjavë, çanta nga lëkura, çanta krahu për rroba, çanta dore 

elegante, çanta për atletë dhe çanta sporti; çanta për të gjitha qëllimet e bartjes për përdorim 

në kampingje; çanta shpine për përdorim për kampingje dhe për ngjitje; çanta për të gjitha 

qëllimet e bartjes për përdorim për ngjitje; çanta shpine; çanta dore; çanta të kartelave si 

kuleta; çanta të çelësave; çanta të kredit kartelave  si kuleta; kuleta të xhepit; çanta shkolle; 

çadra dhe çadra dielli   

24   Garzë (rroba), përkatësisht garzë e fabrikuar;  mbulesa me dizajn (damask); mbulesa 

dekorative për jastëk; mbulesa tavoline të fabrikuara dhe mbulesa tavoline nga tekstili; 

material elastik i fabrikuar për rroba dhe materiale elastike gjysmë të fabrikuara; etiketa për 

rroba; perde e tekstilit apo plastike; mbështjellës për kufoma (qefin); mbështjellës për 

jastëk; beze; rroba prej liri; shami të tekstilit; material, përkatësisht mbulues dysheku; 

material, përkatësisht liri i fabrikuar; pecetë tavoline; pambuk i fabrikuar; tekstile të 

thjeshta (calico); mbulesa për mobile nga plastika; peshqirë për banjo, me përjashtim të 

veshjeve; mbështjellës (tekstil), përkatësisht tekstil i përdorur për mbështjellje të rrobave; 

astar i fabrikuar për këpucë, dhe astar i fabrikuar për mbathje; astar për shtretër; mbulesa 

për jastëk; mbulesa për shtretër; mëndafsh i fabrikuar; material tekstili, përkatësisht peceta 

tavoline nga materiale të tekstilit dhe peshqir të materialeve të tekstilit; astar për përdorim 

shtëpiak; materiale për mbathje; mbulesë  tavoline, jo prej letre; materiale me kuti (katrorë); 

çarçaf shtrati të  tekstilit; mbulesa tavoline, përkatësisht jo nga letra   

25   Veshje; përkatësisht pantallona, bluza, funda, fanella, fustana, rroba të brendshme dhe 

çorape; këpucë; kapela, përkatësisht kapela baseballi, kapela me strehë   

28   Lojëra, përkatësisht lojëra në tabela (tavolina) dhe lojëra me aftësi lëvizëse; lodra, 

përkatësisht lodra me figura lëvizëse, lodra ndërtimi dhe lodra me karaktere imagjinare; 

lodra quoits; pajisje dhe makineri për bowling; pajisje për hedhjen e topave të tenisit; 

artikuj për lojëra, përkatësisht pishina të vogla me ajër për notim; dorëza baseballi; tavolina 

të bilardos; steka të bilardos; saja (rrëshqitëse bore); dorëza boksi; thasë për goditje 

(ushtrime);  paddleboards (darrasa/platforma për lundrim në këmbë); sailboards 

(darrasa/platforma për lundrim); darrasa/platforma për notim; snowboards 

(darrasa/platforma për rrëshqitje në borë); surfboards (darrasa/platforma për sërf); disqe për 

sportin e hedhjes; dron (fluturake) lodra; kites (balona për fluturim); pajsije për lundruese; 

patina akulli; penjë për peshkim; pallaska dëbore; topa të biliardos; harqe për shigjetari; 

maska skermë (me rrjetë); makina për hedhjen e topave; makina për ushtrime fizike, 

përkatësisht makina eliptike për ushtrime, makina për lundrim dhe makina për ushtrime; 
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shtiza për hedhje; mbështjellës për ski; jelek për notim; planeruesë (paragliders); shapka 

(lopata) për notim; lidhës (rripa) për alipinist; artikuj sportiv, përkatësisht rripa për 

peshngritje; rripa (mbështjellës beli) për notim; artikuj sportiv, përkatësisht rripa për hedhje 

(llastiqe); takëme peshkimi; këpucë me rrotë në linjë (rollera); këpucë me rrotë në qifte 

(rollera); dorëza për golf; aksesorë për lojra, përkatësisht dorëza baseballi; dorëza kalorësie 

me skermë (rrjet); artikuj për sport, përkatësisht saja për përdorim për rëshqitje; skatebord 

(darrasa/platforma me rrota); lidhje (mbështetëse) për ski; ski; çizme patinazhi me patina të 

bashkangjitura; pajisje për body-building; blloqe për nisje në sportin e vrapimit; tavolina 

për pingpong; pesha për peshngritje me trup (tega); pesha për peshngritje me krah (tega); 

rrjeta për tenis; çanta golfi, me dhe pa rrota; çanta kriketi; rrota ruleti; artikuj sportiv, 

përkatësisht pajisje për armë (pushkë) për gjuajtje për peshkim nën ujë; shkopinjë hokeji; 

shkopinjë golfi, përkatësisht mbajtëse e shkopinjëve të golfit; reketa, përkatësisht reketa 

tenisi; reketa për squash dhe bedminton; shufra për peshkim;  artikuj sportiv, përkatësisht 

mbrojtëse për bërryla për atletë; artikuj sportiv, përkatësisht mbrojtës për gjunjë për atletë; 

artikuj sportiv, përkatësisht mbrojtëse për këmbë për atletë; stoli për pemët e 

Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave   

 

 

 

(111)  23441 

(151)  30/08/2018 

(181)  31/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/684 

(732)  Sport Vision d.o.o. Milentija Popovića 

5v 11070 Novi Beograd, US 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë të kafshëve; imitime të lëkurës; valixhe të lëkurës si dhe imitimit të 

lëkurës; çanta për brez (për rripa); çanta tualeti, të pa pajisura të lëkurës si dhe imitimit të 

lëkurës; valixhe dhe çanta të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; valixhe për udhëtim të 

lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; rripa lëkure për krahë; çanta haversaks të lëkurës si dhe 

imitimit të lëkurës; çanta të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta për kamping të lëkurës 

si dhe imitimit të lëkurës; çanta për alpinist të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta 

shpine të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta dore të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; 

çanta të kartelave (çanta për notesa) të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta të çelësave 

të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta të kredit kartelave të lëkurës si dhe imitimit të 

lëkurës; kuleta të xhepit të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta shkolle të lëkurës si dhe 

imitimit të lëkurës; çadra; çadra dielli; shkopinj për ecje; kamxhik (kërbaç); mbajtëse për 

trup e pajisjeve dhe shalë për kuaj.     

25   Veshje; këpucë; kapela.    

35   Reklamim;menaxhim i biznesit;administrim i biznesit;funksione të zyrës;veprimtari e 

shitjes me shumicë dhe pakicë e këtyre produkteve: lëkurë dhe imitime të lëkurës, valixhe 

të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës, çanta për brez (për rripa), çanta tualeti, të pa pajisura, 

të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;valixhe dhe çanta të lëkurës si dhe imitimit të 
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lëkurës;valixhe për udhëtim të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;rripa lëkure për krahë;çanta 

haversaks të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;çanta të lëkurës si dhe imitimit të 

lëkurës;çanta për kamping të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;çanta për alpinist të lëkurës 

si dhe imitimit të lëkurës;çanta shpine të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;çanta dore të 

lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;çanta të kartelave (çanta për notesa) të lëkurës si dhe 

imitimit të lëkurës;çanta të çelësave të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;çanta të kredit 

kartelave të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;kuleta të xhepit të lëkurës si dhe imitimit të 

lëkurës;çanta shkolle të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës, valixhe dhe çanta, çadra dhe 

çadra dielli dhe shkopinj për ecje, kamxhik (kërbaç), mbajtëse për trup e pajisjeve dhe shalë 

për kuaj, veshje, këpucë, kapela, lojëra dhe lodra, artikuj gjimnastikë dhe sportiv;ofrimi 

online i të gjitha produkteve të lartpërmendurave nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global 

ose pajisjeve elektronike për komunikim nëpërmjet rrjetit wireless.   

 

 

 

(111)  23491 

(151)  13/09/2018 

(181)  02/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/694 

(732)  ENTERMEDIA SH.P.K. Velani, Rr. 

Isa Kastrati, Prishtine Republika e Kosoves 

, KS 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. 

Administrimi (Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi 

administrativ i urdhëresave të blerjes; Reklamim; Agjencitë e reklamave; Reklamat me 

postë; Materiale reklamuese (Përditësimi i); Reklamimi i çështjes (Diseminimi i); Hapësira 

reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për 

këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); Aranzhimin e 

abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të 

telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të performimit); 

Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të konsumit] 

Analiza e çmimit të kostos; Kërkimi i të dhënave në dosjet kompjuterike për të tjerët; 

Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë; Diseminimi i çështjeve reklamuese; 

Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime komerciale ose reklamuese; 

Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi e); Marketing; Hulumtim 

marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes; Reklamimi në linjë në rrjetin 

kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; Organizimi 
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i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat në natyrë; Prezentimi i 

mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; Prodhimi i filmave të 

reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve publicitare; Publicitet; Agjencitë 

publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i materialit për qera; Tekste për 

publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i); Reklamim në radio; Komerciale 

në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime të shitjes me pakicë (Prezentimi i 

mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i shitjes për të tjerët; Mostrat 

(Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; Reklamat 

televizive; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale 

ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese; 

Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare   

41   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe projektime të lidhura me 

to;analiza industriale dhe shërbime hulumtuese;projektim dhe zhvillim të harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë. Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në 

elektronike;Krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët;Konvertimin e të 

dhënave të programeve kompjuterike dhe të të dhënave [konvertimin jo fizik];Dekor 

(Projektim i brendshëm);Shërbime të projektimit (Paketimit);Dizajnimi (Veshje);Dizajnimi 

(Arte grafike);Digjitalizimi i dokumenteve [skanimi];Draftimi (Konstruksion);Dizajnimi i 

arteve grafike;Kontrolli i cilësisë;Veprat e artit (Autentifikimi).   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe projektime të lidhura me to; 

analiza industriale dhe shërbime hulumtuese; projektim dhe zhvillim të harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë. Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në 

elektronike; Krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët; Konvertimin e të 

dhënave të programeve kompjuterike dhe të të dhënave [konvertimin jo fizik]; Dekor 

(Projektim i brendshëm); Shërbime të projektimit (Paketimit); Dizajnimi (Veshje); 

Dizajnimi (Arte grafike); Digjitalizimi i dokumenteve [skanimi]; Draftimi (Konstruksion); 

Dizajnimi i arteve grafike; Kontrolli i cilësisë; Veprat e artit (Autentifikimi).    

 

 

 

(111)  23544 

(151)  04/10/2018 

(181)  21/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/791 

(732)  “NPT. FRESH-CO” Rr.Beteja e 

Loxhës, Pejë. Pa numer, KS 

 
 

(540)   
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(511) 3   Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës;   

5   Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore; 

Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide. 

Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualetin; 

Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët; 

Shtesë dietike, që synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore; 

Zëvendësimet e miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor 

ose veterinar; Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore   

16   Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

Shtypshkronja; Material libralidhës; fotografitë; shkrimi; Ngjitësa për shkrimi ose për 

qëllime shtëpiake; Materialet e artistëve; Furça bojë; Makina shkrimi dhe pajisjet e zyrës 

(përveç mobiljeve); Material udhëzues dhe mësimdhënës (përveç aparatit); Materialet 

plastike për paketim (nuk janë përfshirë në klasa të tjera); Lloji i printerëve; Blloqe 

printimi. Thika letre; dublues; Fletë plastike, thasë dhe çanta për paketim dhe paketim   

24   Tekstile dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; Shtresat e shtratit; 

Mbulesa per tryeze 

Tekstile (mallra copë) dhe mbulime tekstili për përdorim shtëpiak 

   

 

 

(111)  23545 

(151)  04/10/2018 

(181)  21/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/795 

(732)  “NPT. FRESH-CO”, Rr.Beteja e 

Loxhës, Pejë. pn, KS    

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim, 

lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;  

Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës; 
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5   Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore; 

Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide. Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualetin; 

Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët; Shtesë dietike, që synon të 

plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore; Zëvendësimet e miellit, 

ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar;  

Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore    

16   Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të tjera; 

Shtypshkronja; Material libralidhës; fotografitë; shkrimi; Ngjitësa për shkrimi ose për 

qëllime shtëpiake; Materialet e artistëve; Furça bojë; Makina shkrimi dhe pajisjet e zyrës 

(përveç mobiljeve); Material udhëzues dhe mësimdhënës (përveç aparatit); Materialet 

plastike për paketim (nuk janë përfshirë në klasa të tjera); Lloji i printerëve; Blloqe 

printimi. Thika letre; dublues; Fletë plastike, thasë dhe çanta për paketim dhe paketim   

24   Tekstile dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; Shtresat e shtratit; 

Mbulesa per tryeze Tekstile (mallra copë) dhe mbulime tekstili për përdorim shtëpiak 

   

 

 

(111)  23907 

(151)  29/11/2018 

(181)  27/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/802 

(300)  87/363,552  08/03/2017  US 

(732)  ThermiGen, LLC 8304 Esters Blvd., 

Suite 890, 75063 Irving, Texas, U.S.A., US 

(740)  SDP KOSOVE LLC Nena Tereze 29/1 

B.4 10000 Prishtine 

 
 

(540)  THERMIVA 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Paisje medicinale për aplikimin e temperaturës që kontrollohet me valë të 

energjisë  me radio-frekuencë  tek trupi dhe lëkura e pacientit“   

44   Shërbime për operime kirurgjike   

 

 

 

(111)  23424 

(151)  24/08/2018 

(181)  19/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/881 

(732)  Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  SDP KOSOVE LLC Nena Tereze 29/1 

B.4 10000 Prishtine 

 

(540)  RYBLOZEL 
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(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e sindromeve të beta talasemisë 

dhe mielodisplastikës, sëmundjeve autoinflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të 

gjakut, kancerit, artritit, sëmundjeve muskuloskeletore dhe sëmundjeve të lëkurës në fushën 

e onkologjisë, imunologjisë dhe inflamacionit; preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për 

frenimin e citokinës; preparate farmaceutike që e rregullojnë sistemin e imunitetit“.   

 

 

 

(111)  23425 

(151)  24/08/2018 

(181)  24/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/905 

(732)  Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  SDP KOSOVE LLC Nena Tereze 29/1 

B.4 10000 Prishtine 

 
 

(540)  REBLOZYL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e sindromeve të beta talasemisë 

dhe mielodisplastikës, sëmundjeve autoinflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të 

gjakut, kancerit, artritit, sëmundjeve muskuloskeletore dhe sëmundjeve të lëkurës në fushën 

e onkologjisë, imunologjisë dhe inflamacionit; preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për 

frenimin e citokinës; preparate farmaceutike që e rregullojnë sistemin e imunitetit   

 

 

 

(111)  23513 

(151)  25/09/2018 

(181)  31/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/937 

(732)  EPO FASHION CO., LTD 24, 

NO.397 XINGANG ROAD MIDDLE, 

HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU 

CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, CN 

(740)  ASH ``PRISHTINA PATENT`` Rr. 

ILAZ AGUSHI    Nr. 8,   10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Insekticide për përdorim për qëllime bujqësie; insekticidë; herbicidë; preparate 

për shkatërimin e barishtave të këqija; fungicidë për përdorim për qëllime bujqësie; 

fingicidë; preparate për sterilizim; preparate antiparazite; preparate për shkatërimin e 

dëmtuesve; miticide; mjete dezinfektuese për përdorim për qëllime higjienike; preparate 

farmaceutike për përdorim për qëllime bujqësie.   

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

214 

 

 

(111)  23515 

(151)  25/09/2018 

(181)  31/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/938 

(732)  EPO FASHION CO., LTD. 24, 

NO.397 XINGANG ROAD MIDDLE, 

HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU 

CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, CN 

(740)  A.SH. "Prishtina Patent”  Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Insekticide për përdorim për qëllime bujqësie; insekticidë; herbicidë; preparate 

për shkatërimin e barishtave të këqija; fungicidë për përdorim për qëllime bujqësie; 

fingicidë; preparate për sterilizim; preparate antiparazite; preparate për shkatërimin e 

dëmtuesve; miticide; mjete dezinfektuese për përdorim për qëllime higjienike; preparate 

farmaceutike për përdorim për qëllime bujqësie   

 

 

 

(111)  23516 

(151)  25/09/2018 

(181)  02/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/967 

(732)  CONFORAMA HOLDING 80 

Boulevard du Mandinet, Lognes 77432 

Marne la Vallée Cedex 2, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  GRANDIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente për incizimin, transmetimin, riprodhimin apo përpunimin 

e zërit apo imazheve; aparate televizive, televizione me ekrane plazma; televizione LCD; 

ngasës (drajve) DVD; djegës DVD (incizues); sisteme të kinemasë shtëpiake që përbëhen 

nga një aparat televizioni, një pllejer DVD, një audio përforcue dhe zmadhues zëri; pllejer 

portativ multimedial; pllejer MP3; pllejer MP4; stereo sisteme dixhitale personale; pllejer të 

kompakt disqeve; camcorderë (kamerë incizimi); videokamera; video projektorë; radio 

aparate; radio ora; sisteme hi-fi (zërim i cilësisë së lartë); aparate dhe instrumente për 

përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, rregullimin apo kontrollimin e 

elektricitetit; konektorë elektrik, konektorë të kabllove; konektorë të rrymës; tela dhe kabllo 

elektrik; kabllo transmisioni për antena; audio kabllo; kabllo elektronike; kabllo elektrike; 

kabllo koaksiale; kabllo HDMI (ndërfaqe multimediale e cilësisë së lartë); kabllo me fibra 

optik; kabllo furnizimi; kabllo lidhëse; kabllo kompjuteri; kabllo telekomunikimi, kabllo 

USB; kabllo VGA; kordone elektrike; adapterë rryme; adapterë elektrik; adapterë të rrjetit 

kompjuterik; tela zgjatës elektrik; njësi kryësore të furnizimit me rrymë; kuti rryme )bateri); 
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kuti rrymë (transformatorë); pajisje për furnizim me rrymë elektrike   

 

 

 

(111)  23500 

(151)  18/09/2018 

(181)  29/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1075 

(732)  Continental Tire the Americas LLC  

1830 Macmillan Park Drive Fort Mill, 

South Carolina 29707,  US 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Rrota për automjete.   

 

 

 

(111)  23427 

(151)  24/08/2018 

(181)  07/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1102 

(591)  Ngjyrë ari-gradient, e kaltër, vjollce e 

mbyllët dhe e bardhë 

(732)  Kompania EXCLUSIVE Sh.p.k 

Rr. Aziz Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.76 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me preparate për 

heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me losion kozmetik; kozmetikë, posaqërisht 

xhele kozmetik për dush; xhele dushi; losione trupi; shkumë banje; shamponë; spraj 

flokësh; shkumë për stilim; preparate kozmetikepër regullimin e flokëve; kremëra të gjitha 

llojeve që nuk përfshihen në klasat tjera; krem kozmetik për duar; sapunë; sapun i 

lëngshëm; preparate për rroje; deodorant; deodorant për përdorim personal (mallra 

parfumerije), kozmetikë nga materialet e papërpunuara natyrale; pastrues, tonik dhe 

kremëra me prejardhje bilogjike; pambuk për qëllime kozmetike; sythe pambuku për 

qëllime kozmetike; dentifrice; larësgoje jo për qëllime mjekësore; zbutës buzësh; heqës 

lustre të thonjëve    
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5   Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;  

Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide.Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç 

tualetin;Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;Shtesë dietike, që 

synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;Zëvendësimet e 

miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; 

Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore   

35   Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe   

 

 

 

(111)  23428 

(151)  24/08/2018 

(181)  07/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1103 

(591)  E kuqe dhe e bardhë 

(732)  Visar Kastrati Kompania 

EXCLUSIVE Sh.p.k Aziz Abrashi nr.76 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Visar Kastrati  Rr. Aziz Abrashi nr.76 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë. 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me preparate për 

heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me losion kozmetik; kozmetikë, posaqërisht 

xhele kozmetik për dush; xhele dushi; losione trupi; shkumë banje; shamponë; spraj 

flokësh; shkumë për stilim; preparate kozmetikepër regullimin e flokëve; kremëra të gjitha 

llojeve që nuk përfshihen në klasat tjera; krem kozmetik për duar; sapunë; sapun i 

lëngshëm; preparate për rroje; deodorant; deodorant për përdorim personal (mallra 

parfumerije), kozmetikë nga materialet e papërpunuara natyrale; pastrues, tonik dhe 

kremëra me prejardhje bilogjike; pambuk për qëllime kozmetike; sythe pambuku për 

qëllime kozmetike; dentifrice; larësgoje jo për qëllime mjekësore; zbutës buzësh; heqës 

lustre të thonjëve    

5   Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;  

Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide.Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç 

tualetin;Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;Shtesë dietike, që 

synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;Zëvendësimet e 

miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; 
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Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore.  

 

   

35   Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe   

 

 

 

(111)  23429 

(151)  24/08/2018 

(181)  07/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1108 

(591)  Ngjyrë ari-gradient, e kaltër, vjollce e 

mbyllët dhe e bardhë 

(732)  Kompania EXCLUSIVE Sh.p.k 

Rr. Aziz Abrashi nr.76 Zona Industriale 

10000 Prishtinë, KS 

(740)  Visar Kastrati Rr. Aziz Abrashi nr.76 

Zona Industriale 10000 Prishtinë, Kosovë. 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me preparate për 

heqjen e make up-it; facoleta të impregnuara me losion kozmetik; kozmetikë, posaqërisht 

xhele kozmetik për dush; xhele dushi; losione trupi; shkumë banje; shamponë; spraj 

flokësh; shkumë për stilim; preparate kozmetikepër regullimin e flokëve; kremëra të gjitha 

llojeve që nuk përfshihen në klasat tjera; krem kozmetik për duar; sapunë; sapun i 

lëngshëm; preparate për rroje; deodorant; deodorant për përdorim personal (mallra 

parfumerije), kozmetikë nga materialet e papërpunuara natyrale; pastrues, tonik dhe 

kremëra me prejardhje bilogjike; pambuk për qëllime kozmetike; sythe pambuku për 

qëllime kozmetike; dentifrice; larësgoje jo për qëllime mjekësore; zbutës buzësh; heqës 

lustre të thonjëve    

5   Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;  

Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për 

ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve; 

Fungicides, herbicide.Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç 

tualetin;Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;Shtesë dietike, që 

synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;Zëvendësimet e 

miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar; 

Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore   

35   Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 
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gji, ushqim për bebe   

 

 

 

(111)  23398 

(151)  02/08/2018 

(181)  13/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1120 

(732)  Pinehill Arabia Food Ltd  Jeddah -

West Bugdadiyah District- Hamza Shehata 

St. P.O Box 11625 Postal Cod 21463 Saudi 

Arabia, SA 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime 

të  konzervuara, të  ngrira, të  thara dhe të  pregatitura; xhelatinë, reçel; vezë, qumsht dhe 

produkte të  qumshtit; vajëra të ngrënshme dhe yndyra   

30   Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioka, sago; miell dhe prodhime drithërash, 

bukë, biskota, bonbona dhe ëmbëlsira; akull, sheqer, mjaltë; melasë, tharmë, pluhur gatimi; 

krypë, mustardë, uthull, salca (shtojca); erëza; akull   

 

 

 

(111)  23514 

(151)  25/09/2018 

(181)  20/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1138 

(732)  MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE 

KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ 

TİCARET ANONİM Barbaros Hayrettin 

Paşa Mahallesi, 1992 Sokak, No:16 Kat:12, 

Daire:249  Esenyurt– İstanbul / TURKEY, 

TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjentë për përdorim në amvisëri dhe preparate lavanderie, preparate 

zbardhues për përdorim në amvisëri, nisheste lavanderie, zbutës pëlhurash për përdorim në 
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lavanderi, heqës të gëlqeres për përdorim në lavanderi, sapun i granuluar, preparate lustrimi 

për përdorim në amvisëri; vajra esenciale për përdorim personal, parfume dhe kolonjë, 

kozmetikë dhe preparate kozmetike, posaqërisht posaqërisht losione për rroje, shkumë për 

rroje, xhel për rroje, losione stimuluese jo mjeksore për lëkurë, krem për pas rroje, krem 

kozmetik për kujdes të lëkurës, depilatorë, xhel dushi dhe banje, vaj trëndafili për qëllime 

kozmetike, llak thonjsh për qëllime kozmetike, heqës i llakut nga thonjt, buzkuq, lapsa 

sysh, preparet kozmetike për qerpikë, posaqërsiht, maskara, ngjyra flokësh, spraj flokësh 

dhe xhele flokësh, takëm për kujdes të flokëve që përmbajnë preparate jo mjeksore për 

kujdes të flokëve, posaqërsiht, shampon, kondicioner (zbutës); xhel petroliumi për qëllime 

kozmetike, depilatorë, kana për qëllime kozmetike, preparate kozmetike për dobësim dhe 

nxirje të lëkurës; anti djersitës për përdorim personal, deodorantë dhe anti djeristës 

(përfshirë deodorantët për qenje njerzore dhe kafshë; pos kozmetikës mjekësore); sapun për 

përdorim personal posaqërisht, sapunet e parfumuar (pos sapunëve mjekësor); pasta 

dhëmbësh, dentifricë në formë të çam çakëzit, xhel për zbardhje të dhëmbëve, pudra 

(pluhur) për dhëmbë, preparate për pastrim të protezave të dhëmbëve; rëshira dhe dyll jo 

mjeksor për gojë, pasta për kontroll të gurit të dhëmbëve (tartarit); letër zmerile, pasta 

abrazive, gur shkume për përdorim presonal; lutrues lëkure, lustrues për gjëra nga metali, 

lustrues mobiljesh, lustrues dyshemeje. 

   

 

 

(111)  23406 

(151)  08/08/2018 

(181)  26/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1169 

(732)  DOO TERMOMONT ŠIMANOVCI 

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Serbia, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  TOBY 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për djegie, kaldaja dhe ngrohëse;vatra;aparate për ngrohje 

qendrore;aparate për ngrohjen e hapësirës;aparate dhe instalime për ngrohje;aparate të 

kontrollit të djegësit;pajisje për mbushjen e furrave;aparate për gjenerimin e 

nxehtësisë;aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta;aparate 

për ngrohjen e furrave;kaldaja për ngrohje qendrore;kaldaja;kaldaja për instalimet e 

ngrohjes qendrore;kaldaja për instalimet e furnizimit me ujë të ngrohtë;kaldaja për 

furra;kaldaja për përdorim në sistemet e ngrohjes;aparate ushqyese për kaldaja për 

ngrohje;aparate për ngrohje për përdorim në shtëpi;pjesë, të modeluara, për furra;soba;të 

gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë të destinuara për fushën e 

ngrohjes.   
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(111)  23407 

(151)  08/08/2018 

(181)  26/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1170 

(732)  DOO TERMOMONT ŠIMANOVCI, 

Prhovačka bb, 22310 Šimanovci, Serbia, RS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  BIODOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate për djegie, kaldaja dhe ngrohëse;vatra;aparate për ngrohje 

qendrore;aparate për ngrohjen e hapësirës;aparate dhe instalime për ngrohje;aparate të 

kontrollit të djegësit;pajisje për mbushjen e furrave;aparate për gjenerimin e 

nxehtësisë;aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta;aparate 

për ngrohjen e furrave;kaldaja për ngrohje qendrore;kaldaja;kaldaja për instalimet e 

ngrohjes qendrore;kaldaja për instalimet e furnizimit me ujë të ngrohtë;kaldaja për 

furra;kaldaja për përdorim në sistemet e ngrohjes;aparate ushqyese për kaldaja për 

ngrohje;aparate për ngrohje për përdorim në shtëpi;pjesë, të modeluara, për furra;soba;të 

gjitha mallrat e lartpërmendura të përfshira në këtë klasë të destinuara për fushën e 

ngrohjes.   

 

 

 

(111)  23459 

(151)  06/09/2018 

(181)  27/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1174 

(591)  E portokallet 

(732)  ,,Wart – Kos,,L.L.C Gjilan 

Rr,,Muhagjerve,,29, KS 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metale të zakonshme dhe aliazhet  e tyre,materjalet e ndertimit prej 

metali,mdertime te transportueshme prej metali, materjale prej metali per trase 

hekurudhore, kabell jo elektrike dhe tela prej metali të zakonshem, hekurishte copra të 

vogla prej metali, tuba prej metali te madhesive te ndryshme, kasaforta, mallera prej metali 

te zakonshme te pa perfshira ne klasat e tjera, minerale.   

7   Makinat (e përfshira në klasen 7), makinat elektrike të kuzhinës për prerje, bluarje, 

presim ose hapje, etiketimi (makinat), grirje, makinat per qepje, makinat per centrim, 

makina per shpim, sharrim, makinat per saldim, makinat per paketim, makinat per larjen e 

enve, makinat per larje, vegla bujqesore dhe vegla perpergaditjen e kopshteve.   
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(111)  23410 

(151)  13/08/2018 

(181)  02/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1192 

(591)  E zezë, e kuqe dhe e bardhë. 

(732)  Visar Kastrati EXCLUSIVE Sh.p.k., 

Adresa: Rr. Aziz Abrashi nr.76 Zona 

Industriale 10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, zëvendësime të kafes; produkte të 

miellit dhe produkte nga drithërat, buk, kejka, ëmbëlsira; akullore; tharmë buke, pluhur për 

pjekurina; krip, melmesa (senf); ajkë, salcë, erëza.    

32   Ujë mineral dhe pije tjera joalkoholike, pije freskuese frutash dhe lëngje frutash.   

43   Aktivitete sherbyese të pijeve; sherbime restorante 

sh dhe aktivitete sherbyese lëvizëse   

të ushqimit, aktivitete tjera sherbyese të ushqimit, furnizim me ushqim sipas porosisë për 

raste; pika shitëse të ushqimit, prodhim dhe sherbime të salcave dhe ushqimeve të 

ndryshme, prodhim i ushqimeve të freskëta dhe  

të ngrira; prodhim dhe shitje të ushqimit me pagesë.  

   

 

 

(111)  23718 

(151)  08/11/2018 

(181)  02/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1193 

(732)  Dunlop International Limited 

Thorncroft Manor, Thorncroft Drive, 

 Dorking Road, Leatherhead 

 Surrey, KT22 8JB, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  DUNLOP 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Ngjitës industrial; ngjitës me bazë uji për përdorim industrial; ngjitëse të tretshme 

për përdorim industrial; ngjitëse me bazë tretëse për përdorim industrial; kimikalje për 

përdorim industrial. 
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(111)  23705 

(151)  07/11/2018 

(181)  02/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1194 

(732)  Dunlop International Limited 

Thorncroft Manor, Thorncroft Drive, 

Dorking Road, Leatherhead Surrey, KT22 

8JB, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Ngjitëse industriale; ngjitës me bazë uji për përdorim industrial; ngjitëse të 

tretshme për përdorim industrial; ngjitëse me bazë tretëse për përdorim industrial; kimikalje 

për përdorim industrial.   

 

 

 

(111)  23895 

(151)  27/11/2018 

(181)  02/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1195 

(300)  016540759  31/03/2017  EU 

(732)  MIRAGE GRANITO CERAMICO 

S.P.A.  Via Giardini Nord, 225 41026 

Pavullo nel Frignano (MO), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  INFINITY 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Pllaka nga keramika, pllaka nga porcelani dhe nga të punuara nga balta; pllaka 

nga keramika; pllaka të punuara nga porcelani dhe balta; pllaka jo nga metali; shtresa muri 

jo nga metali; shtresa për muret e banjos jo nga metali; shtresa për muret e kuzhinës jo nga 

metali”.    

20   Shtresa për tavolina pune; shtresa tavoline; shtresa banaku për kuzhinë; shtresa që 

përdoren për lavamane; rafta muri; rafta të mobiljeve   
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(111)  23896 

(151)  27/11/2018 

(181)  02/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1196 

(300)  016540701  31/03/2017  TR 

(732)  MIRAGE GRANITO CERAMICO 

S.P.A.  Via Giardini Nord, 225 41026 

Pavullo nel Frignano (MO), IT 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  MIRAGE 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Shtresa për tavolina pune; shtresa tavoline; shtresa banaku për kuzhinë; shtresa 

që përdoren për lavamane; rafta muri; rafta të mobiljeve”.    

 

 

 

(111)  23901 

(151)  29/11/2018 

(181)  02/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1197 

(591)  E bardhe, e kuqe 

(732)  Emco spol. s r.o. Türkova 2319/5b, 

149 00 Praha 4, Czech Republic, CZ 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime 

drithërash, bukë, biskota, pasta, bonbona dhe ëmbëlsira; akull, mjaltë; melasë, tharmë, 

pluhur gatimi; krypë, mustardë, uthull, salca; erëza; akull   

 

 

 

(111)  23704 

(151)  07/11/2018 

(181)  03/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1198 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  GO! TABS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Gargarë jo medicinal për gojë, shpërlarës goje, pasta për dhëmbë dhe freskues të 
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frymëmarrjes, të gjitha jo medicinale.   

30   Tableta jo-medicinale për freskimin e frymëmarrjes.    

 

 

 

(111)  23702 

(151)  06/11/2018 

(181)  03/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1199 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo Bosnia i Hercegovina, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  VERION 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.    

 

 

 

(111)  23849 

(151)  21/11/2018 

(181)  03/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1200 

(591)  vjollce,e verdhe,e bardhe. 

(732)  Drushtvo za proizvodstvo, trgovija i 

uslugi LINKER GROUP DOO Tetovo 

ul.”Kiro Ristoski – Drnc” br. 100/B 

1200 Tetovo, R.Macedonia, MK 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pëlhurat apo facoleta të ngopura me vajra për qëllime kozmetike ose të tualeteve, 

pëlhurat ose facoleta të ngopura me locione (kremra) për qëllime kozmetike ose të 

tualeteve; përgatitjet për heqjen e makiazhit; pastrues për qëllime higjienike intime 

personale, jo mjekësore; lecka fshirëse kozmetikë te para-lagura; lecka fshirëse që 

përfshijnë preparatet e pastrimit   

5   pelenat e foshnjave [pelenat] / pecetat e foshnjave [pelenat]; peceta-brekë për foshnje 

[pelana-brekë] / pelena-brekë të foshnjave / peceta të foshnjave; pelena për kafshët 

shtëpiake; peceta për mospërmbajtje / pelena për mospërmbajtje; Peshqir sanitar; lecka 

fshirëse me antiseptik të ngopur; lecka fshirëse mjekësore te ngopura; lecka fshirëse për 

përdorim mjekësor;   

35   Reklamim; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet 

në eksport-import dhe shërbime me shumicë dhe pakicë me: Pëlhurat apo facoleta të 

ngopura me vajra për qëllime kozmetike ose të tualeteve, pëlhurat ose facoleta të ngopura 
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me locione (kremra) për qëllime kozmetike ose të tualeteve; përgatitjet për heqjen e 

makiazhit; pastrues për qëllime higjienike intime personale, jo mjekësore; lecka fshirëse 

kozmetikë te para-lagura; lecka fshirëse që përfshijnë preparatet e pastrimit; pelenat e 

foshnjave [pelenat] / pecetat e foshnjave [pelenat]; peceta-brekë për foshnje [pelena-brekë] 

/ pelena-brekë të foshnjave / peceta të foshnjave; pelena për kafshët shtëpiake; peceta për 

mospërmbajtje / pelena për mospërmbajtje; Peshqir sanitar; lecka fshirëse me antiseptik të 

ngopur; lecka fshirëse mjekësore te ngopura; lecka fshirëse për përdorim mjekësor   

 

 

 

(111)  23919 

(151)  29/11/2018 

(181)  03/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1201 

(732)  CHIESI FARMACEUTICI S.P.A. Via 

Palermo 26/A, 43100 Parma, IT 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  NEXTHALER 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare, gjymtyrë, 

sy dhe dhëmbë artificial; artikuj ortopedik, materiale për qepje.   

 

 

 

(111)  23897 

(151)  27/11/2018 

(181)  03/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1202 

(591)  E kuqe dhe e bardhë 

(732)  Orkin Expansion, Inc. 105 North 

Market Street, #1106 Wilmington, Delaware 

19899 United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Shërbimet e kontrollit të insekteve.    
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(111)  23877 

(151)  26/11/2018 

(181)  03/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1203 

(591)  E bardhë, e zezë,e gjelber, e gjelbert e 

erret. 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 Switzerland 

, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare 

, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit  

për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares 

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse   

 

 

 

(111)  23876 

(151)  26/11/2018 

(181)  03/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1204 

(591)  E bardhë, e zezë, portokalli e 

ndritshme, portokalli e erret. 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 34   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   

 

 

 

(111)  23875 

(151)  26/11/2018 

(181)  03/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1205 

(591)  E bardhë,e zezë, e kuqe e erret. 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 Switzerland 

, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare 

, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit  

për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares 

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

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   
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(111)  23874 

(151)  26/11/2018 

(181)  03/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1206 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 Switzerland 

, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare 

, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit  

për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares 

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse   

 

 

 

(111)  23873 

(151)  26/11/2018 

(181)  03/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1208 

(591)   E bardhe, e zeze, e kalter e ndritshme, 

e kater e erret  

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 Switzerland 

, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 34   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. 

   

 

 

 

(111)  23719 

(151)  08/11/2018 

(181)  04/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1210 

(591)   E bardhe, e zeze. 

(732)  N.SH.’’PRAXIS PHYSIOTHERAPY 

CENTER’’ PRISHTINË/Rr,,Bajram Bahtiri,, 

59 E, KS 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqimi për foshnje; 

emplastër , materialet për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore   

44   Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe 

kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë 

   

 

 

(111)  23666 

(151)  01/11/2018 

(181)  04/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1214 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)  SYSTANE ULTRA 
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(511) 5   Preparate farmaceutike oftalmike   

 

 

 

(111)  23717 

(151)  08/11/2018 

(181)  04/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1215 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MAXITROL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike oftalmike   

 

 

 

(111)  23667 

(151)  02/11/2018 

(181)  04/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1216 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TOBRADEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike oftalmike   

 

 

 

(111)  23668 

(151)  02/11/2018 

(181)  04/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1217 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TOBREX 
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(511) 5   Preparate farmaceutike oftalmike   

 

 

 

(111)  23669 

(151)  02/11/2018 

(181)  04/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1218 

(732)  NOVARTIS AG 4002 BASEL, 

Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  MAXIDEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike oftalmike   

 

 

 

(111)  23706 

(151)  08/11/2018 

(181)  05/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1221 

(732)  Beni Impex  Shemsi Hasani  

RR. Nëna Terezë Fushë Kosovë, KS 

(740)  Beni Impex  Shemsi Hasani  

RR. Nëna Terezë Fushë Kosovë, KS 

 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafja, caji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioca, sagu, kafja artificiale: mielli dhe 

produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbësirat, akulloret: mjalta, melasa: tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa,mustarda: uthulla,salcat (mëlmesat): erëzat: akulli   

 

 

 

(111)  23670 

(151)  02/11/2018 

(181)  11/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1222 

(591)  E bardhe,e portokallt, e verdhe, e 

kuqe, e zeze. 

(732)  “Extra Fruit Fillings” Sh.p.k.   Lagjia 

Arbanë Zona Industriale, pn 20000 

Prizren,Kosovë, KS 

(740)  Avokat Kushtrim Muqaj B.I.  Ndue 

(540)   
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Përlleshi, Lin P. Bll. 4/16-1 10000 Prishtinë, 

Kosovë 

 
 

     

 
 

 

(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 

   

 

 

 

(111)  23925 

(151)  29/11/2018 

(181)  05/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1228 

(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë, 

 
 

(540)  Skënderbeu Dyrrah 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës   

 

 

 

(111)  23921 

(151)  29/11/2018 

(181)  05/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1229 

(591)  e zezë, e artë, e kuqe, ngjyrë floriri, e 

bardhë 

(540)   
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(732)  ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ish-

Kombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut 

"Skenderbeu", Tiranë, Shqipëri, AL 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birra; ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike; pije frutash 

dhe lëngje frutash; shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve   

33   Pijet alkoolike (përveç birrave).   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.    

 

 

 

(111)  23791 

(151)  19/11/2018 

(181)  06/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1233 

(591)  Gjelber, bardhe,hiri. 

(732)  Merck Sharp & Dohme Corp. One 

Merck Drive Whitehouse Station, New 

Jersey 08889, US 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Material i shtypur material, ne veçanti, reklamat, gazetat, broshurat, posterët, 

material shkrimi dhe parulla në fushat e shëndetit, mjekësisë, farmaceutikëve, dhe 

industrisë farmaceutike   

44   Dhënia e informacionit në fushën e shëndetit, mjekësisë, farmaceutikëve, dhe 

industrinë farmaceutike   

 

 

(111)  23793 

(151)  19/11/2018 

(181)  09/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1235 

(732)  Kraft Foods Group Brands LLC  200 

East Randolph Street, Chicago Illinois 

60601, US 

(540)  KRAFT 
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(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit; pemët dhe 

perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, 

qumështi dhe produktet e tij; djathë i integruar, djathë i përpunuar, djathë kremi, gjalpë 

kikiriki, kremë shpërndarës nga frutat e forta; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

30   Kafja, çaji, kakaoja dhe kafja artificiale; orizi; tapioka dhe sagu; mielli dhe produktet e 

bëra prej drithërave; ushqim i lehtë me bazë drithërash; përzierja e mbushjes e përbërë 

kryesisht nga buka ose orizi; ushqime të përgatitura me bazë brumëra te petëzuara; buka, 

brumërat dhe ëmbëlsirat; ëmbëlsira; biskota; ëmbëlsira; sheqerka; karamela; marshmallovë; 

akujt; sheqer, mjaltë, melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salcat 

(melmesat); salcë djathi; majonezë; salcë për sallatë; salcë tartare; kremë për shpërndarje ne 

sanduiç që përbëhet kryesisht nga salca e sallatës ose majonezit; salcë për sallata, ushqim 

deti dhe mishërat; salcë për ushqim skare; erëzat; akull.   

 

 

 

(111)  23796 

(151)  19/11/2018 

(181)  10/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1239 

(732)  VIVO MOBILE COMMUNICATION 

CO., LTD. 283#, BBK Road, Wusha, 

Chang'An Dongguan, Guangdong, CN 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  VIVO  

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Publicitet; Prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; Sigurimi i hapësirës në faqet e internetit për reklamim të mallrave dhe shërbimeve; 

Reklama online në një rrjet kompjuterik; Sigurimi i informacionit të biznesit nëpërmjet një 

faqe interneti; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;  Shërbimet 

e agjencisë per import-eksport; Promovimi i shitjeve për të tjerët; Sigurimi i një tregu 

online për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; Hartimi i informacionit në bazat 

e të dhënave kompjuterike; Sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; 

Organizimi i abonimeve për shërbimet e telekomunikacionit për të tjerët; Përditësimi dhe 

mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; Indeksimi në internet për 

qëllime komerciale ose reklamuese;  Hartimi i indekseve të informacionit për qëllime 

komerciale ose reklamuese. 

   

 

 

(111)  23932 

(151)  29/11/2018 

(181)  12/10/2027 

(540)  TOZAR 
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(210)  KS/M/ 2017/1245 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo Bosnia i Hercegovina, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike   

 

 

 

(111)  23933 

(151)  29/11/2018 

(181)  12/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1246 

(732)  Bosnalijek, farmaceutska i hemijska 

industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 

71000 Sarajevo Bosnia i Hercegovina, BA 

(740)  Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K. 

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  CLODIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.    

 

 

 

(111)  23772 

(151)  19/11/2018 

(181)  12/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1247 

(591)  E bardhë, e kaltër dhe e zezë. 

(732)  BMJ Industries FZCO 31053, Al-

Jazeera Al-Hamra Ras Al Khaimah  

UAE, AE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.   
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(111)  23769 

(151)  19/11/2018 

(181)  12/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1248 

(591)  E kaltër, e verdhë dhe e zezë. 

(732)  BMJ Industries FZCO 31053, Al-

Jazeera Al-Hamra Ras Al Khaimah UAE, AE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.   

 

 

 

(111)  23927 

(151)  29/11/2018 

(181)  12/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1249 

(591)   E kaltër, e verdhë dhe e zezë. 

(732)  BMJ Industries FZCO 31053, Al-

Jazeera Al-Hamra Ras Al Khaimah UAE, AE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Melasë, duhan; artikuj për duhanpirës; shkrepësa.   
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(111)  23794 

(151)  19/11/2018 

(181)  13/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1252 

(591)  E zezë, e bardhë, hiri. 

(732)  OĞUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ ADANA HACI, 

SABANCI ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 

TURGUT ÖZAL BULVARI, NO:31, 

ADANA/SARIÇAM/ TURKEY, TR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Birrat; preparatet për përgatitjen e birrës; Uji mineral, uji i burimit, uji i tryezës, 

uji i gazuar; Lëngje frutash dhe perimesh, koncentrate dhe ekstrakte të frutave dhe 

perimeve për të bërë pije, pije te buta joalkoolike; Pije energjike   

 

 

 

(111)  23931 

(151)  29/11/2018 

(181)  13/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1253 

(591)  E zezë, e verdhë, portokalli. 

(732)  OĞUZ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ ADANA HACI, 

SABANCI ORGANIZE SANAYI BÖLGESI 

TURGUT ÖZAL BULVARI, NO:31, 

ADANA/SARIÇAM/ TURKEY, TR 

(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Birrat; preparatet për përgatitjen e birrës; Uji mineral, uji i burimit, uji i tryezës, 

uji i gazuar; Lëngje frutash dhe perimesh, koncentrate dhe ekstrakte të frutave dhe 

perimeve për të bërë pije, pije te buta joalkoolike; Pije energjike   
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(111)  23891 

(151)  27/11/2018 

(181)  13/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1257 

(732)  JT International S.A. 8 rue Kazem-

Radjavi, 1202 Geneva, Switzerland, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  LOUNGE 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, qoftë i përpunuar ose i pa përpunuar; duhan për pirje, duhan i tubave, 

duhan që rrotullohet me dorë, duhan përtypës, duhan snus; cigare, cigare elektronike, puro, 

cigarillos; burnot; artikujt e duhanpirësve të përfshirë në klasën 34; letrat e cigareve, tubat e 

cigareve dhe shkrepsat   

 

 

 

(111)  23726 

(151)  09/11/2018 

(181)  13/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1259 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, Srbija, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  AZARAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike    

 

 

 

(111)  23892 

(151)  27/11/2018 

(181)  16/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1260 

(732)  Koninklijke Philips N.V. High Tech 

Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, NL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pajisje për qëllime shtëpiake që nuk janë të përfshira në klasat tjera, gjegjësisht 

blender elektrik të ushqimit, hapës elektrik të kanaçeve, procesorë elektrik të ushqimit, 

shtypës elektrik të frutave, mulli elektrik të kripës, mulli elektrik të piperit dhe përzirës 

elektrik; thika elektrike; pajisje elektrike për kuzhinë për prerjen dhe grirjen e ushqimit që 
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nuk janë të përfshira në klasat tjera; aparate elektrike për largimin e pluhurit për qëllime të 

pastrimit, gjegjësisht fshesa vakumi (elektrike); zorrë të fshesave të vakumit, thaës të 

fshesave të vakumit dhe pjesë tjera për fshesa vakumi (elektrike) të vetëm kësaj klase; 

makina për pastrimit e tepihëve; makina për pastrimin e dyshemesë; makina pastrimi me 

avull; makina për hekurosje dhe shtypës për hekurosje; pjesë për mallrat e përmendura   

8   Vegla dhe instrumente dore (që operohen me dorë); instrumente elektrike të dorës 

(gërryrës) për pastrim të fytyrës; brisqe rroje; qethës elektrik dhe jo-elektrik për flokë si dhe 

zvogëlues të flokut; gërshërë për të shkurtuar flokun; shkurtues të thonjëve; pajisje elektrike 

apo jo-elektrike për depilim, që poashtu shërbejnë si pastrues të hundës; piskatore elektrike 

apo jo-elektrike për largimin e qimeve; lima elektrike apo jo-elektrike për thonjë; komplete 

veglash elektrike apo jo-elektrike për manikyr dhe pedikyr; vegla dore, gjegjësisht shpuese 

të vrimave në thimtha; velga dore, gjegjësisht mashë për kapjen e thimthave dhe objekteve 

tjera nga një sterilizues; hekur elektrik për hekurosje dhe hekur për hekurosje me avull; 

stilizues elektrik të flokut; pjesë për mallrat e përmendura   

9   Aparate dhe instrumente shkencore, detare, hulumtuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (supervisioni), jetë-shpëtuese dhe 

edukuese; aparate dhe instrumente për përçimin, ndryshimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; komponente elektrike dhe elektronike; aparate 

televizive, gjegjësisht televizor, antena për televizor, ekrane për televizor; telefona, telefona 

mobil; aparate sekretarie telefonike; makina diktimit; aparate kontrolli në natyrën e 

telekomandave për kontrollimin e sistemeve të ndriçimit dhe programe të softuerit 

kompjuterik për kontrollimin e sistemeve të ndriçimit, që nuk janë të përfshira në klasat 

tjera; dioda që emetojnë dritë (LED); module LED që plotësisht apo pjesërisht përbëhen 

nga LED, OLED, dioda polimeri dritë emetuese të integruara; aparate kontrolluese optike; 

aparate kontrolluese termale; aparate për incizimin, transmisionin ose reprodukcionin e 

zërit ose imazheve; altoparlantë, bori për altoparlantë; bartës magnetik të të dhënave; disqe 

për incizim; kompakt disqe; DVD; pajisje për përpunimin e të dhënave; kompjuterë; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik, gjegjësisht softuer për aplikacione mobile në pajisje 

elektronike për transmetimin e të dhënave nga pajisjet matëse dhe monitoruese të personale 

të shëndetit për parametra fiziologjik; softuer për përdorim në fushën e kujdësit shëndetësor 

dhe shëndetit dhe mirëqenies personale për mundësimin e kapjes, kombinimit, lidhjes dhe 

analizës së të dhënave të shëndetit personal, parametrave fiziologjik, dhe shenjave vitale të 

informatave të shëndetit dhe softuer për lehtësimin e trajnimit të përdoruesve;  pajisje 

matëse të shëndetit personal; ndërfaqe softueri për përdorim me pajisjet matëse dhe 

monitoruese të shëndetit personal; module të monitorëve elektronik; peshore; termometra, 

jo për qëllime mjekësore; ergometër; pajisje pa tela të komunikimit për transmetim të zërit, 

të dhënave dhe imazheve; softuer i shkarkueshëm kompjuterik; aparate për ruajtjen e të 

dhënave; aparate elektronike me funksione multimediale dhe ndërvepruese; lidhës, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, stacione montuese dhe adapterë elektrik dhe elektronik, të 

gjitha për përdorim me mallrat e përmendura; aksesorë, pjesë, pjesë përcjellëse dhe aparate 

testimi për gjitha mallrat e përmendura; mbështjellëse, çanta dhe këllëfe të përshtatura apo 

të formësuara për të mbajtur gjitha mallrat e përmendura; maus kompjuteri; top për përjellje 

të lëvizjës në maus; shtroja për prekje dhe levë (xhojstik) kompjuterike; dirigjues për 

kompjuterë personal; shkop tregues elektronik; tregues me rreze infra të kuqe në natyrën e 

lapsave tregues më rreze infra të kuqe dhe treguesve laserik për prezantime të sllajdeve; 

sensorë laseri për përdorim në matjen e lëvizjeve; detektorë lëvizjesh; çipa kompjuteri; 
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gjysëm-përçues; qarqe të integruara; softuer operativ për përdorim me maus kompjuteri, top 

përcjellës, shtroja prekëse dhe leva kompjuteri; alarme; alarme zjarri; dry elektrik me 

alram; dry eletrik nga metali; dry elektronik për dyer; peshore për foshnje; ekranë 

kompjuteri; termometër gjegjësisht, termometës për përdorim në vesh dhe jo për qëllime 

mjekësore; termometër elektronik jo për qëllime mjekësore; termometër qetësues jo për 

qëllime mjekësore; veshje kundër rrezatimit; publikime elektronike të shkarkueshme, që 

ofrohen online nga baza të të dhënave apo interneti; media të zbrazëta për ruajtjen e të 

dhënave elektronike; media magnetike të para-incizuara për ruajtjen e të dhënave; kompakt 

disqe të para-incizuara; cd-rom të para-incizuar; të dhëna të para-incizuara; shirita të para-

incizuar; disqe të para-incizuara; kaseta të para-incizuara; koka rezervë të paraincizuara, të 

gjitha në fushën e kujdesit ndaj nënës dhe fëmiut, dhe ku të gjitha përmbajnë materiale 

zanore, video, të dhëna, imazhe, lojra, tekste, programe apo informata; kompakt disqe 

ndërvepruese të zbrazëta; CD-ROM të zbrazëta; disqe të zbrazëta të të dhënave; video 

shirita të zbrazët; audio shirita të zbrazët; disqe të zbrazëta; audio kaseta të zbrazëta; video 

kaseta të zbrazëta; koka rezervë të lëvizshme për hard disqe; programe të softuerit 

kompjuterik për përdorim në menaxhimin e ë të dhënave, përpunimin e tabelave, 

përpunimin e fjalëve; aplikacione softueri për telefona mobil dhe pajisje tjera elektronik-

dixhitale portative e mobile për përdorim në menaxhimin e bazave të të dhënave, 

përpunimin e tableave, përpunimin e fjalëve; aplikacione mobile të shkarkueshme për 

menaxhimin e kontove bankare, përpunimit të fotografive, marrjen e rezervimeve për 

restorane, menaxhimin e kalendarëve; programe kompjuterike për qasje, shfletim dhe 

kërkim në baza online të të dhënave; softuer dhe firmuer (softuer permanent) kompjuterik; 

korniza për syze; syze; syze dieli; magneta frigoriferi; monitorë për foshnje; monitorë video 

dixhital; mbushës për bateri elektrike; mbushës të baterive; bateri dhe bateri elektrike 

rimbushëse; komplete baterish elektrike rimbushëse; njësi qendrore përpunimi për monitorë 

të foshnjave; lidhje elektrike për linja të monitorëve për foshnje; kordon vazhdues për 

rrymë elektrike; mbajtëse elektrike mbushëse për njësi kryesore të monitorëve për foshnje; 

pjesë të monitorëve për foshnje të përfshirë vetëm në këtë klasë; termometër për dhoma dhe 

banjo e jo për qëllime mjekësore; korniza dixhitale për fotografi; matës elektrik të stresit jo 

për qëllime mjekësore; aparate rëntgeni jo për qëllime mjëksore; ora inteligjente, 

gjegjësisht ora dore që poashtu përmbajnë sensore të parametrave fiziologjik dhe që kanë 

një ekran dhe ndërfaqe përdorimi për kontrollimin e sensorëve, futjes së të dhënave dhe 

pranimit të porosive dhe njoftimeve; pjesë të mallrave të lartpërmendura të vetëm kësaj 

klase.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; aparate dhe 

instrumente mjekësore, gjegjësisht sensore shëndeti, fitnesi, të stërvitjes dhe mirëqenies, 

monitore dhe ekrane për matjen, përcjelljes, monitorimin, ruajtjen dhe transmetimin e 

parametrave fiziologjik, shenjave vitale, të dhënave biometrike, rrahjes së zemrës, shtypjes 

së frymëmarrjes, lëvizjeve të trupit, dhe kalorive të djegura; pajisje për monitorimin e 

shëndetit e që përbëhen nga aparate që masin shtypjen e gjakut, termometra, gjegjësisht 

termometra veshi për qëllime mjekësore për përdorim në ushtrime fizioterapeutike; makina 

ushtrimi për qëllime terapeutike; pajisje ushtrimi [zgjerues] për terapi mjekësore; aparate 

stërvitëse për qëllime të rehabilitimit mjekësor; aparate për ushtrime fizike, për qëllime 

mjekësore; aparate ushtrimi që kontrollohen nga kompjuteri për qëllime terapeutike; shtylla 

asimetrike për ushtime fizike [të përshtatura për përdorim mjekësor]; veshje për dhoma 

operacioni, gjegjësisht këmisha të gjata kirurgjike; drita dhe llampa për përdorim mjekësor, 
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shërues, kirurgjik dhe dentar, gjegjësisht llampa koke, drita koke kirurgjike, llampa 

kirurgjike, llampa të operacioneve kirurgjike; drita dhe llampa për përdorim veterinar, 

gjegjësisht për ekzaminime kirurgjike; gjymtyrë, sy dhe dhëmbë artificial; batanije 

elektrike për përdorim mjekësor; aparate, pajisje dhe instrumente të rrezatimit ultravjollce 

për përdorim mjekësor, gjegjësisht llampa ultravjollce për qëllime mjekësore, njësi radiatori 

ultravjollce për qëllime terapeutike, llampa UV për aplikacione mjekësore; aparate, tuba, 

instalime dhe instrumente rëntgeni për përdorim mjekësor; aparate dëgjimi mjekësor; 

shishe ushqimi; thimhta dhe qetësues, gjegjësisht biberon për foshnje; zingjirë dhe kapëse 

për mbajtjen e biberonëve të foshnjeve; unaza për dhëmbë; lugë dhe ushqyes mjekësor për 

administrimin e medikamenteve; inkubatorë për qëllime mjekësore; pompa gjoksi; pajisje 

kujdesi për përdorim gjatë të ushqyerit me gji, gjegjësisht mbrojtëse gjoksi dhe mbrojtëse të 

thithave; termometër për përdorim mjekësor; kondomë; inkubatorë për foshnje; karrrige të 

hapura për oturak për foshnje dhe fëmijë; aparate masazhimi, elektrike apo jo-elektrike, 

aparate masazhimi për trup dhe gji; dorëza për masazhim; aparate që gjenerojnë dridhje për 

masazhime për qëllime mjekësore; shirita mbështetës për shtatëzani për qëllime mjekësore; 

shishe për foshnje; shishe ushqyese për një përdorim; shishe njëpërdorishme për foshnje; 

mbrojtëse të thitave për përdorim gjatë gjidhënies dhe me shisha të foshnjeve; pako me 

akull për qëllime mjekësore; shishe për ruajtjen e qumështit të gjirit, qese dhe mbajtëse 

tjera të ngjashme, të cilat mund që poashtu të ngrihen dhe ngrohen; thithë mashtruese për 

foshnje në formë të thimthave; termometër të veshit dhe ballit për përdorim mjekësor; 

aparate mjekësore për largimin e mukozës së hundës, gjegjësisht hollues i jashtëm nazal, 

aspiratorë hunde, vegla për shpërlarjen e hundës dhe vegla për larje hundës; laser për 

trajtim mjekësor dhe kozmetik të fytyrës dhe lëkurës; aparate për rigjallërimin e lëkurës, 

gjegjësisht sisteme portative laserike, që përbëhen nga një laser portativ për përdorim në 

trajtim kozmetik, mjekësor dhe dermatologjik të fytyës dhe lëkurës; instrumente dentare 

dhe vegla për çngjyrosje apo zbardhje dentare, gjegjësisht drita shëruese dentare, tabela 

shëruese të kafshimit dentar; drita dentare intra-orale, dhe apara polimerizimi për qëllime 

dentare; pjesë të mallrave të përmendura.   

11   Instalime, aparate dhe instrumente që përdoren për ndriqim, ngrohje, gjenerim të 

avullit, pregatitje të ushqimit, për përdorim në frigoriferë, friz (ngrirje), tharje, ventilim, 

furnizim me ujë dhe sanitari; grila elektrik, tosterë elektrik, makina elektrike për pregatitjen 

e bukës, grila elektrik nga metali; paisje elektrike për pregatitjen e sanduiqëve, tosterë 

eletrikë për sanduiqa; aparate elektrike për kafe, makina elektrike me filter për kafe; 

ngrohës eletrik të ujit; paisje elektrike për avullim; paisje elektrike për pregatitjen e orizit; 

furrë për pjekje; furrë elektrike për pjekje dhe mikrovalë; llampa elektrike; instalime për 

lagështim dhe tharje; aparate dhe instrumente; aparate dhe instrumente për kondicionim të 

ajrit; cisternë për ujë të nxehtë; instalime që përdoren për ndërrimin e nxehtësisë dhe 

lëngëzimin e gazrave; aparate dhe instrumente për sterilizim; ngrohës dhe mbajtës të 

nxehtësise të shisheve të foshnjeve; artikuj ushqimorë, lëngje dhe ushqime; aparate për 

gjenerimin e avullit për lirimin e avullit që përdoret për hekurosje, për përdorim shtëpiak; 

filtera të ajrit për përdorim shtëpiak; pastrues dhe lagështues të ajrit; shishe për ujë të 

nxehtë; tigan elektrik dhe tigan eletrik për gatime me pak yndyrë; tharëse elektrike për 

flokë; paisje me avull për rroba; ftohës për ruajtjen e qumështit të gjirit; artikuj për mallrat e 

lartëpërmendura   

14   Bizhuteri, duke përfshirë këtu bylyzykë për bebe dhe fëmijë; instrumente matëse të 

kohës dhe instrumente kronometrike, ora, ora me alarm; ora për trajnim për gjumë; si ora 
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me alarm për të zgjuar individët në të njëjtën kohë për të mbajtur orarin e gjumit; shirita të 

orës së dorës; ora dore; mekanizëm për orë; kronografë që përdoren për matjen e orës; 

kronometër; rripa të orës; mbajtëse të orës; instrumente për matjen e orës dhe kronometer; 

si mbajtëse të adaptuara për ora dhe instrumente për matjen e orës dhe temperaturës, pjesë 

për orë; instrumente për matjen e orës dhe instrumente kronometrike; ora që kanë të 

instaluar funksionin e memories.   

21   Enë kuzhine, sitë, lopatë, sitë për lëngje, kthyese, rende, ndarëse të shkumës, pinceta 

kuzhine, mbajtëse kuzhine, enë kuzhinë, spërkatëse, gyp për shtrirje dhe derdhje të 

lëngjeve, mbajtëse kuzhine, krehër, shpuzë për larje, shpuzë për përdorim në punët e 

shtëpisë, brusha, si brusha që përdoren për shtypjen e mishit, brusha kozmetike, brusha për 

pastrim të shtëpisë, brusha për larjen e dhëmbëve, brusha dore, aparate për pastrimin e 

dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve dukë përdorur ajër më presion të lartë, penj për dhëmbë; 

aparate për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve, penj elektrik që përdoren me 

ajër dhe ujë për të pastruar dhëmbët; material për prodhimin e brushave; brusha elektrike 

me ngrohje; krehër elektrik për flokë; brusha rrotulluese elektrike për rregullimin e flokëve; 

gota për pije; enë porcelani dhe enë prej argjile dhe statuja; që nuk janë të përfshira në 

klasët tjera; filxhanë dhe shishe të adaptuara për ushqimin e fëmijëve dhe bebeve; enë me 

grykë që përdoret për mbushjen e filxhanëve, shishe të adaptuara për ushqimin e fëmijëve 

dhe bebeve; shishe për ushqim; mbajtëse që përdoren për sterelizimin e shisheve të bebeve 

kapakëve të tyre; mbajtëse të qumështit pluhur; mbajtëse me ngrohje që përdoret në shtëpi; 

duke përfshirë këtu edhe mbajtësit me ngrohje për shishet ushqyese, mbajtëse të ushqimit të 

bebeve që shiten të zbrazëta;shishe me kapakë që përdoren kundër derdhjes së lëngjeve; 

oturak për femije; tas dhe kovë; shishe për pije; kuti për bukë; kuti për mbajtjen e letrave 

për përdorim shtëpiak; kuti dhe mbajtëse për përdorim shtëpiak; duke përfshirë këtu 

ruajtjen, ngrirjen, konzervimin, transportin dhe ngrohjen e qumështit të gjirit; qese plastike 

për përdorim shtëpiak; shishe termale dhe isotermike(termos) për të mbajtur shishet dhe 

biberonët e ngrohta apo të ftohta; duke përfshirë këtu mbajtësit e izoluar; termos I mbyllur 

dhe me vakuum dhe shishe me vakuum; artikuj për mallrat e përmendur më lartë vetëm në 

këtë klasë.   

28   Lodra dhe lojëra si tabela për lojë; aparate gjimnastike; si dhe artikuj sportiv si pedanë 

kërcimi, topa sportiv, bartës të adaptuar për topa sportiv, aparate për fitnes të brendshëm, 

paisje fitnesi për ushtrime, shkallë për ushtrime, bicikleta për ushtrime, (të palëvizshme), 

aparate për ushtrime trupore, që nuk janë të përfshira në klasët tjera; dekorime për bredhin e 

Vitit të Ri, lodra me zë për fëmijë; kukulla   

35   Shërbime për përkujdesje ndaj shëndetit dhe shëndetit  personal si dhe shërbime për 

databaza dhe mbajtjen e të dhënave  për mirëqënien; të gjitha këto shërbime për facilitimin 

e mbledhjes, kombinimit, lidhjes së të dhënave të mirëqënies dhe të shëndetit personal; 

shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me preparatet e pastrimit dhe lavanderisë; 

farmaceutike, paisje shtëpiake, vegla për punë dore dhe paisje ndihmëse, aparate shtëpiake 

elektronike, instrumente dhe aparate kirurgjike, mjekësore, dentale dhe veterinare; aparate 

për pregatitje të ushqimit; bizhuteri, publikime dhe produkte nga letra; produkte nga lëkura 

si dhe imitimi i lëkurës; mobilje; enë dhe paisje kuzhine dhe shtëpie; tekstil dhe mallra nga 

tekstili; veshje, lodra dhe artikuj për lodra; shërbime reklamimi, menaxhim biznesi; 

administrim biznesi dhe shërbime për funksionimin e zyrës   

37   Shërbime për konstruktimin e ndërtesave, shërbime riparimi dhe instalimi për makinat 

dhe aparatet medicinale; aparate elektronike për konsumatorë dhe aparate për mirëmbajtjen 
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e shtëpisë; skenerë medicinal, aparate për imazhe me rreze gama, paisje monitoruese për 

frymëmarrje dhe matje të rrjedhjeve; defribilator; monitor për pacientë; televizor, sisteme 

zërimi audio dhe radio; kompjuterë dhe kompjuter multimedia; brisk elektrik për rrojë dhe 

për flokë; aparate për kafe dhe qaj; grila elektrik; tigan elektrik; tigan elektrik për 

pregatitjen e orizit; ngrohës uji; aparate për pastrimin e ujit; brusha elektrike për dhëmbë; 

shërbime instalimi të aparateve medicinale dhe aparate elektronike për konsumatorë dhe 

aparate për mirëmbajtjen e shtëpisë, shërbime teknike si riparimi dhe përditësimi i 

harduerëve të sistemit kompjuterik; printer për kompjuterë; aparate medicinale për harduerë 

dhe softuerë kompjuterik; ofrimi i shërbimeve të mirëmbajtjes dhe riparimit për aparate 

mjekësore; shërbime të mirëmbajtjes dhe riparimit për pronarët e shtëpisë që blejnë, si dhe 

shitësit që shesin paisje të mëdha dhe produkte elektronike për konsumatorë; shërbime për 

aparate mjekësore si dhe paisje diagnostifikuese.    

38   Shërbime për ofrimin e qasjes në Internet në fushën e shëndetit dhe mirëqënies 

personale; uebfaqe dhe portale që përmbajnë edhe informata për shëndetin dhe rrjet 

komunikues global; shërbime për qasje në telekomunikim; ofrimi i qasjes në 

telekomunikim tek të dhënat e kujdesit shëndetësor si dhe databazës si në kompjuterë edhe 

në paisjet medicinale dhe në Internet; shërbime për shkëmbimin e të dhënave elektronike 

dhe shërbime transmetimi për kujdesin shëndetësor personal si dhe të dhëna për mirëqënien 

si dhe informata për mirëqënien dhe shëndetin personal; të gjitha këto shërbime për 

facilitimin e mbledhjes, kombinimit, lidhjes së të dhënave të mirëqënies dhe të shëndetit 

personal   

41   Edukimi, përkatësisht, ofrimi i sesioneve mësimore në fushën e kujdesit të nënës dhe 

fëmijës, kujdesit të lëkurës dhe fytyrës; sigurimin e trajnimit në fushën e kujdesit për nënën 

dhe fëmijën, kujdesin ndaj lëkurës dhe fytyrës; shërbime argëtuese në natyrë të koncerteve, 

konkretisht koncertet muzikore, organizimi dhe realizimi i koncerteve, rezervimi i 

koncerteve; organizimin dhe realizimin e punëtorive në fushën e kujdesit për nënën dhe 

fëmijën, kujdesin ndaj lëkurës dhe fytyrës; shërbimet e lartpërmendura edhe nëpërmjet 

internetit dhe rrjeteve mobile; organizimi i aktiviteteve sportive dhe kulturore të 

komunitetit; Shërbimi i analizës së kujdesit shëndetësor, domethënë, stërvitja shëndetësore 

personale e një përdoruesi dhe dhënia e këshillave në fushën e aktivitetit fizik, gjumit, 

stresit dhe të ushqyerit, bazuar në të dhënat personale të shëndetit, parametrat fiziologjik, 

informatat vitale të shëndetit të shënjuar dhe informacionin kontekstual   

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektimin dhe zhvillimin e harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterik; shërbimet teknologjike në internet dhe ofrimin e softuerit mobil që 

u mundëson përdoruesve të kompjuterëve dhe pajisjeve mobile të ndajnë informacione dhe 

imazhe, të formojnë komunitete virtuale, të angazhohen në rrjetet sociale dhe të 

monitorojnë bebet dhe foshnjat. Shërbimet shkencore dhe teknologjike në lidhje me 

shëndetin dhe mirëqenien, domethënë, hulumtimet shkencore në fushën e shëndetit dhe 

mirëqenies dhe dizajnimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe të teknologjisë 

harduer dhe softuer që vishen për monitorimin e shëndetit dhe mirëqenies; shërbime për 

lehtësimin e kapjes, kombinimit dhe lidhjes së të dhënave personale të shëndetit në një re 

ose platformë, domethënë, shërbimet të cloud hosting, platformën si një shërbim që paraqet 

platforma softuerike për kapjen, kombinimin dhe lidhjen e të dhënave personale 

shëndetësore.   

44   Shërbimet mjekësore; shërbimet veterinare; sigurimi i informacionit për dhënien e 
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gjirit; sigurimi i trajtimeve për shëndetin dhe bukurinë, domethënë, shërbimet e kujdesit 

kozmetik të fytyrës, shërbimet e kujdesit kozmetik të lëkurës; shërbimet e zbardhjes së 

dhëmbëve; shërbime të kujdesit higjienik dhe bukurisë për njerëzit; shërbime në shtëpi 

pleqsh; ofrimin e shërbimeve për kujdesin afatgjatë në natyrën e shërbimeve të ndihmës në 

shtëpi; këshilla mjekësore në lidhje me mirëqenien e foshnjave, porsalindurve, fëmijëve 

dhe nënave; qiraja e pajisjeve medicinale; të gjitha shërbimet e lartpërmendura gjithashtu 

ofrohen nëpërmjet internetit dhe shërbimeve mobile; Sigurimi i portalit të internetit në 

fushën e shëndetit dhe mirëqenies personale; shërbime të analizës së kujdesit shëndetësor, 

domethënë dhënien e sugjerimeve dhe rekomandimeve të jetesës, domethënë dhënien e 

informacioneve dhe këshillave në fushën e aktivitetit fizik, të ushqyerit, gjumit dhe stresit, 

bazuar në të dhënat personale të shëndetit, parametrat fiziologjik, informatat vitale të 

shëndetit të shënjuar dhe informacionin kontekstual; Shërbimet mjekësore dhe 

shëndetësore, përkatësisht këshilla dhe këshillime në këtë fushë; shërbime të kujdesit 

shëndetësor profesional dhe testime mjekësore dhe shqyrtim për qëllime diagnostikuese dhe 

trajtimi, brenda kuadrit të matjes së vazhdueshme të shëndetit personal dhe monitorimit të 

shëndetit personal, të gjitha shërbimet e mësipërme ofrohen nëse janë ose jo në internet 

nëpërmjet internetit ose një platforme të kujdesit shëndetësor digjital të bazuar në cloud; të 

gjitha shërbimet e lartpërmendura për lehtësimin e kapjes, kombinimit dhe lidhjes së të 

dhënave shëndetësore të ofruara nga pajisjet e matjes shëndetësore personale dhe të dhënat 

e vetë-gjeneruara të shëndetit; testimin dhe shqyrtimin mjekësor për qëllime kërkimore 

shkencore, brenda kuadrit të matjes së vazhdueshme të shëndetit personal dhe monitorimit 

të shëndetit personal, të gjitha shërbimet e mësipërme ofrohen nëse janë ose jo në internet 

nëpërmjet një platforme të kujdesit shëndetësor digjital të bazuar në cloud.   

45   Shërbime ligjore:    

 

 

 

(111)  23700 

(151)  06/11/2018 

(181)  16/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1262 

(591)  trendafil, krem, e bardhe , e gjelbert 

(732)  KOMOT  sh.p.k. Adr. Lubizhda, 

20000 Prizren, Kosova, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitje dhe substanca për pastrim të trupit dhe flokëve, kryesisht për bebe, për 

lustrim, sapunë; parfume, vajra esenciale, kozmetikë, kremra për flokë; pasta dhëmbësh për 

bebe dhe fëmijë   

5   Përgatitje farmaceutike për fëmijë dhe foshnja, përgatitje dietike për fëmijë dhe foshnja; 

shampo dhe kremra mjekësore për bebe,  materiale për mbushjen e dhëmbëve dhe për 

daljen e dhëmbëve për fëmije dhe bebe.   
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(111)  23728 

(151)  09/11/2018 

(181)  18/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1271 

(591)  e kalter e bardha  

(732)  Arben Kuqi Suhareke, Fidanishte 

Nr.51 23000 Suharekë, Kosovë , KS 

(740)  Arben Kuqi Suhareke, Fidanishte 

Nr.51 23000 Suharekë, Kosovë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitje për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe zmerilim;Ngjyruesa për qëllime 

tualeti;Lëndë kimike shkëlqyese ngjyre për qëllime shtëpiakeprodukte higjienike   

35   Shërbime reklamimi si dhe të shitjes me shumicë dhe me pakicë në lidhje me: shami të 

ngopura me locione kozmetike, produkte kozmetike, produkte higjienike, pelena, pelena një 

përdorimshe për bebe, leukoplaste, materiale për fashim, dezinfektues, vata për ushqim me 

gji, ushqim për bebe.   

37   Pastrim i ndertesave (te brendshme). Pastrim i ndertesave (siperfaqe te jashtme),   

 

 

(111)  23722 

(151)  09/11/2018 

(181)  18/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1272 

(732)  HSK  L.L.C. Ulpiana C7, Hy. 1, Nr. 1, 

KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Sherbime të shoqatave profesionale; aktivitete shërbyese profesionale, shkencore 

dhe teknike; aktivitete shërbyese në mbështetje të bizneseve; shërbime të sigurisë në punë 

dhe shërbime të sigurisë shëndetësore në punë; reklama të sherbimeve profesionale; 

promovime të shërbimeve për siguri në punë dhe siguri shëndetësore.   

36   Sigurimi jetësor, sigurimi jo jetësor; shërbime të vlerësimit të rriskut dhe të dëmit.   

37   Aktivitete të shërbimit të zjarrëfikësve.   

41   Organizimi i konferencave dhe panaireve; edukimi dhe arsimimi, aktivitete 

mbështetëse arsimore; shërbime dhe aktivitete tjera të shëndetit të njeriut   

42   Sherbime të inxhinjerisë dhe këshillime teknike, testime dhe analiza teknike; kërkime 

dhe zhvillime eksperimentale në bioteknologji, kërkime dhe zhvillime zhvillime tjera 

eksperimentale në shkencat natyrore dhe inxhinjeri. 
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(111)  23701 

(151)  06/11/2018 

(181)  19/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1277 

(732)  Janssen Pharmaceutica N.V. 

Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, BE 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  ORONAZOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate humane farmaceutike .    

 

 

 

(111)  23724 

(151)  09/11/2018 

(181)  19/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1278 

(732)  PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, 

HR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ushqimi dietik i përshtatur për foshnjat; ushqim për foshnjat; substanca dietetike 

për foshnjat; produkte dietetike për foshnjat   

29   Reçel të frutave; marmeladë; xhelatinë; reçele, kompotet, lyrës të frutave dhe 

perimeve; lyrës me bazë frutash; lyrës me arrë; pure perimesh; fruta të buta; pije me bazë 

qumështi me arome çokollatë; ëmbëlsira të ftohta nga qumështi; lyrës nga qumështi me 

yndyror të ulët; produktet e qumështit; ëmbëlsirat nga qumështi; lyrës nga qumështi   

30   Lyrës i ëmbël (mjaltë); lyrës çokollate që përmbajnë arra; lyrës çokollate për t'u 

përdorur në bukë; lyrës nga çokollata; produkte me bazë çokollatën; qull i çastit; çull me 

një bazë qumështi për ushqim; drithërat e mëngjesit me mjaltë; drithërat e mengjesit të 

nxehta; drithërat e mengjesit të bëra me oriz; drithërat e mengjesit që përmbajne fibra; 

drithërat e mëngjesit, qull dhe kaçamak; drithërat e mengjesit që përmbajnë pemë; drithërat 

e mengjesit që përmbajnë mjaltë; drithërat e mëngjesit; drithëra.   
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(111)  23734 

(151)  12/11/2018 

(181)  19/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1279 

(591)  E KALTER  

(732)  SZR BIOLAND RISTIĆ MILAN, 

PREDUZETNIK,  PETROVARADIN,  

Patrijarha Rajačića 43, Petrovaradin 21131 

Novi Sad, RS 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta dhe perime të ngrira, të konservuara, të thata dhe të përgatitura; xhelatinë; 

reçele; komposto   

30   Kafe, çaj, kakao, kafe artificiale; oriz, tapioka dhe sagu; miell dhe produkte nga 

drithërat; bukë; pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjalte, sirup; tharm, pluhur për 

ushqim; krip, mustardë; uthull, salcë (me erëza); erëza   

31   Drithërat dhe produktet bujqësore, hortikulturore dhe pyjore, që nuk përfshihen në 

klasa të tjera; fruta dhe perime të freskëta. 

  

 

 

(111)  23727 

(151)  09/11/2018 

(181)  19/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1280 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A. 1800 

Vevey Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  CIPIRIPI 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Preparate me bazë malti; kakao dhe preparate me bazë kakao  dhe pije;  

çokollatë, produktet e çokollatës pasta çokollate, çokollatë shpërndarëse, preparate me bazë 

te çokollatës dhe pije; ëmbëlsira, sheqerka, karamele; ëmbëlsira prej sheqeri      

 

 

 

(111)  23750 

(151)  15/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1281 

(732)  EPO FASHION CO., LTD. 24, 

NO.397 XINGANG ROAD MIDDLE, 

(540)   
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HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU 

CITY, GUANGDONG PROVINCE, 

PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA, CN 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, veshbathje, mbulesa koke   

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

(111)  23647 

(151)  01/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1282 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, veshje sportive, veshje të brendshme, çorape femrash (geta), 

veshmbathje, mbulesa koke, xhaketa (veshje).    

28   Artikuj gjimnastikor dhe sportiv   

 

 

 

(111)  23645 

(151)  01/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1283 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 24   Pëlhura dhe mallra tekstili që nuk janë të përfshirë në klasat tjera; mbulesa shtrati 

dhe tavoline.   

25   Veshje, veshbathje, mbulesa koke.   

26   Lidhëse dhe qëndisje; kordele dhe bishtalecë; butonë, grepa dhe sytha, kapëse dhe 

gjilpëra; lule artificiale   

27   Qilimë, sixhade, rogoz dhe hasra, linoleum dhe materiale tjera për mbulim të 

dyshemeve ekzistuese; varëse muri jo tekstile   

28   Lojra, lodra; artikuj gjimnastik dhe sportiv që nuk përfshihen në klasat tjera; zbukurime 

për pemën e krishtlindjes. 

  

 

 

 

(111)  23644 

(151)  01/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1284 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  SCOTTY 

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Gjëra ushqimore për kafshë; gjëra ushqimore për mace; gjëra ushqimore për qen; 

strofulla kafshësh.   

 

 

 

(111)  23642 

(151)  01/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1285 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  SUN KISS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë, gjëra për rezitje.     
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(111)  23641 

(151)  01/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1286 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  MOLLY 

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Gjëra ushqimore për kafshë; gjëra ushqimore për mace; gjëra ushqimore për qen; 

strofulla kafshësh   

 

 

 

(111)  23639 

(151)  01/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1287 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kripra për zbutjen e ujit, poashtu në formë të tabletave të kompresuara   

3   Preparate zbardhëz dhe lëndë të tjera për përdorim lavanderie; prepararte pastrues, 

llustrues, krrues dhe gërryes; sapunë; zbutës; agjent shpërlarës për larëse enësh; agjent larës 

për makina enësh; produkte pastrimi për qelq; produkte pastrimi për dysheme; lecka të 

lagura për pastrimin e syzave të lagura me detergjent për pastrim.    

5   Desinfektues për përdorim shtëpiak   

21   Roba (rogoz) për pastrim; roba (rogoz për pstrim) i bërë nga mikorfibra; sfungjer 

pastrues; brusha pos brushave për bojra; kontejnerë jo metalik për përdorim shtëpiak, për 

përdorim në kuzhinë dhe për mbajtjen e produkteve larëse.   

22   Thasë lavanderie.    

 

 

 

(111)  23636 

(151)  31/10/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1288 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

(540)   
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AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, materiale kancelarie   

 

 
 

 

 

(111)  23884 

(151)  27/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1289 

(591)  e kuqe, e verdhe, e zeze 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Pastrues për zgarë.   

6   Foli alumini për zgara.   

8   Takëm për zgara; takëm tavoline për zgarë.   

9   Veshje mbrojtëse për zgarë; dorëza për zgarë   

11   Gril elektrik dhe gril me qymyr; fura dhe vende zjari me gril.   

21   Enë për peshk; pjata për zgarë; tabaka alumini për zgarë; hell (thupra) për zgarë.   

29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; ekstrakte mishi; pemë dhe perime të konservuara, thara 

dhe të ziera; xhele; pelte, reçel; komposto; vezë, qumsht dhe produkte qumshti; vajra dhe 

yndyra ushqimore. 
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(111)  23635 

(151)  31/10/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1290 

(591)  e kalter e bardhe 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Çadra   

25   Rripa (veshje), dorëza (veshje), takëm këmisha-brekë (të brendshmesh), veshje dhe 

pëlhura trikotazhi, xhaketa (të mëdha, të bëra nga stofi (pëlhura), veshje lëkure, veshje të 

jashtme, pizhame, çorpe, hula-hope (çorape femrash), veshje e thurur, brekë dhe linjta, 

veshje e brendshme, artikuj të thurur (veshje), pantallona, çorape deri te kyçi i këmbës, 

çorape, pulover, xhaketa, kapotë, xhinse, polo fanela, këmisha me mëngë të shkurtëra.   

 

 

 

(111)  23634 

(151)  31/10/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1291 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Lecka të lagura; posaqërsiht lecka për kujdes lëlure dhe heqje makiazhi të lagura 

me trajtim ose losion kozmetik   

16   Mallra letre; mallra letre siç janë leckat e letrës; letër tualeti; facoleta; lecka për heqjen 

e makiazit; marhama; lecka letre, i gjith malli i lartëpërmendur i bërë nga letra. 
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(111)  23885 

(151)  27/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1292 

(591)  e kuqe, e bardhe, e kaltert, e zeze 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Agjent kundër ngrirjes; ujë i destiluar.   

2   Ngjyra; vernik; llakra; agjent kundër ndryshkjes   

3   Preparate për pastrim; lustrim; gryerje dhe abraziv; produkte kundër  elektricitetit statik; 

aero sole për kabina; lëngje për pastrimin e xhamve të përparmë; dyll lustrues; produkte të 

parfimuara të cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera   

4   Vajra industriale; posaqërisht vajra për vetura; vajra për motorë dhe makina; lubrifikantë   

9   Fitila; bateri (akumulatorë) për vetura; bateri; antena; plejer për kompakt disqe; shuajtës 

të zjarit; autoparlandë; radio për vetura   

11   Poça lektrik për ndriçim   

12   Pjesë për vetura.   

22   Litarë për tërheqje për vetura; shirita për trajtim të ngarkesave; shirita për shtrëngim; 

pëlhurë e gomuar (ceradë).      

 

 

 

(111)  23633 

(151)  31/10/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1293 

(591)  e kalter, e bardhe, e verdhe, ngjyre 

roze 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte për larje, sapun, produkte parfumesh, vajra esenciale, kozmetikë, 

produkte për kujdes shëndeti si produkte për kujdes bukurije dhe trupi, produkte për 

higjienë të trupit për përdorim jo mjekësor, losion flokësh, dentifricë, sytha pambuku 

(duqe) për përdorim kozmetik, preparate kozmetike për banjë, lecka të lagura me losion 

kozmetik, lecka të lagura me vaj, krem, vajra dhe losione për trup, për kujdes bukurije dhe 

shëndeti të cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera, lecka për kujdes lëkure, krem, vajra 
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dhe sapun kremi për banjë, shampon, xhel dushi, produkte dushi dhe banje   

5   Produkte farmaceutike dhe produkte sanitare për qëllime mjekësore; supstanca dietike 

për qëllime mjekësore, ushqim për bebe; vata për gjinj për gra, leukoplast, materiale për 

fashim.   

10   Shishe për ushqim, rathë për dhëmbë, shishe për ushqim me valvule, biberon, thithm 

për shishe ushqimi   

16   Pelena brekë nga letra ose nga celuloza ose të bëra kryesisht nga letra ose nga celuloza, 

artikuj nga celuloza ose letra për përdorim për kujdes ndaj bebeve.   

20   Karige të larta për bebe, dubak (karoce fëmijsh), kosh për lojra, mobilje, pasqyra, 

korniza pikturash, kapëse fiskuese nga plastika ose druri, zingjir nga plastika ose druri për 

kujdes të bebironit, artikuj dekorativ jo nga materialet tekstile, garderobe (dollap) jo nga 

metali, kazan jo metlik, këmbalec rrobash (mobilje), objekte lëvizëse (objekte dekorative), 

thasë gjumi për bebe, arkë për lojëra   

21   Banjë bebesh, ngrohës për shishe për ushqim (jo-elektrik), krehër, sfungjer, brusha (pos 

brushave për bojëra), brusha flokësh, gota për tu mësuar si të pihet, posaqërisht gota që 

rriten automatikisht, tase, basene (legene) dhe pjata për fëmijë, pjata për ngroje të ushqimit, 

brusha dhëmbësh elektrike dhe jo elektrike, mallra nga qelqi, porcelani dhe argjila për 

përdorim në amvisëri dhe kuzhinë, shishe vakumi (shishe termusi), gota për brusha 

dhëmbësh, tuba, vaska portable për bebe, pjata plastike dhe gota, pjata dhe gota kartoni, 

punë arti i bërë nga qelqi, porcelani dhe argjila, instrumente pastrimi për shishet për ushqim 

(jo elektrike), kanaqe mbeturinash, kontejner amvisërie dhe kuzhine jo nga metali i çmuar, 

mbulesa tavoline, enë kuzhine dhe enë gatimi jo nga metali i çmuar, kuti biskotash, çanta 

isotermike dhe kova akuli jo elektrike, posaçërsiht çanta isoermike dhe kova akulli 

portable, kuti sapuni, mbajtës sapuni, shpërdarësh sapuni, arka tualeti.      

25   Veshje, veshbathje, mbulesa koke, posaqërisht takëme bebesh   

 

 

 

(111)  23631 

(151)  31/10/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1294 

(591)  e zeze , e bardhe, e kuqe 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike të cilat  përdoren në industri, shkencë, fotografi si dhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikë e papërpunuar; plehra; 
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përbërje për shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe ngjitje; substanca kimike për 

konservimin e produkteve ushqimore; substanca tanin; adezivë që përdoren në industri   

4   Vajra dhe graso industriale; lubrifikantë; thithës pluhuri; produkte për lagie dhe lidhje; 

karburante (përfshirë karburant motori) dhe ndriçues; qirinj dhe fitilë për ndezje   

6   Metale të zakonshme dhe aliazhet e tyre; materialet e ndërtimit prej metali; ndërtime të 

transportueshëm prej metali; materiale prej metali për trase hekurudhore; kabëll joelektik 

dhe tela prej metali; hekurishte dhe copëra të vogla prej metali; tuba prej metali; kasaforta; 

mallra prej metali të zakonshëm të papërfshira në klasa të tjera; minerale.   

7   Makineri dhe mjete makinerie; motor dhe makina (të ndryshëm nga ato tokësore); 

komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (të ndryshëm nga ato tokësore); vegla 

bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh   

8   Vegla dhe instrumenta dore; takëm thikash, pirunjësh dhe lugësh; armë brezi (të 

ndryshme nga armët e zjarit); brisqe rroje.   

9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), emergjencë (për shpëtimin e 

jetës) dhe për mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, kyçje, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; regjistrues të dhënash magnetike, disqe regjistrimi 

të zërit; 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.   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare.   

12   Automjete; aparate lëvizëse për tokë, ujë ose ajër;   

16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshihen 

në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; artikuj zyrash; 

ngjitës për qëllime zyre ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; makina shkrimi dhe 

artikuj të nevojshëm zyre (përveç mobiljeve); materiale udhëzuese dhe mësimdhënie 

(përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në klasa të tjera); 

shkronja shtypi; bloqe stampimi   

18   Lëkurë dhe imitime lëkure, mallra të prodhuara nga këto materiale dhe që nuk 

përfshihen në klasë të tjera; lëkura kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; çadra shiu, 

çadra dielli dhe bastunë; kamzhikë, pajime kuajsh dhe shala.   

20   Mobilje, pasqyra, korniza fotografish; artikuj (të papërfshira në klasa të tjera) prej 

druri, tape, kallami, xunkthi, briri kafshësh, kocke, fildishi, eshtrash balene, guaskash, 

qelibari, sedefi, meerschaum dhe zëvendësues të të gjithë këtyre materialeve ose të 

materialeve plastike   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe konejnerë (jo nga metali i çmuar ose i veshur me atë); 

krehër dhe sfungjerë; furça (përveç brushave për bojra); materiale përbërës të furçave; 

artikuj për qëllime pastrimi; fill çeliku; xham i papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç 

xhamit të përdorur në ndërtim); qelqurina, porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në 

klasa të tjera.   

24   Pëlhura dhe mallra tekstili që nuk janë të përfshirë në klasat tjera; mbulesa shtrati dhe 

tavoline   

25   Veshje, veshbathje, mbulesa koke   

27   Qilimë, sixhade, rogoz dhe hasra, linoleum dhe materiale tjera për mbulim të 
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dyshemeve ekzistuese; varëse muri jo tekstile.   

28   Lojra, lodra; artikuj gjimnastik dhe sportiv që nuk përfshihen në klasat tjera; zbukurime 

për pemën e krishtlindjes   

 

 

 

(111)  23628 

(151)  31/10/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1295 

(591)  e verdhe, e bardhe, e kuqe, roze, e 

gjelbert, e kaltert, ngjyre vjollce 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Materiale për artistë (pikturim); ngjyra uji për pikturim në art.   

8   Gërshërë.    

16   Letër; karton i trashë; furnizime zyrash dhe edukative; materiale artistësh; brusha 

pikturimi; këndrejt për vizatim; rekuzita zyre, pos mobiljeve   

 

 

 

(111)  23627 

(151)  31/10/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1296 

(591)  ngjyre kafe e bardhe 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve, që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; materiale të shtypura; material për lidhje librash; fotografi; 
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artikuj zyrash; ngjitës për qëllime kancelarie ose shtëpie; materiale artistësh; furça bojërash; 

makina shkrimi dhe artikuj të nevojshëm zyre (përveç mobiljeve); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve); materiale plastike për paketim (që nuk përfshihen në 

klasa të tjera); shkronja shtypi; bloqe stampimi.   

21   Enë kuzhine ose shtëpie dhe kontejnerë; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç brushave 

për bojra); materiale përbërës të furçave; artikuj për qëllime pastrimi; fill çeliku; xham i 

papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (përveç xhamit të përdorur në ndërtim); qelqurina, 

porcelan dhe artikuj argjile të papërfshira në këtë klasë.   

29   Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, të thara dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte 

qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt.   

32   Birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

33   Pije alkoolike (pos birrës).   

 

 

 

(111)  23692 

(151)  05/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1297 

(591)  ngjyre hiri, e gjelbert, e bardhe, e kuqe  

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; pelte, reçel, 

komposto; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt.   

32   Birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve   

33   Pije alkoolike (pos birrës).   
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(111)  23699 

(151)  05/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1298 

(591)  e kuqe, e gjelber, e bardhe, e zeze 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; esktrakte mishi; Fruta dhe perime të konservuara, 

ngrira, thara dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; 

vajra ushqimore dhe yndyrna   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull për freskim.   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   

32   Birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

33   Pije alkoolike (pos birrës).   

 

 

 

(111)  23698 

(151)  05/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1299 

(591)  e gjelbert, e kuqe, ngjyre vjollce, e 

bardhe 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; esktrakte mishi; Fruta dhe perime të konservuara, 
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ngrira, thara dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; 

vajra ushqimore dhe yndyrna   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt   

32   Birre;ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike;pije dhe lëngje 

frutash;shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

 

 

(111)  23697 

(151)  05/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1300 

(591)  e gjelber, e bardhe 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve, që nuk janë 

përfshihen në klasa të tjera; materiale kancelarie; materiale artistësh; furça bojërash; 

makina shkrimi dhe rekuizika zyre (përveç orendive); materiale udhëzuese dhe 

mësimdhënie (përveç aparateve).   

 

 

 

(111)  23696 

(151)  05/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1301 

(591)  e kuqe, gjelber, e bardhe, e zeze, 

ngjyre hiri 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastraße 3, 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; esktrakte mishi; Fruta dhe perime të konservuara, 

ngrira, thara dhe të gatuara; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; 

vajra ushqimore dhe yndyrna   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate 

të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.   

31   Produkte bujqësore, kopshtarie dhe pyjore dhe drithëra të papërfshira në klasa të tjera; 

kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara, lule dhe bimë natyrore; artikuj ushqimorë 

për kafshët; malt. 

 

   

32   Birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.   

33   Pije alkoolike (pos birrës).   

 

 

 

(111)  23693 

(151)  05/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1303 

(732)  OTCF, S.A. ul. Grottgera 30 

32-020 Wieliczka Poland, PL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Syztet e notit; Helmetat mbrojtëse për sport; Çantat për mbrojtjen e mjeteve 

digjitale; Syzet e diellit; Syzet e çiklistëve; Maskat për notim; Syzet për sport; orët e 

menqura   

18   Valixhet;  Çantat kozmetike; Çantat me rrota; Shkop për ecje; Çantat e shpinës; Çantat 

e fluturimit; Mbatjesët e veshjeve për udhëtimi; Valixhet për transportimin e veshjeve; 

Çadrat dhe çadrat e diellit; Çantat e dorës; Çantat e shpinës; Çantat e udhëtimit; Çantat e 

dorës; Kuletat; Çantat për bel; Çantat për sport; Çantat e mëdha për shpinë; Çantat për bel 

me dizajne; Çantat e shpinës; Bagazhet, çantat, kuletat dhe mjetet tjera për transportimin e 

gjërave.    

25   Veshje; Këpucë; Kapelë; Kollare; Xhaketa me kapele; Shall; Veshje të mbrendshme; 

Veshjet të mbrendshme termike; Sytjena; Veshje fitnesi; Veshje sportive; Këpucë për ski 

dhe dëborë dhe pjesët e tyre; Çizme për sport; Veshje formale të mbrëmjes; Kostume për 

djerësitje; Xhaketa të gjata; Jelek për meshkuj; Kapele për not; Shami të kokës; Kapela 

basketbolli; Bluza; Jelek; Jelek për vrapim; Bluza; Çizme shiu; Shoshone (sandale të 

verës); Këmisha; Kapelë për skijim; Veshje të trasha për debore; aveshje të brendshme 

kundër djersës; Veshje për fëmijë; Xhaketa sportive; Gëzof; Këmisha të golfit; Bluza për 

femra; Këmisha; Kapele; Shalla të supeve si veshje; Mburoja për vesh; Veshje të jashtëme 

të papërshkueshëm nga uji; Këpucë; Çorape të gjata të ngrohta; Kostume shiu; Kostume 

sporti; Veshje për gjimnastikë; Veshjet e mbrëmjes; Veshje Denim; Xhaketa të gjëra; 

Veshje sportive; Veshje të papërshkueshme nga uji; Nënkëmisha; Xhaketa; Rripa të gjer 
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për bel; Shalla për kokë; Shalla për koke për djersë; Mbulesa për banjo; Rripa të belit; 

Doreza për veshje; Sandale; Çorape; Pantollona; Pantallona të shkurtra; Kostume noti; 

Funde;  Pantallona; Gete [për këmbë]; Kapele sportive (përveç helmetave); Triko me 

mëngë; Zhurmë-mbytës; Shallet; Veshje; Pantallona të shkurtra; Veshje sportive; Tunikat; 

Xhaketa rezistente ndaj erës; Korseta; Kapele të sheshëta. 

   

 

 
 

 

(111)  23695 

(151)  05/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1304 

(300)  1067218  20/05/2017  NZ 

(732)  NBA Properties, Inc. Olympic Tower 

– 645 Fifth Avenue New York, New York 

10022 United States of America, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, përkatësisht çorapa, mbathje, këpuca për basketboll, atlete për 

basketboll, kanotijere, këmisha, triko polo, duks, pjesë të poshtme të veshjeve sportive, 

pantallona, kanotijere me rripa, fanellë leshi, pantallona të shkurtëra, pizhama, triko 

sportive, triko për ragbi, gjemper, rripa, kravata, ndrresa nate, kësulë, kapela, mbrojtëse për 

kapela, kasketa, tuta (trenerka) të nxehta, pjesë të poshtme të tutave për ngrohje para loje, 

xhaketa për ngrohje/kanotijere për trajnim para hyrjes në lojë, xhaketa të holla për erë, 

xhaketa me kapulaçe, pallto, përparëse gjoksi për bebe të cilat nuk janë nga letra, shirita për 

kokë, shirita për dorë (veshje), përparëse, ndrresa të poshtme, bokserica, pantallona të gjëra, 

mbrojtës për vesh, doreza, doreza vetëm me një gisht, shall, kanotiere të thurura dhe 

qendisura, fustane fanelle, fustane, fustane dhe uniformë për tifozeri, veshje për not, 

kostum banjoje, rroba banjo, rroba larje, rroba noti, rroba për larje, kostum për larje, bikine, 

kostume për larje të holla (tanko), rroba për not, rroba për larje, pantolona të shkurta për 

surfing, rroba gome për ujë, shamia për plazhë, mbulesa për kostume të larjës, 

mbështjellese për kostume të larjes, sandale, sandale për plazhë, kapela për plazhë, 

mbrojtëse nga dielli, kapela për not, kapela për pastrim, mbeshtjellëse te reja për kokë me 

dekore të ngjitura   

41   Sherbime të argëtimit dhe arsimimit në kuptimin e programeve televizive apo radio 

programeve  nga lëmi i basketbollit dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i ngjarjeve-shfaqjeve 

sportive të basketbollit dhe lojërave të basketbollit; sherbimet e prodhimit dhe distribuimit 

të shfaqjeve dhe programeve në radio dhe televizion me ngjarje sportive të basketbollit, 

ngjarjeve të basketbollit dhe programeve nga lemi i basketbollit; sherbimet e udhëheqjes 

dhe organizimit të klinikave praktike nga basketbolli dhe kampingjeve, klinikave praktike 

dhe kampingjeve për trajner, klinikave dhe kampingjeve për ekipet e vallëzimit dhe lojërat 

e basketbollit; sherbimet e argëtimit në kuptim të paraqitjes përsonale të maskotave me 
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kostume ose të ekipeve të vallëzimit në lojërat dhe ngjarjet e organizuara të basketbollit, 

klinikave, kampeve, promovimeve dhe ngjarjeve tjera lidhur me basketbollin, ngjarjeve 

speciale dhe festa të organizuara; sherbimet e klubit të adhuruesve; sherbimet e defrimit-

argëtimit, përkatësisht ofrimi i uebsajtit me permbajtje multimediale i cili nuk mund të 

shkarkohe në kuptimin e ngjarjeve të rendesishme televizive, ngjarjeve të rendesishme 

interaktive televizive, video xhirimeve, video xhirimeve në ekran, përzgjedhje e videove 

interaktive, radio programeve, ngjarjeve me të rendesishme te radios dhe audio xhirimet 

nga lëmi i basketbollit; ofrimi i lajmeve dhe informacioneve në kuptim të statistikave dhe 

temave tjera  nga lëmia e basketbollit; mundësimi i qasjes onlajn të lojërave të cilat mund të 

shkarkohen, përkatesisht lojërave kompjuterike, video lojërave, video lojërat interaktive, 

lojërave aksion, lojëra arkade, lojërave shoqërore për te rritur dhe femijë, lojëra në dërrasë - 

tabelë, lodra për radhitje (puzzles), lojëra të vogla; sherbimet e publikimeve elektronike, 

përkatësisht, publikimi i rëvistave, udhërefyesit, buletine, libra për ngjyrosje dhe listes 

onlajn të lojërave për persona te tretë përmes internetit, të gjitha nga lëmi i basketbollit; 

ofrimi i të dhenave onlajn në bazen e të dhënave kompjuterike nga lëmi i basketbollit.   

 

 

 

(111)  23694 

(151)  05/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1305 

(300)  1067219  20/05/2017  NZ 

(732)  NBA Properties, Inc. Olympic Tower 

– 645 Fifth Avenue New York, New York 

10022 United States of America, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Rr."Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, përkatësisht çorapa, mbathje, këpuca për basketboll, atlete për 

basketboll, kanotijere, këmisha, triko polo, duks, pjesë të poshtme të veshjeve sportive, 

pantallona, kanotijere me rripa, fanellë leshi, pantallona të shkurtëra, pizhama, triko 

sportive, triko për ragbi, gjemper, rripa, kravata, ndrresa nate, kësulë, kapela, mbrojtëse për 

kapela, kasketa, tuta (trenerka) të nxehta, pjesë të poshtme të tutave për ngrohje para loje, 

xhaketa për ngrohje/kanotijere për trajnim para hyrjes në lojë, xhaketa të holla për erë, 

xhaketa me kapulaçe, pallto, përparëse gjoksi për bebe të cilat nuk janë nga letra, shirita për 

kokë, shirita për dorë (veshje), përparëse, ndrresa të poshtme, bokserica, pantallona të gjëra, 

mbrojtës për vesh, doreza, doreza vetëm me një gisht, shall, kanotiere të thurura dhe 

qendisura, fustane fanelle, fustane, fustane dhe uniformë për tifozeri, veshje për not, 

kostum banjoje, rroba banjo, rroba larje, rroba noti, rroba për larje, kostum për larje, bikine, 

kostume për larje të holla (tanko), rroba për not, rroba për larje, pantolona të shkurta për 
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surfing, rroba gome për ujë, shamia për plazhë, mbulesa për kostume të larjës, 

mbështjellese për kostume të larjes, sandale, sandale për plazhë, kapela për plazhë, 

mbrojtëse nga dielli, kapela për not, kapela për pastrim, mbeshtjellëse te reja për kokë me 

dekore të ngjitura.   

41   Sherbime të argëtimit dhe arsimimit në kuptimin e programeve televizive apo radio 

programeve  nga lëmi i basketbollit dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i ngjarjeve-shfaqjeve 

sportive të basketbollit dhe lojërave të basketbollit; sherbimet e prodhimit dhe distribuimit 

të shfaqjeve dhe programeve në radio dhe televizion me ngjarje sportive të basketbollit, 

ngjarjeve të basketbollit dhe programeve nga lemi i basketbollit; sherbimet e udhëheqjes 

dhe organizimit të klinikave praktike nga basketbolli dhe kampingjeve, klinikave praktike 

dhe kampingjeve për trajner, klinikave dhe kampingjeve për ekipet e vallëzimit dhe lojërat 

e basketbollit; sherbimet e argëtimit në kuptim të paraqitjes përsonale të maskotave me 

kostume ose të ekipeve të vallëzimit në lojërat dhe ngjarjet e organizuara të basketbollit, 

klinikave, kampeve, promovimeve dhe ngjarjeve tjera lidhur me basketbollin, ngjarjeve 

speciale dhe festa të organizuara; sherbimet e klubit të adhuruesve; sherbimet e defrimit-

argëtimit, përkatësisht ofrimi i uebsajtit me permbajtje multimediale i cili nuk mund të 

shkarkohe në kuptimin e ngjarjeve të rendesishme televizive, ngjarjeve të rendesishme 

interaktive televizive, video xhirimeve, video xhirimeve në ekran, përzgjedhje e videove 

interaktive, radio programeve, ngjarjeve me të rendesishme te radios dhe audio xhirimet 

nga lëmi i basketbollit; ofrimi i lajmeve dhe informacioneve në kuptim të statistikave dhe 

temave tjera  nga lëmia e basketbollit; mundësimi i qasjes onlajn të lojërave të cilat mund të 

shkarkohen, përkatesisht lojërave kompjuterike, video lojërave, video lojërat interaktive, 

lojërave aksion, lojëra arkade, lojërave shoqërore për te rritur dhe femijë, lojëra në dërrasë - 

tabelë, lodra për radhitje (puzzles), lojëra të vogla; sherbimet e publikimeve elektronike, 

përkatësisht, publikimi i rëvistave, udhërefyesit, buletine, libra për ngjyrosje dhe listes 

onlajn të lojërave për persona te tretë përmes internetit, të gjitha nga lëmi i basketbollit; 

ofrimi i të dhenave onlajn në bazen e të dhënave kompjuterike nga lëmi i basketbollit   

 

 

 

(111)  23703 

(151)  06/11/2018 

(181)  20/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1307 

(732)  Beqir Ajeti MALVESA “ SH.P.K. 

Rr. Nëna Terezë. Fushë Kosovë, KS 

(740)  Beqir Ajeti “ MALVESA “ SH.P.K. 

Rr. Nëna Terezë. Fushë Kosovë 
 

 
 

(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.   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat (përveç 

furçave të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për 

fërkim; qelqi i përpunuar ose gjysmë I përpunuar (përveç xhamit që përdoret në 
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ndërtimtari), qelqurinat, enët prej porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; mbulesat e 

shtretërve dhe të tavolinave 

   

 

 

 

(111)  23918 

(151)  29/11/2018 

(181)  23/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1308 

(300)  2017-318  24/04/2017  LI 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014 United States of 

America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo  Nena 

Tereze  29/1 B.4 10 000 Prishtina, Republic 

of Kosovo Rr. "Armend Daci" Nr. 16, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të 

mënçura; përcjellës të aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente 

matëse]; lexues elektronik të librave; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për 

instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike 

kompjuterike, pajisjeve mobile, telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, 

pajisjeve që mund të vishen, kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap 

boks), audio e video pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve 

të argëtimit; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; 

pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe 

incizues; pajisje periferike që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, 

dëgjuese veshi, televizione, kuti instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate 

të identifikimit dhe autentikimit biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate 

për matjen e distancës; aparate për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); 

aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar 

në kokë, dhe kufje për përdorim me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike 

mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, 
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kuti instalimi, audio e video pllejerë si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje 

virtuale dhe për realitet të shtuar (zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; 

xham optik; mallra optike; aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; 

tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve 

(pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e 

tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio 

përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe 

njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të 

televizioneve; set top kuti (për konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio 

transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish për kompjuterë dhe pajisje elektronike në 

board për automjete motorike, gjegjëisht panele kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, 

telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që 

aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente 

navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të instaluar në tabelë të 

instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për 

kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, orave të 

mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve dhe 

incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, përforcuesve, 

sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; 

çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, 

tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, 

telefona mobil, kompjuterë portative, pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, 

pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syza të 

mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe kuti 

instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të 

veshit, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; qafore elektronike për 

trajnimin e kafshëve; agjenda (ditarë) elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së 

postës; arka të parave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues të skajit të qepjes së rrobave; aparate votimi; etiketa elektronike për 

mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina faksimili; aparate dhe instrumente 

për peshim; peshore; tabela elektronike njoftimi; aparate matëse; nafore [pjesëza silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; telekomanda; fijë të holla për përçimin 
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e dritave [fibra optic]; instalime elektrike për kontrollimin nga distance të funksioneve 

industriale; parandalues të vetëtimës; ndalës të dritave; elektrolizatorë; aparate për shuarjen 

e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industrial; aparate dhe pajisje për shpëtim; alarme 

fishkëlluese; karikatura të animuara; drita për vezë (aparat për testimin e vezëve; 

fishkëllima për qenë; magnete zbukuruese; gardhe të elektrifikuara; ngadalësues portativ 

dhe të kontrolluar nga distanca për automjete. 

  

 

 

 

(111)  23715 

(151)  08/11/2018 

(181)  23/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1309 

(732)  " BUÇAJ " SH.P.K. Magjistralja 

Prishtinë-Shkup , km 10, Graçanicë, RKS, 

KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjent  në formë pluhuri për lavanderi automatike,detergjent në formë lëngu 

dhe detergjent në formë kapsule, detergjent në formë pluhuri për pastrim manual dhe 

detergjent në formë sapuni të ngurtë, zbardhues tekstili në formë pluhuri dhe lëngu, 

tërheqës ngjyrash në formë lëngu, tërheqës ngjyrash në formë flete, kondicioner pëlhure, 

përforcues aromash, pastrues dhe zbardhues në formë të lëngshme dhe pluhuri, heqësit i 

njollave në formë të lëngshme dhe pluhuri, detergjent në formë lëngu për pastrimin e enëve 

me dorë, tableta për enëlarëse automatike, pluhur për enëlarëse automatike, kapsula dhe 

lëng për enëlarëse automatike, shtesa për largimin e aromës se keqe  për enëlarëse 

automatike, sapun për higjienë personale në formë të lëngshme dhe të ngurtë   

 

 

 

(111)  23923 

(151)  29/11/2018 

(181)  25/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1311 

(300)  87/448,162  12/05/2017  US 

(732)  Agilent Technologies, Inc. 5301 

Stevens Creek Boulevard Santa Clara, CA 

95051, CA 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo  

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 

(540)  AGILENT 
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Prishtina,Republic of Kosovo Rr. "Armend 

Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(511) 44   Shërbimet mjekësore në natyrë të analizave dhe diagnozave mjekësore; analizat 

gjenetike dhe shërbimet e raportimit për qëllime mjekësore; sekuencimi dhe analiza e acidit 

nukleik për qëllime mjekësore; shërbimet e sekuencimit dhe analizës së gjenomit për 

qëllime mjekësore; ekzaminimi i ADN-së për qëllime mjekësore; ofrimin e informacionit 

në fushën e sekuencimit të ADN-së dhe të gjenomikës për qëllime mjekësore; konsultime 

në fushën e mjekësisë, shëndetit dhe farmaceutikës; Testimi mjekësor për qëllime 

diagnostike në fushën e kancerit të njeriut; shërbimet e testimit të ADN-së dhe acideve 

polinukleike për shërbimet diagnostikuese mjekësore; kryerjen e testeve mjekësore për 

diagnostikimin e sëmundjeve. 

  

 

 

 

(111)  23920 

(151)  29/11/2018 

(181)  25/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1312 

(300)  87-448,184  12/05/2017  US 

(732)  Agilent Technologies, Inc. 5301 

Stevens Creek Boulevard Santa Clara, CA 

95051, CA 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo    

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina, 

Republic of Kosovo 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 44   Shërbimet mjekësore në natyrë të analizave dhe diagnozave mjekësore; analizat 

gjenetike dhe shërbimet e raportimit për qëllime mjekësore; sekuencimi dhe analiza e acidit 

nukleik për qëllime mjekësore; shërbimet e sekuencimit dhe analizës së gjenomit për 

qëllime mjekësore; ekzaminimi i ADN-së për qëllime mjekësore; ofrimin e informacionit 

në fushën e sekuencimit të ADN-së dhe të gjenomikës për qëllime mjekësore; konsultime 

në fushën e mjekësisë, shëndetit dhe farmaceutikës; Testimi mjekësor për qëllime 

diagnostike në fushën e kancerit të njeriut; shërbimet e testimit të ADN-së dhe acideve 

polinukleike për shërbimet diagnostikuese mjekësore; kryerjen e testeve mjekësore për 

diagnostikimin e sëmundjeve   
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(111)  23777 

(151)  19/11/2018 

(181)  25/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1314 

(732)  Société des Produits Nestlé S.A. 1800 

Vevey Switzerland, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Preparate me bazë malti; kakao dhe preparate me bazë kakao  dhe pije;  

çokollatë, produktet e çokollatës pasta çokollate, çokollatë shpërndarëse, preparate me bazë 

te çokollatës dhe pije; ëmbëlsira, sheqerka, karamele; ëmbëlsira prej sheqeri    

  

 

 

 

(111)  23760 

(151)  19/11/2018 

(181)  27/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1317 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington Delaware 19808 

United States of America, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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 nga duhani për qëllime të ngrohje.    
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(111)  23841 

(151)  21/11/2018 

(181)  27/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1318 

(591)  Ngjyre hiri 

(732)  PELİN İLETIŞIM/MUSTAFA 

ŞIHOĞLU Tahtakale Cad. Cӧmert Türk Sok. 

No: 2/G Eminӧnü, Fatih-İstanbul, TURKEY 

2. ENİS DIŞ TİCARET/ENIS KAYA 

Tahtakale Cad. Cӧmert Türk Sok. No: 9/A 

Eminӧnü, Fatih-İstanbul, TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri, mjete makinerie dhe robot industrial për përpunim dhe gdhendje të 

drurit, matalit, qelqit, plastikës dhe minerleve. Makineri konstruksioni dhe mekanizma 

robotik (makina) për përdorim në konstruksion. Makina dhe mekanizma robotik për qëllime 

të ngritjes, ngarkimit dhe transmisionit. Makineri dhe mekanizma robotik (makina) për 

përdorim në bujqësi dhe mbarështrim të kafshëve, makineri dhe mekanizma robotik 

(makina) për përpunimin e drithrave, frutave, prerimeve dhe ushqimit. Makina dhe motorë, 

të ndryshëm nga automjetet toksore, pjesë dhe paisje për ato; pjesë për atutomjete toksore 

dhe makina, të përfshirë në këtë klasë. Kushineta (pjesë të makinave), kushineta cilindrike 

ose sferike. Makina për montim dhe heqje të gomave. Alternatorë, gjeneratorë të 

zakonshëm, gjeneratorë elektrik, gjeneratorë të zakonshëm që operojnë me energji solare. 

Makina për ngjyrosje, pistoleta për spërkatje automatike për ngjyrosje, makina dhe pistoleta 

goditëse elektrike, hidraulike dhe pneumatike, shpërndarës elektrik  të shiritave ngjitës 

(makina), psitoleta elektrike për makina me gaz të kompresuar ose spërkatës të likuidëve 

(lëngjeve), turjela dore elektrike, shara dore elektrike, shara elektrike vertikale, makina 

spirale, makina për kompreim të ajrit, kompresor (makina), isntalime për larje të 

automjeteve, mekanizma roboti (makina) me finksionet e lartëpërmendura. Aparate saldimi 

që operojne me gaz ose elektrik, aparate elektrike saldimi që punojnë me hark (qark), 

aparate elektrike për ngitje, aparate elektrike për prerje që punojnë me hark (qark), 

elektroda për makina saldimi, robot industrial (makina) me funksionet e lartëpërmendura. 

Makina printimi. Makina paketimi, makina për mbushje, bashkim dhe byllje, makina 

etiketash (makina), makina klasifikimi, robot industrial (makina) me funksionet e 

lartëpërmednura, makina elektrike paketimi për bashkim dhe mbyllje të plastikës. Makina 

për përpunim të tekstilit, makina për qepje, robot industrial (makina) me funksionet e 

lartëpëremndura. Pompa të ndryshme nga ato si pjesë për makinat ose motorët, pompa për 

shpërndarjen e karburantit për stacione shërbimi (pika karburanti), pompa vet regulluese 

karburanti. Makina elektrike kuzhine për coptim, grirje, thyerje, përzierje dhe bluraje të 

ushqimit, makina larëse, makina lavanderie, larëse enësh, makinë tharëse me centrifugë (jo 

me nxemje), makina elektrike pastrimi për pastrim të dyshemeve, qilimave ose parketit, 

pastrues vakumi dhe pjesët për ato. Makina automatike për shitje. Makina për galvanizim 

dhe elektrombështjellje. Mbyllës dhe hapës elektrik të dyerve. Bashkues (të pjesëve për 

motorë)      
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8   Pirunë, lugë, thika dhe prerës jo elektrik, prerës, qërues për përdorim në kuzinë, 

përfshirë ato të bërë nga metalet e çmuara. Armë brezi dhe brisqe (armë). Vegla dhe aparate 

të përfshira në këtë klasë për rroje, depilim, manykir, pedikyr përdorim dhe kujdes personal 

të bukurisë; drejtues elektrik të flokëve dhe paisje dore për bërje kaçurela; gërshërë. Vegla 

dore që operojne me dorë të përfshira në këtë klasë për riparimin e makinave, aparateve dhe 

veturave dhe për përdorim në kostruksione, bujqësi, kopshtari dhe pylltari, asnjëra prej tyre 

që nuk punon  me rrymë. Hejur për hejurosje elektrike ose jo-elektrike; hekur avulli   

9   Aparate matëse, paisje dhe tregues (indikatorë) përfshi ato për përdorim shkencor dhe 

laboratorik, paisje dhe aparate laboratori. Aparate për incizim, transmision ose reprodukim 

të zërit dhe imazheve; aparate për procesuim të dhënave, aparate telekomunikimi, aparate 

për reprodukim të zërit ose imazheve, paisje periferike të kompjuterit. Bartës magnetik dhe 

optik i të dhënave dhe softuer kompjuteri dhe programe të incizuara për ato, publikime 

elektronike të regjistruara dhe të shkarkueshme, kartela magnetike optike dhe të kodura. 

Antena, antena sateliti, përforcues për antena, pjesë për mallrat e lartëpërmendura. 

Shpërndarës biletash, makina automatike (ATM). Komponentë elektronik që përdoren në 

pjesët elektronike të makinave dhe aparateve. Numërues dhe tregues sasie për matjen e 

sasisë së konsumit, ndërprerës kohor automatik. Veshje mbrojtëse nga aksidentet, rezatimi 

dhe zjari, jelek sigurie dhe aparate dhe pasije jetë shpëtuese. Syza, syza dielli, thjerza optike 

dhe kuti, kontejnerë, pjesë dhe komponentë për ato. Aparate dhe instrumente për përçimin, 

transformimin, akumulimin ose kontroll të elektricitetit; kabllo elektrik dhe furnizues me 

rrymë elektrike, bateri, akumulatorë elektrik. Alarme dhe alarme kundër vjedhjes, të 

ndryshëm nga ata për automjete, zile elektrike. Aparate dhe instrumente sinjalizuese, shenja 

iluminante ose mekanike për përdorim në komunikacion. Aparate për shuarjen e zjarit, 

motor kundër zjarit (zjarfikëse), zorë për shuarje zjari dhe pipëza për zorë. Aparate radari, 

sonar, aparate dhe instrumente për vëzhgim nate. Magnetë dekorativ. Metronom.     

21   Instrumete pastrimi jo-elektrike që operojne me dore, brusha, të ndrushme nga ata për 

ngjyrosje, sytha çeliku për pastrim, sfungjer për pastrim, fill çeliku për  pastrim, veshje 

(lecka) tekstili për pastrim, dorza për larje të enëve, makina jo-elektrike lustrimi për qëllime 

shtëpijake, fshisa për qilima, lecka (copa), brusha elektrike, pos pjesëve të makinave. 

Brusha dhëmbësh, brusha elektrike për dhëmbë, pe dental, brusha për roje, brusha flokësh, 

krehër. Paisje jo-elektrike për amvisëri ose kuzhinë, të përfshira në këtë klasë, kapëse 

rrobash, tiganë dhe tenxhere. Dërasë për hekurosje dhe mbulesë e përshtatshme për atë, 

rafte për tharje për larje (roba), varëse për tharje të robave. Kafaze për kafshë shtëpijake, 

akuariume të brendshme, terariume dhe vivariume për kultivim kafshësh dhe bimësh. 

Ornamente dhe mallra zbukuruese nga qelqi, porcelani, poçaria ose argjla, të përfshira në 

këtë klasë, vazo. Kurthe mish, kurthe insektesh, kapës mizash, rahëse mizash, tapë 

(mbyllëse) për vrima tualetesh për përdorim kundër mijve dhe insekteve, që nuk janë pjesë 

e instalimeve sanitare, paisje elektrike për tërheqjen dhe vrasjen e mizave dhe insekteve. 

Ndezës parfumesh, spërkatës parfumesh, avullues parfumesh, paisje elektrike ose jo-

elektrike për heqjen e makiazhit, jastëk (vata) pudere, arka tualeti. Pipza për zorë 

spërkatëse, pipza për bidonë për ujitje, paisje për ujitje, bidonë për ujitje të kopshtit. Qelq i 

pa përpunuar ose gjysmë i përpunuar, pos qelqit për ndërtimtari, mozaikë nga qelqi dhe 

qelqi i pluhrosur për dekorim, pos qelqit për ndërtimtari, fill qelqi i ndryshëm nga ai për 

izolime dhe përdorim tekstili. Kupa për shpërblime gjatë ngjarjeve sportive.   
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(111)  23883 

(151)  27/11/2018 

(181)  27/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1320 

(591)  Ngjyre e zeze, e hiri dhe e bardhe 

(732)  GROUPE WATERAIR Zone 

Artisanale 68580 SEPPOIS-LE-BAS, FR 

(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Materiale metalike për ndërtimtari dhe konstruksione; ndërtime të 

transportueshme metalike; pishina (struktura) metalike; spa banja (vaska) metalike për 

hidroterapi ose relaks (çlodhje); kada metalike për balneoterapi; hekurishte dhe artikuj të 

vegjël metalik; tuba metalike; direkë çeliku; fletë çeliku; gypa çeliku; tuba çeliku; avionë 

metali; unaza metali; materiale përforcimi, metalike, për beton; materiale përforcimi 

metalike për gypa; materiale përforcimi metalike për ndërtimtari; frenuese dere metalike; 

mbërthesa metali për gypa; manikotë frenuese metalike; fenerë metalike jo-ndriçues; shufra 

për kanella metalike; pishina (ndërtime të transporueshme) metalike; fllanxha metali 

(manikotë); kasolle metalike; dush kabina metalike; dry; pllaka nga shirita metalik; pllaka  

metalike për ndërtimatri; plaka metalike për  dysheme; varëse metalike; kunjë metalike; 

valvule për tuba uji metalike; kurthe drenazhimi (valvule) metalike; rrethoja metalike; 

gardhe metalike; grila metalike për pishina (struktura) metalike; qepen metalik për pishina 

(struktura) metalike; bërryla metalik për gypa; unaza bakri; kazanë metalik; plaka metalike; 

këmbë (hapa) për shkallë metalike; gypa drenazhimi metalik; gypa metalik për ujë; shkallë 

metalike; gypa degëzues metalik; mbyllës dere, jo-elektrik; grila (kulluese) metalike; rrjeta 

metali; reze dere (bagllama) metalike; kuvertë metalike për zhytje; dorëza metalike për 

dyer; porta metalike; hapës jo-elektrik të dyerve; panele dyersh nga metali; bulona dyersh; 

veshje metalike për ndërtim; çelësa metalik (të ndryshëm nga ata elektrik); shenja metalike 

jo-ndriçuese dhe jo-mekanike; fashë (garzë) metali; rrotullues (drejtues) çeliku; brava 

metalike, të ndryshme nga ato elektrike; vaska për këmbë dhe pishina me mbushje (ajër); 

struktura të parafabrikuar metalike, posaçërisht parmak dhe barriera metalike mbrojtëse për 

qasje të sigurt në pishina; panele ndërtimi nga metali për pishina (struktura) metalike; 

ndarëse metalike; bordura metalike; bobina (makara) metalike, jo mekanike, për zorë 

fleksible, për pëlhura të gomuara, për rrjeta dhe mbulesa të pishinave.    

11   Aparate për furnizim me ujë dhe veçanërisht për furnizim të pishinave;  aparate dhe 

instalime për zbutje të ujit; pajisje për ajër të nxehtë për banjë; vaska banje; elementë jo-

ujëlëshues për banjë; spa banja (vaska); paisje banje; ngrohës për banjë; kabina banje turke 

portabël; kapakë radiatori; kapakë për aparate dhe pajime për sisteme të furnizimit me ujië 

të pishinave; dhoma dushi; instalime për ngrohje të ujit për pishina; aparate elektrike për 

ngrohje; aparate elektrike për ngrohje të ujit të pishinave; aparate dhe paisje për klorifikim 

të ujit për pishina; instalime për përçimin e ujit; çezme mikse për gypa uji; aparate 

dezinfektimi; aparate për dezinfektim të ujit të pishinave; dushe; aparate për filtrim të ujit; 

aparate për marje (futje) të ujit; aparate dhe makina për  pastrimin e ujit; instalime për 

pastrim të ujit; instalime furnizimi me ujë; instalime uji për ftohje; fontana dekorative; filtra 

uji për pishina; aparate dhe instalime ndriçimi; filtra   (pjesë të paisjeve për filtrim për 
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pishina); llapa standarde (zakonshme); fener kinez;  fener për ndriçim; llampa për pishina; 

aparate dhe paijse për pastrim filtrim për pishina; ngrohës të ujit (aparate); ngrohës të ujit 

(aparate) për pishina; aksesore dhe rregullues sigurie për aparatet e ujit dhe gypave të ujit; 

aparate vorbëllues; rezervuar me ujë nën shtypje; instalime solar për ngrohje për pishina; 

këmbyes të ngrohtësisë; tharës veçanërisht të përshtatur për pishina të brendshme; lidhje 

hidraulike; mbulues elektrik për pishina.   

19   Materiale jo-metalike ndërtimore; ndërtime jo-metalike të transportueshme; pishina 

(ndërtime jo-metalike); basene (jo-metalike); spa banja jo-metalike (vaska) për hidroterapi 

ose relaks (çlodhje); kada jo-metalike për balneoterapi; dyer palosëshe, jo- metalike; 

elemente ndertimi nga betoni; produkte bitumeni për ndërtim; kasolle (kabinë), jo-metalike; 

kabina dushi jo-metalike; pllaka, jo-metalike, për ndërtimtari; pllaka dyshemje, jo-metalike, 

për ndërtimtari; kurthe drenazhimi (valvule) jo-metalike ose plastike; gardhe jo-metalike; 

bariera sigurie jo-metalike për pishina;  qepen jo-metalik për pishina; valvule për gypa uji 

jo-metalike ose plastika; gypa uji jo-metalike; ndërtime, jo metalike; pllaka (rasa jo-

metalike); gypa drenazhimi, jo-metalike; gypa degëzues, jo-metalike; mbështjellës 

ndërtesash (material ndërtimi); këmbë (hapa) për shkallë jo-metalike; shkallë arkë jo-

metalike; shirita të katranosur për ndërtimtari; qepër jo-metalike; direk (shtylla), jo-metalik; 

gardhe, jo-metalike; shtresa muri, jo-metalike, për ndërtimtari; dysheme, jo-metalike; 

dërrasa për zhytje (kërcim), jo-metalike; porta, jo-metalike; panele dyersh jo-metalike; 

mbulesa, jo-metalike (materiale ndërtimtarie); tehe (bordura) jo-metalike; banja për larje 

këmbësh dhe pishina pellgje jo-metalike; ndërtime jo-metalike, veçanërisht bloqe tektnike 

plastike që përdoren për filtrim dhe sisteme të ngrohjes për pishina.    

 

 

 

(111)  23756 

(151)  16/11/2018 

(181)  27/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1321 

(732)  DePuy Synthes, Inc. (Delaware 

corporation) 700 Orthopaedic Drive  

Warsaw, Indiana 46581, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  BI-MENTUM 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Sisteme implanti të kockave të ijeve (kërdhokëllave) të cilët përbëhen  nga kokat 

acetabulare, kunjat e ankorimit, vida, linjat e implantit të ijeve dhe kafazet e përforcimit; 

instrumente kiriurgjike të cilat përdoren për këto sisteme.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

273 

 

 

(111)  23914 

(151)  29/11/2018 

(181)  27/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1322 

(732)  DAJAR Sp. z o.o. ul. Połtawska 6 

 75-072 Koszalin  POLAND, PL 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Pajisje thyese për përdorim në kuzhinë, elektrike;  mulli për qëllime shtëpiake,  

përveç atyre me  operim te dorës;  blues kuzhine, elektrik; mulli biberi,përveç atyre me  

operim te dorës, bluesit e kafes, përveç atyre me  operim te dorës, përzierësit, elektrik, për 

qëllime shtëpiake; makina kuzhine, elektrike; rrahëse, elektrike, për qëllime shtëpiake; 

shtypëse frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; makinë për përgatitjen e pijeve, 

elektromekanike; larëse e enëve; makina përzierëse; agjitator; bluese mishi [makinë]; 

makina larëse e shisheve; makina për heqjen e lëvores; makinat bluarse me  grill për 

perime; shtrydhëse  vere.   

8   Tavoline për komplet  [thika, pirunë dhe lugë]; tavolinë e pirunëve ; komplete ;    

14   Punime e arti prej metaleve të çmuara; fije argjendi [bizhuteritë]; orë; elemente 

dekorative; statujat prej metali të çmuar; bustet prej metaleve të çmuara; metalet e 

çmuara,të papërpunuara ose gjysmë të përpunuara; kuti prej metali të çmuar; medalje; 

simbole bakri.   

21   Tigan; enë gatimi; enë; çajnik, jo elektrik;bidon; infuzuesit(filtruesit)  e çajit; 

filxhan;ibrik qaji; këllëf për çajniku; damixhanë( enë qelqi ); mulli për qëllime shtëpiake, 

me operim dore; mulli për biber, me operim dore; ene e izoluar; grill në formë pllake  [enë 

gatimi]; grill [enë gatimi]; elemente skare; dorashka për skarë; dorashka kuzhine; dorashka 

për furrë; dërrasë kuzhine për prerje; kriklla për birrë; kriklla- gota për pije;  ene qelqi 

[depozitë]; set i enëve, përveç thikave,pirunëve dhe lugëve; set për  shërbime kafeje [seti]; 

seti për shërbime qaji [seti]; enë për qëllime shtëpiake; kontejnerë për përdorim shtëpiak 

ose kuzhine;  enë për shërbime [shërbyese] ; tabaka për qëllime shtëpiake; tas [enë e thellë]; 

gotë; mbulesë tavoline; kavanoz qelqi; artikuj porcelani; qeramike; enë dheu; qeramikë për 

qëllime shtëpiake; stoli orientale kineze; kontinjer për mbeturina; brusha për larjen e enëve; 

aparatura  uji për pastrimin e dhëmbëve dhe mishit të dhëmbëve; mbajtëse e pajisjeve për 

dhëmb; enë për ushqim e izoluar termikishte; instrumentet pastruese, me operim dore; 

pajisje për shërbimin  e venës .   

24   Perde muri prej tekstili; peceta prej tekstili; ndërresa shtëpiake prej liri; shilte tekstili; 

copëza mbrojtëse tavoline prej tekstili; dekorues tavoline prej tekstili; pëlhura tapicerie; 

mbulesa divani për mobilieri; peshqir prej tekstili; pëlhurë për përdorim ne tekstil; mbulesa 

tavoline, jo prej letre; copëza mbrojtëse  tekstili për tavolinë   
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(111)  23763 

(151)  19/11/2018 

(181)  30/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1324 

(591)  ngjyra e gjelber e eret, oker, e verdhe, 

e kuqe dhe e bardhe 

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac Djure 

Djakovića bb, 12000 Požarevac, Serbi, RS 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Gatime të kripura (salty pastries), produkte të kripura nga mielli (salted products 

made of flour), pereca (pretzels), kreker (crackers).   

 

 

 

(111)  23765 

(151)  19/11/2018 

(181)  30/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1325 

(591)  Ngjyra e gjelbert e erret, oker, e 

verdhe, kafe, bezhe, e kuqe dhe e bardhe, 

(300)   

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac Djure 

Djakovića bb, 12000 Požarevac, Serbi, RS 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Gatime të kripura (salty pastries), produkte të kripura nga mielli (salted products 

made of flour), kreker (crackers).   
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(111)  23787 

(151)  19/11/2018 

(181)  30/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1326 

(591)  Ngjyra e gjelbert e erret, oker, e 

verdhe, kafe, bezhe, e kuqe dhe e bardhe. 

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac Djure 

Djakovića bb, 12000 Požarevac, Serbi, RS 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Gatime të kripura (salty pastries), produkte të kripura nga mielli (salted products 

made of flour), pereca (pretzels).   

 

 

 

(111)  23786 

(151)  19/11/2018 

(181)  30/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1327 

(591)  Ngjyra e gjelbert e erret, oker e 

verdhe, kafe , bezhe, e kalter, e kuqe dhe e 

bardhe 

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac Djure 

Djakovića bb, 12000 Požarevac, Serbi, RS 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Gatime të kripura (salty pastries), produkte të kripura nga mielli (salted products 

made of flour), kreker (crackers).   
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(111)  23788 

(151)  19/11/2018 

(181)  30/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1328 

(591)  Ngjyra e gjelbert e erret, oker, e 

verdhe, kafe , bezhe, e kuqe dhe e barhe 

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac Djure 

Djakovića bb, 12000 Požarevac, Serbi, RS 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Gatime të kripura (salty pastries), produkte të kripura nga mielli (salted products 

made of flour), pereca (pretzels), kreker (crackers). 

  

 

 

 

(111)  23764 

(151)  19/11/2018 

(181)  30/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1329 

(591)  ngjyra e gjelbert e erret, oker, e 

verdhe, kafe , bezhe, e kuqe, dhe e bardhe 

(732)  Koncern Bambi A.D. Požarevac Djure 

Djakovića bb, 12000 Požarevac, Serbi, RS 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Gatime të kripura (salty pastries), produkte të kripura nga mielli (salted products 

made of flour), pereca (pretzels), kreker (crackers).   
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(111)  23742 

(151)  15/11/2018 

(181)  30/10/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1330 

(300)  2017 33546  03/05/2017  AZ 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington Delaware 19808 United States 

of America, US 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  ROLL TO RELEASE   

 
 

     

 
 

 

(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 nga duhani për qëllime të ngrohje.  

   

 

 

(111)  23749 

(151)  15/11/2018 

(181)  01/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1341 

(591)  E gjelbert e zeze 

(732)  INFORMATIKA Computers, sh.p.k. 

Riza Ibrani, Pronar Rr Vicianum Nr.218 , 

Prishtine, Arberi. KS 

(740)  INFORMATIKA Computers, sh.p.k. 

Rr Vicianum Nr.218 ,Prishtine, Arberi.  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Zhvillimi i programit kompjuterik për menaxhimin e kontabilitetit; Program 

kompjuterik për përpunimin e të dhënave; Program kompjuterik për instalim në 

kompjuterët personal dhe në server; Softver për survejimin e shenimeve të kontabilitetit   

35   Ofrimi i shërbimeve dhe veglave softverike që ndihmojnë bizneset dhe organizatat për 

administrimin e biznesit; Ofrimi i shërbimeve për administrimin softverik të kontabilitetit 

dhe menaxhimin e biznesit; 

Ofrimi i softverit përmes të cilit lehtësohet puna ditore në zyre dhe avancohen procedurat 

për administrimin financiar dhe material të kontabilitetit; Ofrimi i shërbimeve për 

administrimin softverik të aseteve, pagave, prodhimit, investimeve si dhe pozicioneve tjera 

të menaxhimit financiar dhe kontabël   

41   Ofrimi i trajnimeve dhe sesioneve trajnuese grupore dhe individuale për administrimin 

softverik të kontabilitetit përmes pakos së podukteve softverike Rikont; Mësimi dhe 

aftësimi i kandidatëve që synojnë njohuri për kontabilitetin praktik përmes softuerit të 
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kontabilitetit Rikont; Trajnimi i punonjësve të cilët e kanë të instaluar programin Rikont në 

biznesin e tyre si dhe të gjithë atyre që janë të punësuar në financa dhe kontabilitet;  Ofrimi 

i trajnimeve për të gjithë ata që e duan profesionin e kontabilitetit dhe dëshirojnë t’i 

zhvillojnë njohuritë në këtë profesion me punë praktike në program kompjuterik   

42   Disenjimi dhe zhvillimi i produkteve softverike për menaxhimin e kontabilitetit 

konform legjislacionit në fuqi dhe praktikave më të mira ndërkombëtare; Zhvillimi i 

produkteve softverike për administrimin softverik të kontabilitetit të integruar material 

financiar dhe komercial; Disenjimi dhe zhvillimi i moduleve të vecanta softverike për 

administrimin e pagave, aseteve, prodhimit, shitjes, restoraneve, softverit për porosi dhe 

shitje mobile. Disenjimi dhe zhvillimi i softverit për administrimin kompjuterik të 

kontabilitetit të OJQ-ve   dhe organizatave buxhetore etj   

 

 

 

(111)  23797 

(151)  19/11/2018 

(181)  02/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1342 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  SENTALSO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane duke përjashtuar ato për trajtime të sëmundjeve 

neurologjike dhe sëmundjeve të sistemit nervor qendror   

 

 

 

(111)  23790 

(151)  19/11/2018 

(181)  02/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1343 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  DAKTARIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

279 

 

 

(111)  23789 

(151)  19/11/2018 

(181)  02/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1344 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  GYNO-DAKTARIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  23844 

(151)  21/11/2018 

(181)  02/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1346 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, R. Makedonija, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  BULNEXO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike, barna që përdoren për trajtimin e varësisë së opioideve   

 

 

 

(111)  23872 

(151)  23/11/2018 

(181)  02/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1347 

(591)  E zeze 

(732)  MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD. 

MEIZU TECHNOLOGY BUILDING, 

TECHNOLOGY & INNOVATION COAST, 

ZHUHAI CITY, GUANGDONG, P. R. 

CHINA, CN 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000 

Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 9   Aparatet e përpunimit të të dhënave; aplikacione softuerike për telefona mobil, të 

shkarkueshëm; pajisjet periferike kompjuterike; kompjuterë tabletë; xhama inteligjent; ora 

inteligjente; pajisja për njohjen e fytyrës; shkallet; telefona inteligjent; kuti e telefonit 

mobil; pajisjet e komunikimit në rrjet; gjurmues aktiv të veshur; mbulesë për telefona 

inteligjent; shtresa mbrojtëse të përshtatur për ekranet e telefonave inteligjent; routerat e 

rrjetit; aparate televizive; dëgjuese;  video kamera; regjistrues për automjete;  mbulesë kuti 

pjesa e lartë; mbulesa virtual reale; kabinete për altoparlantë; kamera [fotografi]; shkopinj 

për selfi [vetëpërdorim me dorë]; aparatet për analiza të ajrit; unaza lidhëse [instrumentet 

matëse]; materiale për rrjetin elektrik [telat, kabllot]; kabllot e të dhënave; përshtatës 

elektrikë; priza, bazat dhe kontaktet e tjera [lidhjet elektrike]; përshtatës i rrymës (adapter) ; 

syze 3D; Instrumente për parandalimin e vjedhjeve, elektrike; mbushës të rrymës portativ 

[bateri të rimbushura]; bateri, elektrike; mbushës për bateritë elektrike   

35   Reklamim; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese; dhënia e 

informacionit të biznesit nëpërmjet një ueb-siti; administrimin komercial të licencimit të 

mallrave dhe shërbimeve të tjerëve; promovimi i shitjeve për të tjerët; sigurimi i një tregu 

on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; agjencitë e import-eksportit; 

sistemimi i informacionit në bazat e të dhënave kompjuterike; azhurnimin dhe 

mirëmbajtjen e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike   

 

 

 

(111)  23762 

(151)  19/11/2018 

(181)  02/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1348 

(591)  E Gjelbert e verdhe 

(732)  The Procter & Gamble Company One 

Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 

45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; Sapune për përdorim 

shtëpiak; Pluhur për larje enësh, detergjentë për larjen e enëve; Preparate  për larjen e 

enëve; Agjentët për tharje për makinat e larjes së enëve; mënjanuesit e yndyrës. 
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(111)  23755 

(151)  15/11/2018 

(181)  02/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1349 

(732)  DOĞTAŞ KELEBEK MOBİLYA 

SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

İdealtepe Mah. Rıfkı Tongsir Cad. No:107  

Küçükyalı Maltepe İstanbul, TÜRKİYE, TR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilje, të prodhuara nga çdo lloj materiali. Dyshekë, jastëkë, dyshekët e ajrit 

dhe jastekë, jo për qëllime mjekësore, çanta për gjumë për kamping, shtretër uji, jo për 

qëllime mjekësore. Pasqyra. Koshere bletësh, hoje bletësh artificiale dhe pjesë prej druri 

për hoje bletësh. Karrige kërcyese për foshnje, rrethoja për lojë për foshnjat, djepe, dubak. 

Dërrasa ekspozuese, korniza për fotografi dhe piktura, pllaka identifikimi, etiketat e 

identifikimit, pllaka me emër të shënjuar, etiketat e identifikimit të bërë nga druri ose 

materiale sintetike. Kontejnerët e paketimit të drurit ose të plastikës, fuçi për përdorim në 

transport ose magazinim, fuçi, kazanët e magazinimit, cisterna, kutitë, kontejnerët e 

magazinimit, kontejnerët e transportit, arka, paletat e ngarkimit dhe mbylljet për mallrat e 

lartpërmendura, prej druri ose plastikës. Mallrat e vogla të drurit ose materialeve sintetike 

të përfshira në këtë klasë, pajisje mobiljesh, prej druri ose materialeve sintetike, 

mekanizmat e hapjes dhe mbylljes nga druri ose materialet sintetike. Ornamentet dhe 

mallrat dekorative nga druri, tapa, kallami, xunkthi, thuprat, thupra shelgu, briri, kocka, 

fildishi, kocka e balenës, guacat, qelibari, sedefi, argjila e bardhë, dylli i bletës, plastika ose 

allçia, të përfshira në këtë klasë, gjegjësisht figurina, stolitë e pushimeve për mure dhe 

skulptura. Shporta, shporta peshkimi. Kolibe, kuti fole dhe shtretër për kafshët shtëpiake. 

Shkallët portative dhe shkallët për hipje të lëvizshme nga drurit ose materialet sintetike. 

Perde nga bambuja, roletna rrotulluese të brendshme [për interiere], roletna të brendshme 

në formë shiritash, perde në formë rripash, perde me rruaza për dekorim, mbajtëse perdesh, 

unaza për perde, kapëse për perde, shufra për perde   

 

 

 

(111)  23910 

(151)  29/11/2018 

(181)  02/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1351 

(300)  4361060  12/05/2017  FR 

(732)  LES LABORATOIRES SERVIER 50 

rue Carnot 92284 SURESNES cedex France, 

FR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)  SERVIER 
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(511) 3   Preparate  zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin e lavanderi; pastrim, 

lustrim, fërkuese  dhe preparate abrazive; sapun; parfume, vajra esenciale, kozmetikë, 

losion për flokë; pastat e dhëmbëve   

9   Shkencë, optik, matëse, sinjalizim, kontrollues (mbikëqyrje), aparate dhe instrumente 

për shpëtimin e jetës dhe mësimdhënie; aparate dhe instrumente për kryerjen e, kalimeve, 

transformimeve, akumulimeve, rregullimin apo kontrollimin e elektricitetit; aparate për 

incizim, transmetim ose riprodhimin e zërit ose imazheve; incizimi  i substrateve 

[magnetike]; incizim i disqeve; incizim digjital i medieve; aparate dhe pajisje për 

përpunimin e të dhënave dhe informacionit; softuer për kompjuter; programe kompjuterike 

[softuer të shkarkueshëm ]; kompjuter; pajisjet për përpunimin e të dhënave; softuerë  

kompjuterike të regjistruara në media magnetike ose të shkarkuar nga një rrjetet tjera  

kompjuterike; aplikacione softuerike te  kompjuterëve, te shkarkueshëm; harduer  të 

telekomunikacionit për përdorim me rrjetet celulare; softuer i  kontrollit fiziologjik  i të 

dhënave; softuer kompjuterik për analizë, ruajtjen dhe monitorimin e të dhënave 

fiziologjike, duke përfshirë mjekësinë parashikuese, diagnostifikimi, monitorimi dhe 

softuerë paralajmërues; asistent digjital personal; transmetuesit e sinjaleve elektronike;  

unaza  lidhëse  [instrumente matëse]; pajisje matëse inteligjente; orë inteligjente; video 

kamerë; sensorë elektronikë; softuer kompjuterik për mjekësi, për qëllime kirurgjikale, 

dentare ose veterinare; softuer parashikues i mjekësisë; softuer i imazheve mjekësore; 

aplikacionet e shkarkueshme për përdorim nga pasjet në lëvizje; aparate inteligjente 

artificiale; syze [optike]; lente kontakti; syze inteligjente; kufje veshi; aplikacionet të 

shkarkueshme të telemjekësisë për pajisjet mobile; softuerë i zmadhimeve reale; softuerë 

virtual i realitetit; sistemet e analiza te imazheve mjekësore bazuar në inteligjencën 

artificiale; çipa elektronik; helmetat e mençura.     

10   Aparatura, kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare, instrumente dhe pajisje, 

gjymtyrë artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik;materialet e qepjes; çorap ndihmuese, 

triko dhe çorapë; çorapë, triko dhe çorape për vena dhe për vena të zgjeruara; shirita veshës 

shtrëngues;aparate mjekësore, instrumente dhe pajisje për futjen e preparateve farmaceutike 

në trupin e njeriut; pajisjet e infuzionit dhe shiringat për qëllime mjekësore; vegla 

diagnostifikuese dhe instrumente për qëllime mjekësore; aparat për analizë të gjakut [për 

përdorim mjekësor]; aparate mjekësore  për përdorim në endoskopi; inhalator; monitorimi 

fiziologjik dhe aparatet matëse për qëllime mjekësore; aparat telemetrike për përdorim 

mjekësor; instrumentet për akupunkturë; aparate dëgjimi; analizues të automatizuar për 

qëllime mjekësore; aparate fotografike mjekësor; aparate masazhe.               

42   Shërbimet shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektimet që lidhen me 

to; analiza industriale dhe shërbime hulumtimi; hulumtime shkencore për qëllime 

mjekësore; dizajnimi dhe zhvillimi i softuerëve dhe harduerëve kompjuterik; shërbime 

hulumtimi; dizajnimi dhe zhvillimi i veglave monitoruese; diagnoza, prognozë dhe analiza; 

hulumtime klinike; shërbimet laboratorike (shkencore-); vlerësimi dhe studimi i projekteve 

shkencore dhe teknike; cloud computing (informatikë cloud); dhënie me qira e softuerëve; 

përditësimi i softuerit kompjuterik; programimi i kompjuterëve; hulumtime dhe zhvillime 

për të tjerët; ruajtja elektronike e të dhënave; platformat hosting (programe drejtuese) të 

internetit, ueb portalet hosting (programe drejtuese), ofrim i përkohshëm  i përdorimit të 

aplikacioneve softuerike kompjuterike  jo të shkarkueshëm me qasje nëpërmjet ueb faqes; 

dizajnimi i ueb faqeve të internetit, në veçanti platforma bashkëpunuese; shërbime 
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inxhinierie lidhur me robotikë; zhvillimi i softuerëve kompjuterik për pacientë.  

 44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; përkujdesje higjienike dhe bukurie për 

qeniet njerëzore ose kafshët; shërbime këshilluese në lidhje me shëndetin; këshilla 

farmaceutike; shërbimet shëndetësore; shërbime të telemjekësisë; shërbimet terapeutike; 

shërbime  diagnostike mjekësore; ofrim  i shërbimeve të infermierisë në shtëpi; receta 

mjekësore të individualizuara; receta mjekësore online; ofrim i mbështetjes mjekësore në 

monitorimin e pacientëve që marrin trajtime mjekësore; konsulentë në lidhje me trajtimin 

mjekësor në shtëpi; konsulentë për vetëmjekim ; informacion mjekësorë për pacient; 

Ekzaminime mjekësore në distancë; këshillime në lidhje me mirëqenien e personelit 

(shëndeti); Monitorimi mjekësor i pacientëve, duke përfshirë edhe në distancë.         

45   Ofrimi i shërbimeve të mbështetjes personale për familjet e pacientëve me çrregullime 

kërcënuese për jetën; shërbimet të rrjeteve sociale; asnjë nga shërbimet e sipërpërmendura 

nuk ofrohet në kontekstin e qendrave për të moshuarit, recepcion, përkujdesje, ndihmë dhe 

këshilla për njerëzit e moshuar të aftë dhe me aftësi të kufizuara, mjediset e pritjes për 

akomodimin dhe rehabilitimin e personave të moshuar që janë të varur nga të tjerët ose që i 

nënshtrohen psikiatrisë geriatrike, qendra për përkujdesje ditore, shtëpitë e pleqërisë, 

shtëpitë për të moshuarit dhe personat me aftësi të kufizuara, por me përmbajtje nga 

struktura mjekësore të gjitha llojeve.  

 

   

 

 

(111)  23792 

(151)  19/11/2018 

(181)  06/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1357 

(300)  87/517358  06/06/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  STENZARIS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina 
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(111)  23908 

(151)  29/11/2018 

(181)  07/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1367 

(591)  E Bsrdhe e zeze, hiri 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje në cigare 

, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit  

për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares 

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse. 

  

 

 

 

(111)  23945 

(151)  30/11/2018 

(181)  07/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1369 

(300)  30 2017 107 894.7/29  07/08/2017  

DE 

(732)  Zott SE & Co. KG,  Dr.-Steichele-Str. 

4, 86690 Mertingen, Germany, DE 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  Monti  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produktet e qumështit, përkatësisht qumështi i pijes, posaçërisht duke përjashtuar 

qumështin e thartuar dhe dhallën; jogurt çokollate ose kakao; pije jo-alkoolike të përzier me 

qumësht (predominimi i qumështit), ëmbëlsirë të bërë kryesisht nga qumështi, që 
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përmbajnë aromatizues me xhelatinë dhe/ose niseshte si faktor përberës   

30   Pudingat, ushqime të ngrira të ngrënshme, pluhurat për akullore, ëmbëlsirat dhe pasta 

që qëndrojne gjatë, sidomos ëmbëlsirat dhe uafels, të gjitha mallrat e lartpërmendur ka 

mundesi që përmbajnë çokollatë dhe/ose aromatizohen me çokollatë; pluhur çokollate; 

pluhur kakao   

 

 

 

(111)  23798 

(151)  19/11/2018 

(181)  07/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1370 

(300)  87/517,360  06/07/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  CLEMTALA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina. 

   

 

 

(111)  23840 

(151)  21/11/2018 

(181)  08/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1371 

(732)  Associazione Radio Maria Via Milano 

12 22036 Erba CO Italy, IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  RADIO MARIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Telekomunikim; shërbimet e transmetimit të radios.   
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(111)  23782 

(151)  19/11/2018 

(181)  08/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1372 

(591)  E bardhe, e verdhe, e kaltert, ngjyre 

vjollce, e gjelbert, dhe portokalli 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH,  

England, GB 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparatura dhe instrumente ortopedike, ortotike-për balancimin e shputave tek 

këmba më e shkurtër, shtrese mbështetëse për këmbë dhe për trajtim për këmbë; këpucë 

ortopedike; artikuj ortopedik; shputa dhe shtroje ortopedike; pjesë dhe pajisje për këpucë 

ortopedike; jastëk/mbrojtëse për kujdesin e këmbëve, domethënë, jastëk ortopedik, jastëkë 

ortopedik me xhelatinë për shërimin e thembrave; mjete mbështetëse për korrigjimin e 

këmbëve, përkatësisht mbështetës për harkun e këmbës; aparatura mjekësore mbrojtëse 

kundër ngurtësimit të zonave me lytha (kalluse) të lëkurës dhe inflamacionit të gishtave të 

këmbëve; mbështetëse ortopedike për takë (thembër) dhe nën takë; shtresa ortopedike për 

këpucë, rrjetë dhe shtresa për këpucë për dimër (mos me rrëshqitë); shtresa ortopedike për 

një përdorim dhe shtresa aromatike për eliminimin e erës së keqe për këpucë ortopedike.   

25   Këpucë; shtresa, shtresa për këpucë për shputa të rrafshëta të këmbëve (taban); shtresa 

për kepucë; gete; çorapë; pjesë dhe pajisje për këpucë.    

 

 

 

(111)  23845 

(151)  21/11/2018 

(181)  08/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1373 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH,  

England, GB 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  PARTY FEET 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Aparatura dhe instrumente ortopedike, ortotike-për balancimin e shputave tek 

këmba më e shkurtër, shtrese mbështetëse për këmbë dhe për trajtim për këmbë; këpucë 

ortopedike; artikuj ortopedik; shputa dhe shtroje ortopedike; pjesë dhe pajisje për këpucë 
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ortopedike; jastëk/mbrojtëse për kujdesin e këmbëve, domethënë, jastëk ortopedik, jastëkë 

ortopedik me xhelatinë për shërimin e thembrave; mjete mbështetëse për korrigjimin e 

këmbëve, përkatësisht mbështetës për harkun e këmbës; aparatura mjekësore mbrojtëse 

kundër ngurtësimit të zonave me lytha (kalluse) të lëkurës dhe inflamacionit të gishtave të 

këmbëve; mbështetëse ortopedike për takë (thembër) dhe nën takë; shtresa ortopedike për 

këpucë, rrjetë dhe shtresa për këpucë për dimër (mos me rrëshqitë); shtresa ortopedike për 

një përdorim dhe shtresa aromatike për eliminimin e erës së keqe për këpucë ortopedike   

25   Këpucë; shtresa, shtresa për këpucë për shputa të rrafshëta të këmbëve (taban); shtresa 

për kepucë; gete; çorapë; pjesë dhe pajisje për këpucë.  

  

 

 

(111)  23846 

(151)  21/11/2018 

(181)  08/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1374 

(732)  Unilever N.V Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam Netherlands, NL 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  LOVE BEAUTY & PLANET 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun, sapun të lëngët; preparate për larjen e duarve; preparate për dush dhe 

vaskë, duke përfshirë shkumë vaske dhe xhel dushi; parfume, vajra esenciale;  kozmetike; 

kolonje, parfum i lehtë; locion pas rroje; parfum spërkatës trupi; deodorantët për përdorim 

personal; deodorant kundër djersitjes; shkumë rroje, xhel rroje, locione për para rroje dhe 

pas rroje; pluhur talk; preparate për para rroje dhe pas rroje; vajra, kremra dhe locione për 

lëkurën; preparate aromaterapike; preparate për masazh; preparate për kujdesin e lëkurës; 

preparate për deplim; preparate për rrëzitje dhe preparate për mbrojtje nga dielli; kozmetikë 

dhe preparate për largimin e kozmetikës; petroleum (vazelinë) për qëllime kozmetike; 

preparate për kujdesin e buzëve; pambuk, shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; copa 

pambuku për kozmetikë; facoleta të mbushura me kremra kozmetike; copa pambuku, 

faculeta për para-pastrim ose faculeta me përmbajtje pastruese, shami ose faculeta; maska 

për bukuri, pako për fytyrë; preparate për kujdesin e flokëve dhe kokës; shampo dhe zbutës; 

ngjyra të flokëve; ngjyruesve të flokëve; kremra për flokë; preparate për valëzim të flokëve; 

spërkatës të flokëve; pluhur të flokëve; preparate për rregullimin e flokëve; llak (ngrirës) të 

flokëve; shkumë të flokëve; shkëlqyes të flokëve; xhel të flokëve; hidratues të flokëve; 

spërkatës të flokëve; trajtime për ruajtjen e flokëve; trajtimet e tharjes së flokëve; vajra të 

flokëve; tonik të flokëve; kremra të flokëve; pastat e dhëmbëve; pastrues të dhëmbëve për 

përdorim jo mjeksor; preparate për kujdesin e gojës dhe të dhëmbëve; dyll dentar; pluhur 

dhëmbesh; pastë dhëmbësh; preparate për kujdesin personal për qëllime jo mjeksore.  
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(111)  23785 

(151)  19/11/2018 

(181)  08/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1375 

(732)  Mundipharma AG St. Alban-

Rheinweg 74 CH-4020 Basel Switzerland, 

CH 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  BETASEPT 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; produkte perfumerie; vajra esenciale; kozmetikë; preparate dhe tretman për 

kujdesin e flokëve; kremra për flokë; artikuj për kujdesin personal (tualete); preparate për 

mbrojtjen nga dielli, duke përfshirë spërkës, locione, kremra, xhel dhe vajra për mbrojtjen 

nga dielli, balsam dhe krem për kujdesin e buzëve; preparate për kozmetikë rrezitje nga 

dielli; preparate për perdorim pas rrezitjes nga dielli (kozmetike); preparate kozmetike për 

kujdesin e lekurës, duke përfshirë zbutjen e lekures, krema mbrojtes, ujra për larjen e 

fytyrës, krem për largimin qelizave të vdekura, preparate artificiale për rrezitje, preparatet 

për heqjen e yndyrës për përdorim në lekurë; preparatet kozmetike, duke përfshirë ato për 

përdorim në lëkurën e kokës, thonjtëve, flokëve dhe lëkurës; faculeta të lagura, faculeta 

tjera me preparate kozmetike; faculeta të lagura, faculeta tjera të mbushura me preparate 

pastruese, duke përfshirë ato për përdorim në lëkurë.   

5   Preparate dhe substanca farmaceutike; preparate veterinare dhe farmaceutike; preparate 

sanitare për qëllime medicinale; substanca dietike dhe substanca të adoptuar për qëllime 

medicinale ose veterinare; shtesa ushqiore për njerëz dhe kafshë; shtesa dietike; leukoplast, 

materiale për fashim; mjet dezinfektues; mjet antiseptik; preparate dhe substanca 

farmaceutike, përfshire acidet dhe preparatet kimike për qellime farmaceutike; kremra për 

përdorim farmaceutik; xhel për përdorim dermatologjik; vajra për përdorim medicinal; 

kremra të lëkurës, xhel, vajra, losione dhe kremra për qëllime farmaceutike; vajra për 

përdorim medicinal; preparatet farmaceutike homeopatike (të mjeksisë alternative); 

preparte farmaceutike që përbëhen nga ekstrakte bimore; ekstrakte nga bimet mjekesore; 

preparate për kujdesin e thonjeve për qellime mjekosre; preparate mjeksore për kujdesin e 

flokeve; preparate farmaceutike për kujdesin e kujdesin e lekurës; preparate farmaceutike 

për përdorim në lëkurën e kokës, thonjë, flokë dhe lekurë; preparate farmaceutike për 

rrezitje dhe mbrojtje nga dielli; prepatate farmaceutike për djegiet nga dielli; preparate 

antiseptike dhe antibakteriale;facoleta për qellime medicilane; veshjet mjekësore; faculetat, 

veshjet, pëlhurat dhe materialet për përdorim në mbështjelljen apo fashimin e plageve, duke 

përfshirë ato të mbushura me preparate farmaceutike; pëlhura pastrimi të mbushura me 

dezinfektues për qëllime higjienike; mbështjellës (fasho) për plagë; tableta antitusive - për 

parandalimin ose largimin e kollës; tableta lozenges - për qellime farmaceutike; preparate 

freskuese për frymëmarrje, që përmbajnë ilaçe; collyrium - pika për pastrimin e syve; 

pastrues (gargarë) për qëllime mjekësore; tretes me krip. 
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(111)  23886 

(151)  27/11/2018 

(181)  08/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1381 

(300)  87/517,365  06/07/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  STEGANZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina.   

 

 

 

(111)  23890 

(151)  27/11/2018 

(181)  09/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1384 

(300)  87/517,372  06/07/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  STANTALA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5    Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina. 
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(111)  23899 

(151)  29/11/2018 

(181)  10/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1388 

(732)  The Gillette Company LLC One 

Gillette Park Boston Massachusetts 02127 

United States of America, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  START 

 
 

     

 
 

 

(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; pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura   

 

 

 

(111)  23929 

(151)  29/11/2018 

(181)  13/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1396 

(300)  2017-124960  19/09/2017  JP 

(732)  SHISEIDO COMPANY, LIMITED  

7-5-5 GINZA, CHUO-KU TOKYO 104-

0061 JAPAN, JP 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapune; preparate kozmetike; parfume; temjan dhe aroma; pastat e dhëmbëve; 

thonjë fals; qerpikë fals. 

   

 

 

(111)  23936 

(151)  29/11/2018 

(181)  13/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1397 

(300)  016792591  15/09/2017  ES 

(732)  LACOSTE 23-25 rue de Provence 

75009 Paris,  France, FR 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 25   Funde; fustane; pantallona; xhinse; pantallona të shkurtra bermuda; pantallona të 

shkurtra;  brekë  boxer; fanellë; këmishë; këmisha polo; këmisha sportive; bluza pa jakë me 

mëngë të shkurta; të sipërme [veshje]; të sipërme të brendshme ; fustanella (veshje e 

jashtme liturgjike); bluza; këmisha me mëngë të shkurtra; kominoshe; kostume; jelek; 

pulovër; jelek me mëngë të gjata; mushama; xhaketa [veshje]; kanotierë; pallto; pallto 

dufle; pallto e gjatë; pallto e sipërme; xhakete e shkurtër ; setër; gëzof me kapuç; brekë për 

larje; rroba për larje; rroba banjo; lidhëse[veshje]; kravatë; shall; shirit për veshë; 

rripa[veshje]; mbajtëse gjoksi për femra; pantallona te ngushta për mbathje ; veshje e 

brendshme për femra [ndërresa]; pantallona; brekë të brendshme; pantallona sporti; çorapë 

të gjata; triko; çorapë; pizhame; mantel banjo; kapela [veshje koke]; mbulesa koke; doreza 

[veshje]; këpuca; shputa te kepcave; këpuca për mbathje ditore ; këpuca sportive; sandale; 

sandale banjo; këpuca prej stofi; çizme; pantofla      

 

 

 

(111)  23878 

(151)  27/11/2018 

(181)  29/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1443 

(300)  M1701938  14/06/2017  HU 

(732)  Wizz Air Hungary Kft. (WIZZ Air 

Hungary Kft.;  Budapes Kőér u. 2/A. B. Ep. 

II-V. 1103 (Hungari)), HU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  WIZZ 

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Kufje   

16   Letër dhe produkte letre; stilolapsa; lapsa; artikuj shkrimi; artikuj shkrimi për dhurata; 

libra me figura për ngjyrosje; lapsa me ngjyra; ngjyra ne formë shkumësi; ftesa dekorative 

për dhurata; revista; revista ne lidhje me fluturimet; shtypja periodike ne fushën e turizmit; 

shtypja e reklamave; Broshura, materiale të shtypura;   
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18   Bagazhe; bagazhe udhëtimi   

20   Jastëk; jastëk me mbushje  ajri; jastëk për mbështetje te qafës; jastëk  prej gome për 

mbështetje të qafës   

24   Batanije prehri; batanije udhëtimi; batanije krevati   

25   Veshje; mbathje; kapelë koke; kapela sportive [përveç helmetave]; veshje sportive; 

mbathje sportive; maska gjumi.   

28   Lodra; lodra fluturuese; lodra gome te ngjashme makina ajrore; lodra kukulle;  Lodra, 

lojëra, lojëra te ndryshme dhe artikuj te rijnë; artikuj dhe pajisje sportive   

35   Shërbime të shitjes me pakice  të artikujve për tualet; shërbime të shitjes me pakicë të 

stolive; shërbime të shitjes me pakicë të lodrave; shërbime te shitjes me pakicë të orëve; 

shërbime te shitjes me pakicë te pajisjeve elektrike; shërbimet të skemës së besnikërisë; 

menaxhimi i  iniciativa për konsumatoret besnik ose promovimi i skemave; reklamim; 

revista reklamuese; ofrim i hapësirës reklamuese në revista periodike, gazeta dhe revista; 

Reklamime online (ne internet); reklamime (Përgatitja e); shpërndarja e reklamave.   

36   shërbimet e skemës së përfitimeve të kontributeve; shërbimet e sigurimit  të 

përgjegjësisë; lëshimi i kuponëve të lirimit; lëshimi i kartelave elektronike të pagesave në 

lidhje me skemat bonuseve dhe shpërblimeve; lëshimi i kuponëve; kuponë udhëtimi ( 

lëshim i-); lëshim e shenjave me vlerë në formë të kuponëve të dhuratave; lëshim i   

kuponëve dhuratë për pagesa; shërbimet e kredisë; kredit me këste; financimi i kredive 

personale;   

39   Shërbime ajrore; transport; transporti i udhëtarëve; transporti i mallrave; aranzhim i 

udhëtimeve; shërbimet e agjencisë së udhëtimit; organizim i turneve; udhëheqje e turneve; 

transporti ajror; shërbimet e kontrollit me prioritet, regjistrimit ,  uljes dhe rezervimit për 

udhëtarët e rregullt  të udhëtimeve ajrore; rezervimi i biletave për udhëtime  ajrore; 

rezervimet e linjave ajrore; shërbimet e biletave për udhëtime  ajrore; rezervimi i parkingut 

në aeroport; rezervimi dhe rregullimi i qasjes në sallat e aeroportit; 

parking i makinave; shërbime te parkingut te makinave [shërbim parkingu]; parkim dhe 

magazinim  i automjeteve; makina me qira; dhënie me qira e hapësirave te parkingut për 

makina; ofrim i informacionit në lidhje me shërbimet e dhënies me qira të makinave   

41   Argëtim; publikim i revistave; publikim elektronik i revistave; trajnime; trajnim i 

pilotit dhe ekuipazhit të kabinës; ofrim i shërbimeve të trajnimit nëpërmjet simulatorëve   

43   Karantinë e ushqimeve dhe pijeve; strehim të përkohshëm; rezervime hoteli; 

informacione hotelerie; shërbime hotelerie; rezervimi i akomodimit në hotele; akomodime 

turistike dhe  akomodime në hotele, bujtina dhe shtëpi konvikte, dhe pushime.     

 

 

 

(111)  23887 

(151)  27/11/2018 

(181)  29/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1444 

(300)  M1701939  14/06/2017  HU 

(732)  Wizz Air Hungary Kft. (WIZZ Air 

Hungary Kft.;   Budapes Kőér u. 2/A. B. Ep. 

II-V. 1103 (Hungari)), HU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

(540)   WIZZAIR                 
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Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(511) 10   Kufje   

16   Letër dhe produkte letre; stilolapsa; lapsa; artikuj shkrimi; artikuj shkrimi për dhurata; 

libra me figura për ngjyrosje; lapsa me ngjyra; ngjyra ne formë shkumësi; ftesa dekorative 

për dhurata; revista; revista ne lidhje me fluturimet; shtypja periodike ne fushën e turizmit; 

shtypja e reklamave; Broshura, materiale të shtypura   

18   Bagazhe; bagazhe udhëtimi;   

20   Jastëk; jastëk me mbushje  ajri; jastëk për mbështetje te qafës; jastëk  prej gome për 

mbështetje të qafës.   

24   Batanije prehri; batanije udhëtimi; batanije krevati.    

25   Veshje; mbathje; kapelë koke; kapela sportive [përveç helmetave]; veshje sportive; 

mbathje sportive; maska gjumi   

28   Lodra; lodra fluturuese; lodra gome te ngjashme makina ajrore; lodra kukulle;  Lodra, 

lojëra, lojëra te ndryshme dhe artikuj te rijnë; artikuj dhe pajisje sportive   

35   Shërbime të shitjes me pakice  të artikujve për tualet; shërbime të shitjes me pakicë të 

stolive; shërbime të shitjes me pakicë të lodrave; shërbime te shitjes me pakicë të orëve; 

shërbime te shitjes me pakicë te pajisjeve elektrike; shërbimet të skemës së besnikërisë; 

menaxhimi i  iniciativa për konsumatoret besnik ose promovimi i skemave; reklamim; 

revista reklamuese; ofrim i hapësirës reklamuese në revista periodike, gazeta dhe revista; 

Reklamime online (ne internet); reklamime (Përgatitja e); shpërndarja e reklamave.   

36   shërbimet e skemës së përfitimeve të kontributeve; shërbimet e sigurimit  të 

përgjegjësisë; lëshimi i kuponëve të lirimit; lëshimi i kartelave elektronike të pagesave në 

lidhje me skemat bonuseve dhe shpërblimeve; lëshimi i kuponëve; kuponë udhëtimi ( 

lëshim i-); lëshim e shenjave me vlerë në formë të kuponëve të dhuratave; lëshim i   

kuponëve dhuratë për pagesa; shërbimet e kredisë; kredit me këste; financimi i kredive 

personale;   

39   Shërbime ajrore; transport; transporti i udhëtarëve; transporti i mallrave; aranzhim i 

udhëtimeve; shërbimet e agjencisë së udhëtimit; organizim i turneve; udhëheqje e turneve; 

transporti ajror; shërbimet e kontrollit me prioritet, regjistrimit ,  uljes dhe rezervimit për 

udhëtarët e rregullt  të udhëtimeve ajrore; rezervimi i biletave për udhëtime  ajrore; 

rezervimet e linjave ajrore; shërbimet e biletave për udhëtime  ajrore; rezervimi i parkingut 

në aeroport; rezervimi dhe rregullimi i qasjes në sallat e aeroportit; 

parking i makinave; shërbime te parkingut te makinave [shërbim parkingu]; parkim dhe 

magazinim  i automjeteve; makina me qira; dhënie me qira e hapësirave te parkingut për 

makina; ofrim i informacionit në lidhje me shërbimet e dhënies me qira të makinave   

41   Argëtim; publikim i revistave; publikim elektronik i revistave; trajnime; trajnim i 

pilotit dhe ekuipazhit të kabinës; ofrim i shërbimeve të trajnimit nëpërmjet simulatorëve.   

43   Karantinë e ushqimeve dhe pijeve; strehim të përkohshëm; rezervime hoteli; 

informacione hotelerie; shërbime hotelerie; rezervimi i akomodimit në hotele; akomodime 

turistike dhe  akomodime në hotele, bujtina dhe shtëpi konvikte, dhe pushime   
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(111)  23879 

(151)  27/11/2018 

(181)  29/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1445 

(300)  M1701940  14/06/2017  HU 

(732)  Wizz Air Hungary Kft. (WIZZ Air 

Hungary Kft .; Budapes Kőér u. 2/A. B. Ep. 

II-V. 1103 (Hungari)), HU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Kufje   

16   Letër dhe produkte letre; stilolapsa; lapsa; artikuj shkrimi; artikuj shkrimi për dhurata; 

libra me figura për ngjyrosje; lapsa me ngjyra; ngjyra ne formë shkumësi; ftesa dekorative 

për dhurata; revista; revista ne lidhje me fluturimet; shtypja periodike ne fushën e turizmit; 

shtypja e reklamave; Broshura, materiale të shtypura;   

18   Bagazhe; bagazhe udhëtimi;   

20   Jastëk; jastëk me mbushje  ajri; jastëk për mbështetje te qafës; jastëk  prej gome për 

mbështetje të qafës   

24   Batanije prehri; batanije udhëtimi; batanije krevati.    

25   Veshje; mbathje; kapelë koke; kapela sportive [përveç helmetave]; veshje sportive; 

mbathje sportive; maska gjumi   

28   Lodra; lodra fluturuese; lodra gome te ngjashme makina ajrore; lodra kukulle;  Lodra, 

lojëra, lojëra te ndryshme dhe artikuj te rijnë; artikuj dhe pajisje sportive.   

35   Shërbime të shitjes me pakice  të artikujve për tualet; shërbime të shitjes me pakicë të 

stolive; shërbime të shitjes me pakicë të lodrave; shërbime te shitjes me pakicë të orëve; 

shërbime te shitjes me pakicë te pajisjeve elektrike; shërbimet të skemës së besnikërisë; 

menaxhimi i  iniciativa për konsumatoret besnik ose promovimi i skemave; reklamim; 

revista reklamuese; ofrim i hapësirës reklamuese në revista periodike, gazeta dhe revista; 

Reklamime online (ne internet); reklamime (Përgatitja e); shpërndarja e reklamave.   

36   shërbimet e skemës së përfitimeve të kontributeve; shërbimet e sigurimit  të 

përgjegjësisë; lëshimi i kuponëve të lirimit; lëshimi i kartelave elektronike të pagesave në 

lidhje me skemat bonuseve dhe shpërblimeve; lëshimi i kuponëve; kuponë udhëtimi ( 

lëshim i-); lëshim e shenjave me vlerë në formë të kuponëve të dhuratave; lëshim i   

kuponëve dhuratë për pagesa; shërbimet e kredisë; kredit me këste; financimi i kredive 

personale;   

39   Shërbime ajrore; transport; transporti i udhëtarëve; transporti i mallrave; aranzhim i 

udhëtimeve; shërbimet e agjencisë së udhëtimit; organizim i turneve; udhëheqje e turneve; 

transporti ajror; shërbimet e kontrollit me prioritet, regjistrimit ,  uljes dhe rezervimit për 

udhëtarët e rregullt  të udhëtimeve ajrore; rezervimi i biletave për udhëtime  ajrore; 

rezervimet e linjave ajrore; shërbimet e biletave për udhëtime  ajrore; rezervimi i parkingut 

në aeroport; rezervimi dhe rregullimi i qasjes në sallat e aeroportit; 
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parking i makinave; shërbime te parkingut te makinave [shërbim parkingu]; parkim dhe 

magazinim  i automjeteve; makina me qira; dhënie me qira e hapësirave te parkingut për 

makina; ofrim i informacionit në lidhje me shërbimet e dhënies me qira të makinave.   

41   Argëtim; publikim i revistave; publikim elektronik i revistave; trajnime; trajnim i 

pilotit dhe ekuipazhit të kabinës; ofrim i shërbimeve të trajnimit nëpërmjet simulatorëve.   

43   Karantinë e ushqimeve dhe pijeve; strehim të përkohshëm; rezervime hoteli; 

informacione hotelerie; shërbime hotelerie; rezervimi i akomodimit në hotele; akomodime 

turistike dhe  akomodime në hotele, bujtina dhe shtëpi konvikte, dhe pushime.     

 

 

 

(111)  23880 

(151)  27/11/2018 

(181)  29/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1446 

(591)  PINK , VIOLET 

(300)  M1701941  14/06/2017  HU 

(732)  Wizz Air Hungary Kft. (WIZZ Air 

Hungary Kft Kőér u. 2/A. B. Ep. II-V. 1103 

(Hungari)), HU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Kufje   

16   Letër dhe produkte letre; stilolapsa; lapsa; artikuj shkrimi; artikuj shkrimi për dhurata; 

libra me figura për ngjyrosje; lapsa me ngjyra; ngjyra ne formë shkumësi; ftesa dekorative 

për dhurata; revista; revista ne lidhje me fluturimet; shtypja periodike ne fushën e turizmit; 

shtypja e reklamave; Broshura, materiale të shtypura;   

18   Bagazhe; bagazhe udhëtimi;   

20   Jastëk; jastëk me mbushje  ajri; jastëk për mbështetje te qafës; jastëk  prej gome për 

mbështetje të qafës   

24   Batanije prehri; batanije udhëtimi; batanije krevati.    

25   Veshje; mbathje; kapelë koke; kapela sportive [përveç helmetave]; veshje sportive; 

mbathje sportive; maska gjumi   

28   . Lodra; lodra fluturuese; lodra gome te ngjashme makina ajrore; lodra kukulle;  Lodra, 

lojëra, lojëra te ndryshme dhe artikuj te rijnë; artikuj dhe pajisje sportive.   

35   Shërbime të shitjes me pakice  të artikujve për tualet; shërbime të shitjes me pakicë të 

stolive; shërbime të shitjes me pakicë të lodrave; shërbime te shitjes me pakicë të orëve; 

shërbime te shitjes me pakicë te pajisjeve elektrike; shërbimet të skemës së besnikërisë; 

menaxhimi i  iniciativa për konsumatoret besnik ose promovimi i skemave; reklamim; 

revista reklamuese; ofrim i hapësirës reklamuese në revista periodike, gazeta dhe revista; 

Reklamime online (ne internet); reklamime (Përgatitja e); shpërndarja e reklamave.   
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36   shërbimet e skemës së përfitimeve të kontributeve; shërbimet e sigurimit  të 

përgjegjësisë; lëshimi i kuponëve të lirimit; lëshimi i kartelave elektronike të pagesave në 

lidhje me skemat bonuseve dhe shpërblimeve; lëshimi i kuponëve; kuponë udhëtimi ( 

lëshim i-); lëshim e shenjave me vlerë në formë të kuponëve të dhuratave; lëshim i   

kuponëve dhuratë për pagesa; shërbimet e kredisë; kredit me këste; financimi i kredive 

personale;   

39   Shërbime ajrore; transport; transporti i udhëtarëve; transporti i mallrave; aranzhim i 

udhëtimeve; shërbimet e agjencisë së udhëtimit; organizim i turneve; udhëheqje e turneve; 

transporti ajror; shërbimet e kontrollit me prioritet, regjistrimit ,  uljes dhe rezervimit për 

udhëtarët e rregullt  të udhëtimeve ajrore; rezervimi i biletave për udhëtime  ajrore; 

rezervimet e linjave ajrore; shërbimet e biletave për udhëtime  ajrore; rezervimi i parkingut 

në aeroport; rezervimi dhe rregullimi i qasjes në sallat e aeroportit; 

parking i makinave; shërbime te parkingut te makinave [shërbim parkingu]; parkim dhe 

magazinim  i automjeteve; makina me qira; dhënie me qira e hapësirave te parkingut për 

makina; ofrim i informacionit në lidhje me shërbimet e dhënies me qira të makinave   

41   Argëtim; publikim i revistave; publikim elektronik i revistave; trajnime; trajnim i 

pilotit dhe ekuipazhit të kabinës; ofrim i shërbimeve të trajnimit nëpërmjet simulatorëve.   

43   Karantinë e ushqimeve dhe pijeve; strehim të përkohshëm; rezervime hoteli; 

informacione hotelerie; shërbime hotelerie; rezervimi i akomodimit në hotele; akomodime 

turistike dhe  akomodime në hotele, bujtina dhe shtëpi konvikte, dhe pushime   

 

 

 

(111)  23881 

(151)  27/11/2018 

(181)  29/11/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1447 

(591)  PINK, VIOLET 

(300)  M1701942  14/06/2017  HU 

(732)  Wizz Air Hungary Kft. (WIZZ Air 

Hungary Kft.;  Kőér u. 2/A. B. Ep. II-V. 

1103 (Hungari)), HU 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 10   Kufje   

16   Letër dhe produkte letre; stilolapsa; lapsa; artikuj shkrimi; artikuj shkrimi për dhurata; 

libra me figura për ngjyrosje; lapsa me ngjyra; ngjyra ne formë shkumësi; ftesa dekorative 

për dhurata; revista; revista ne lidhje me fluturimet; shtypja periodike ne fushën e turizmit; 

shtypja e reklamave; Broshura, materiale të shtypura   

18   Bagazhe; bagazhe udhëtimi;   

20   Jastëk; jastëk me mbushje  ajri; jastëk për mbështetje te qafës; jastëk  prej gome për 
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mbështetje të qafës   

24   Batanije prehri; batanije udhëtimi; batanije krevati.    

25   Veshje; mbathje; kapelë koke; kapela sportive [përveç helmetave]; veshje sportive; 

mbathje sportive; maska gjumi   

28   Lodra; lodra fluturuese; lodra gome te ngjashme makina ajrore; lodra kukulle;  Lodra, 

lojëra, lojëra te ndryshme dhe artikuj te rijnë; artikuj dhe pajisje sportive   

35   Shërbime të shitjes me pakice  të artikujve për tualet; shërbime të shitjes me pakicë të 

stolive; shërbime të shitjes me pakicë të lodrave; shërbime te shitjes me pakicë të orëve; 

shërbime te shitjes me pakicë te pajisjeve elektrike; shërbimet të skemës së besnikërisë; 

menaxhimi i  iniciativa për konsumatoret besnik ose promovimi i skemave; reklamim; 

revista reklamuese; ofrim i hapësirës reklamuese në revista periodike, gazeta dhe revista; 

Reklamime online (ne internet); reklamime (Përgatitja e); shpërndarja e reklamave.   

36   shërbimet e skemës së përfitimeve të kontributeve; shërbimet e sigurimit  të 

përgjegjësisë; lëshimi i kuponëve të lirimit; lëshimi i kartelave elektronike të pagesave në 

lidhje me skemat bonuseve dhe shpërblimeve; lëshimi i kuponëve; kuponë udhëtimi ( 

lëshim i-); lëshim e shenjave me vlerë në formë të kuponëve të dhuratave; lëshim i   

kuponëve dhuratë për pagesa; shërbimet e kredisë; kredit me këste; financimi i kredive 

personale;   

39   Shërbime ajrore; transport; transporti i udhëtarëve; transporti i mallrave; aranzhim i 

udhëtimeve; shërbimet e agjencisë së udhëtimit; organizim i turneve; udhëheqje e turneve; 

transporti ajror; shërbimet e kontrollit me prioritet, regjistrimit ,  uljes dhe rezervimit për 

udhëtarët e rregullt  të udhëtimeve ajrore; rezervimi i biletave për udhëtime  ajrore; 

rezervimet e linjave ajrore; shërbimet e biletave për udhëtime  ajrore; rezervimi i parkingut 

në aeroport; rezervimi dhe rregullimi i qasjes në sallat e aeroportit; 

parking i makinave; shërbime te parkingut te makinave [shërbim parkingu]; parkim dhe 

magazinim  i automjeteve; makina me qira; dhënie me qira e hapësirave te parkingut për 

makina; ofrim i informacionit në lidhje me shërbimet e dhënies me qira të makinave.   

41   Argëtim; publikim i revistave; publikim elektronik i revistave; trajnime; trajnim i 

pilotit dhe ekuipazhit të kabinës; ofrim i shërbimeve të trajnimit nëpërmjet simulatorëve.   

43   Karantinë e ushqimeve dhe pijeve; strehim të përkohshëm; rezervime hoteli; 

informacione hotelerie; shërbime hotelerie; rezervimi i akomodimit në hotele; akomodime 

turistike dhe  akomodime në hotele, bujtina dhe shtëpi konvikte, dhe pushime.   

  

 

 

 

(111)  23943 

(151)  29/11/2018 

(181)  05/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1467 

(591)  E KUQE E VERDHE 

(732)  "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, KS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)   
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(511) 29   Frutat të konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara, prodhime me bazë prej 

patates, përkatësisht çipsa prej patateve dhe pire prej patateve.     

35   Shitja me shumicë  dhe pakicë e frutat të konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara , 

çipsave dhe pirëve prej patates   

 

 

 

(111)  23938 

(151)  29/11/2018 

(181)  05/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1468 

(732)  "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, KS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Frutat të konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara, prodhime me bazë prej 

patates, përkatësisht çipsa prej patateve dhe pire prej patateve   

35   Shitja me shumicë  dhe pakicë e frutat të konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara , 

çipsave dhe pirëve prej patates   

 

 

 

(111)  23942 

(151)  29/11/2018 

(181)  05/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1469 

(591)  e kuqe e verdhe 

(732)  "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, KS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Patate të skuqura , përkatësisht çipsa prej patateve    

35   Shitja me shumicë  dhe pakicë e çipsave prej patateve   
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(111)  23940 

(151)  29/11/2018 

(181)  05/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1470 

(591)  e kuqe e verdhe , kafe e erret, kafe e 

ndrritshme , gjelbert  

(732)  "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, KS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Frutat të konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara, prodhime me bazë prej 

patates, përkatësisht pire prej patateve   

35   Shitja me shumicë  dhe pakicë e frutat të konservuara, të thata, të ngrira dhe të gatuara , 

pirëve prej patates   

 

 

 

(111)  23939 

(151)  29/11/2018 

(181)  06/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1475 

(591)  Ngjyre hiri, e zeze, dhe e bardhe 

(732)  Dunhill Tobacco of London Limited 

Globe House 4 Temple Place London  

WC2R 2PG United Kingdom, UK 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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; makina 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani për qëllime të ngrohjes.    
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(111)  23944 

(151)  30/11/2018 

(181)  06/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1476 

(591)  E kuqe, dhe e bardhe 

(732)  DURUKAN ŞEKERLEME SANAYİ 

VE TİCARET  ANONİM ŞİRKETİ 

Ankara Sanayi Odası 1. Organize Sanayi 

Bölgesi Dağıstan Caddesi No.11 Sincan 

06930  Ankara / TURKEY, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioka dhe sagu; miell dhe produkte 

nga drithërat; bukë; pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjalte, sirup; tharm, pluhur për 

ushqim; krip, mustardë; uthull, salcë (me erëza); erëza, akull; 

   

 

 

(111)  23870 

(151)  23/11/2018 

(181)  11/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1486 

(732)  Stonecastle Vineyards & Winery 

L.L.C. Bërnjakë p.n. 21000 Rahoveci, 

Kosova, KS 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  OLD CASTLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

33   Verërat; pijet e forta alkoolike dhe likeret.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.    

 

 

 

(111)  23871 

(151)  23/11/2018 

(181)  11/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1487 

(732)  Stonecastle Vineyards & Winery 

L.L.C. Bërnjakë p.n. 21000 Rahoveci, 

Kosova, KS 

(540)   
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(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe 

lëng frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

33   Verërat; pijet e forta alkoolike dhe likeret.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.    

 

 

 

(111)  23888 

(151)  27/11/2018 

(181)  12/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1490 

(300)  87/517,393  06/07/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C., nr. i biznesit 71131920 

 Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  SOLDUXTRI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore   

 

 

 

(111)  23941 

(151)  29/11/2018 

(181)  12/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1491 

(591)  e kuqe, gjelbert, e verdhe, kafe 

(732)  "Prizren Commerce Group" SH.P.K  

Lubizhdë p.n. Prizren, Kosovë, KS, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

(540)   
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Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 29   Patate të skuqura , përkatësisht çipsa prej patateve    

35   Shitja me shumicë  dhe pakicë e çipsa prej patateve   

 

 

 

(111)  23503 

(151)  19/09/2018 

(181)  13/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1495 

(591)  E Bardhe, E zeze dhe ngjyre Ari 

(732)  Nimon Gecaj, Elena Sh.p.k, 

 Nene Tereza Nr. 20, Gjakove, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (përveç birrave)   

35   Reklama e produkteve alkoolike, promovimi i pijeve alkoolike, shitja me shumicë dhe 

pakicë e pijeve alkoolike.   

 

 

 

(111)  23748 

(151)  15/11/2018 

(181)  14/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1506 

(732)  LABINOT MALSORI NTP FRUTTI 

 REÇAN, PRIZREN, KS 

(740)  FLORENT ZHUNIQI BELLACERK, 

RAHOVEC 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 31   Kokrra dhe produkte bujqesore, kopshtarie dhe pyjet nuk jane perfshire ne klasat 

tjera. Kafshet e gjalla. Fruta te fresketa dhe perime. Fara. Bime dhe lule natyrale. 

Ushqimeve per kafshe. Malt   

32   Birra. Uje mineral dhe ujrat e gazuara dhe pije te tjera jo-alkoolike. Pije frutash dhe 

lengje frutash. Shurupe dhe preparate te tjera per te bere pije.   

33   Pijet alkoolike (perveq birra)   
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(111)  23839 

(151)  21/11/2018 

(181)  15/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1509 

(732)  SARAJEVA STEAK HOUSE sh.p.k. 

Rr. Luan Haradinaj nr. 32, 10000 Prishtinë,, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  SARAJEVA STEAK HOUSE 

 
 

     

 
 

 

(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; akull.   

31   Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nuk janë përfshirë 

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëng 

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

37   Konstruksione ndërtimi;riparim;shërbime instalimi.   

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   

 

 

 

(111)  23733 

(151)  12/11/2018 

(181)  18/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1510 

(300)  87/517,398  06/07/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C., nr. i biznesit 71131920 

 Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 

(540)  ZONDUTRIZ 
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(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore; 

vaksina   

 

 

 

(111)  23838 

(151)  21/11/2018 

(181)  18/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1514 

(300)  30 2017 106 732.5  05/07/2017  DE 

(732)  dm-drogerie markt GmbH + Co. KG 

Carl-Metz-StraBe 1, 76185  Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  Mivolis 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitje për zbardhim dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; Përgatitje për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; Lëndë jo-mjeksore për zbutje rrobash; Parfume, 

Vajra esencialë, Artikuj kozmetikë jo-mjeksorë, Locionë jo-mjeksorë për flokë; Pasta 

dhëmbësh jo-mjeksore; Tretësira për fërkim; Përgatitje për heqje makjazhi; Përgatitje prej 

aloe vera për qëllime kozmetike; Antidjersë [artikuj tualeti]; Vajra esencialë aromatikë; 

Sprej për freskim të frymëmarrjes; Vajra esencialë; Artikuj kozmetikë për vetulla; Lapsa 

për vetulla; Kripëra për banjo, jo për qëllime mjeksore; Artikuj për banjo (Përgatitje 

kozmetike); Balsamë, të tjerë nga ato për qëllime mjeksore; Bojra për mjekër; Dyll për 

mustaqe; Gurë prej shtufi; Kremra për zbardhim lëkure; Përgatitje për zbardhim 

[çngjyrosësa] për qëllime kozmetike; Zbardhues për lavanderi; Lustruesa për mobilje dhe 

dysheme; Dyll për dysheme; Deodorantë për kafshë shoqëruese; Deodorantë për njerëz ose 

për kafshë; Sapun deodorant; Detergjentë, të tjerë nga ata për përdorim në operacione 

prodhimi dhe për qëllime mjeksore; Dru aromatik; Qese për parfumim shtrojash; Ujë 

parfum; Artikuj për depilim; Dyll (për depilim); Përgatije për heqje luspash për qëllime 

shtëpiake; Ngjyruesa për qëllime tualeti; Përgatitje për heqje ngjyre; Bojra (Kozmetikë); 

Lyra për qëllime kozmetike; Çlyruesa, të ndryshme nga ato për përdorim në proçese 

prodhimi; Përgatitje për largim të ndryshkut; Lënda lëmuese për lavanderi; Niseshte për 

shkëlqim për qëllim lavanderie; Përgatitje për zbutje [kollarisje]; Bojë flokësh; Sprej për 

flokë; Kremra kozmetikë; Produkte kozmetikë për kujdes të lëkurës; Këna [bojë 

kozmetike]; Adezivë për fiksim të flokëve fals; Adezivë për qëllime kozmetike; Qerpikë 

(Adezivë për fiksim të qerpikëve fals); Artikuj kozmetikë; Takëme kozmetikë; Thonj fals; 

Lapsa kozmetikë; Qerpikë (Fals); Përgatije për heqje llaku; Përgatitje për zbardhim lëkure; 

Kremra për lëkurë; Ruejtësa për lëkurë [manikyrë]; Shkëlquesa buzësh; Buzëkuq; Heqësa 

dylli të dyshemesë [përgatitje fërkuese]; Locionë për qëllime kozmetike; Përgatitje për 

parfumosje ajri; Xhelra për masazh, të tjerë nga ato për qëllime mjeksore; Copa të ngopura 
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me një detergjent për pastrim; Përgatitje zhbllokimi të tubave të kullimit; Ngjitëse për 

zbukurim thonjsh; Manykyr për thonj; përgatitje për kujdes të thonjve; Sodë kaustike; 

Neutralizuesa për kaçurela të përhershme; Vajra për qëllim tualeti; Vajra për qëllime 

kozmetike; Përgatitje për bërje flokësh me onde; Vajra për qëllime pastrimi; Vajra për 

parfumë dhe aromatizuez; Parfume; Kremra për shkëlqim; Shkëlqyesa protezash; Pomadra 

për qëllime kozmetike; Lule të thara dhe erëza [aromatizuesa]; Përgaitje për rruajtje; 

Përgatitje për pastrim kimik; Sapunë rruajtje; Gurë për rruajtje [regjësa]; Përgatitje për pas-

rruajtje; Përgatitje për tymosje [parfumë]; Kallama temjani; Lëngje për pastrim xhamash të 

përparmë; Qumësht për pastrim për qëllime tualeti; Përgatitje për lustrim; Artikuj për 

proteza (Përgatitje për pastrim protezash); Heqësa ndryshku; Letër zumpare; Përgatitje për 

makjazh; Përgatitje makjazhi; Pluhur për makjazh; Maska kozmetike; Letër zmerile; Krem 

për këpucë; Shkëlques për këpucë; Dyll për këpucë; Sapun antidjersë; Sapun për djersitje 

këmbësh; Shampo; Përgatitje për mbrotje nga dielli; Përgatitje për nxirrje; Niseshte për 

qëllime lavanderie; Përgatitje për pastrim veshje muri; Terpentinë, për çlyrosje; Artikuj 

kozmetikë për kafshë; Shampo për kafshë shoqëruese [përgatitje jo-mjeksore për pastrim 

kafshësh]; Përgatitje për higjenë; Sapun tualeti; Ujë tualeti; Shampo të thata; Agjentë tharës 

për makina larëse enësh; Shami të ngopura me locionë kozmetikë; Produkt lavanderie për 

përmirësim të dukjes të rrobave; Përgatitje për zbutje rrobash në lavanderi; Përgatitje për 

lavenderi; Mbushje pambuku për qëllime kozmetike; Shkopinj pambuku për qëllime 

kozmetike; Zbutësa tekstili për lavanderi; Produkte kozmetike për qerpikë;Bojë për 

qerpikë-vetulla; Xhelra për pastrim dentar; Kalkime për qëllime kozmetike (Zbukurimi); 

Përgatitje kozmetike për lëkurë të thatë gjatë shtatzanisë; Përgatitje higjenike; Përgatitje për 

pastrim të trupit dhe kujdes bukurie; Deodorantë për kujdes të trupit; Përgatitje pastrimi për 

hundë për qëllime të higjenës personale; Deodorantë me rrëshqitje [artikuj higjene]; 

Sfungjerë të ngopur me artikuj higjene; Sprej për fyt [jo-mjeksorë]; Përgatitje jo-mjeksore 

për lehtësim të djegies nga dielli; Locionë bukurie; Balsamë për flok; Vajra për masazh; 

Qumësht për pastrim për qëllime tualeti; Locionë bukurie; Shampo për përdorim personal; 

Përgatitje për vet-nxirrje [produkte kozmetikë]; Bojë për trup (kozmetikë); Peshqirë duarsh 

prej letre të ngopur me produkte kozmetike; Produkte kozmetike për përdorim personal; 

Krem jo-mjeksor për skuqje nga pelenat; Produkte kozmetike për trajtim të lëkurës të thatë; 

Vaj peme-çaji; Pasta dhëmbësh me mbllaçitje; Prëgatitje për pastrim dhëmbësh me 

mbllaçitje; Peshqirë të para-njomur me një detergjent për pastrim; Produkte kozmetikë që 

përmbajnë pantenol; Vajra esencialë për qetësim të nervave; Vaj banjoje; Përgatitje për 

banjo; Përgatitje për kujdes të lëkurës, syve dhe thonjve; Larësa sysh, jo për qëllime 

mjeksore; Sprej me ujë mineral për qëllime kozmetike; Produkte kozmetike që përmbajnë 

acid hialuronik; Maska floku; Përgatitje dhe trajtime floku; Përgatitje kozmetike që 

pengojnë rigjenerimin e flokut; Përgatitje kozmetike për qëllime hollimi; Përgatitje 

kozmetike për përdorim si ndihmësa për hollim; Krem nate; përgatitje higjene për gojë; 

Larësa goje, jo për qëllime mjeksore; Përgatitje për lavanderi; Përgatitje zbardhuese; 

Përgatitje për lustrim; Prëgatitje për shkëlqim; Përgatitje për largim të lyrave; Përgatitje për 

bluarje; Sapunë; Parfumë; Vajra esencialë; Locinë për flok; Pasta dhëmbësh; Locionë për 

forcim të thonjve; Ekstrakte bimore për qëllime kozmetike; Kompresa për sy për qëllime 

kozmetike; Përgatitje kundra plakjes të kujdesit të lëkurës; Lëndë lagështuese kundra 

plakjes; Antidjersë për përdorim personal; Pasta dhëmbësh në formë çamçakizësh; Tatu të 

përkohëshme për qëllime kozmetike; Shirita dylli për largim të qimeve të trupit; Kremra 

për largim makjazhi; Ngjitës për pjesë floku; Përgatitje kozmetike për kujdes të gojës dhe 
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dhëmbëve; Vajra dhe locionë për masazh.   

5   Përgatitje farmaceutike, mjeksore dhe verterinare; Përgatitje higjene për qëllime 

mjeksore; Ushqime dhe substanca dietike të përshtatura për përdorim mjeksor ose veterinar, 

ushqim për bebe; Shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; Leukoplastë, materiale për fashatim; 

Material për mbushje dhëmbësh, dyll dentar; Bar dezinfektues; Përgatitje për asgjesim 

parazitësh; Këpurdhëvrasës, herbicide; Analgjezikë; Anestezikë; Antibiotikë; Antiseptikë; 

Pambuk antiseptik; Ndrydhësa oreksi për qëllime mjeksore; Barna për qëllime njerëzore; 

Barna për qëllime veterinare; Barna për qëllime dentare; Produkte kaustike për qëllime 

farmaceutike; Lapsa kaustilë; Kolir; Açetate për qëllime farmaceutike; Pelena për bebe; 

Brekë-pelena për bebe; Kripëra banjoje për qëllime mjeksore; Përgatitje për banjo për 

qëllime mjeksore; Banjo (Përgatitje terapeutike për banjo); Fiba (Fibra dietike); Bandazhe 

për fashatim; Barna qetësues; Përgatitje biologjike për qëllime mjeksore; Përgatitje 

biologjike për qëllime veterinare; Barna pastrues; Embëlsira mjeksore; Pilula për nxirrje; 

Përgatitje kimiko-farmaceutike; Kontraceptivë (Kimikë); Përgatitje kimike për qëllime 

mjeksore; Përgatitje kimike për qëllime farmaceutike; Përgatitje kimike për qëllime 

veterinare; Peshqirë higjenik; Deodorantë, të ndryshëm nga ato për njerëz ose për kafshë; 

Deodorantë për rroba dhe copa tekstili; Dezinfektantë për qëllime higjenike; Detergjentë 

për qëllime mjeksore; Pije dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; Substanca dietike të 

përshtatura për qëllime mjeksore; Ushqime dietike të përshtatur për qëllime mjeksore; 

Përgatitje albuminoze për qëllime mjeksore; Përgatitje prej enzime për qëllime mjeksore; 

Përgatitje prej enzime për qëllime veterinare; Fermente për qëllime farmaceutike; Lyra për 

qëllime mjeksore; Lyra për qëllime farmaceutike; Letër për kapjen e insekteve fluturues; 

Lapsa haemostatikë; Adezivë për proteza; Përgatitje për hemorroide; Këpurdha të 

shkatërrimit të drurit (Përgatitje për asgjesimin e këpurdhave); Leukoplastë ngjitës; Ilaçe 

për djersitje; Hormone për qëllime mjeksore; Ilaçe për kallo të këmbëve; Produkte për 

zbrapsje të qenve; Locionë për qen për qëllime veterinare; Vaksina; Brekë, absorbuese, për 

mospërmbajtje; Insekticide; Produkte për zbrapsje të insekteve; Lubrifikuesa seksualë 

personal; Sprej ftohës për qëllime mjeksore; Çamçakëzë për qëllime mjeksore; 

Barëravrasës; Kompresa; Çajra bimor për qëllime mjeksore; Tretësira për lente kontakti; 

Përgatitje për pastrim ajri; Pije të përshtatura për qëllime mjeksore; Bimë mjeksore; 

Infuzionë mjeksorë; Përgatitjre mjeksore për rritje floku; Çajra mjeksorë; Ujë deti për banjo 

mjeksore; Yndyra qumështi; Shtesa ushqimore minerale; Ujra mineralë për qëllim 

mjeksore; Kripëra uji mineral; Djegie (Përgatitje për trajtimin e djegieve); Kallo (Përgatitje 

për kallo); Përgatitje për deodorim ajri; Përgatitje për daljen e dhëmbëve (Përgatitje për të 

ndihmuar daljen e dhëmbëve); Përgatitje dushi për qëllime mjeksore; Përgatitje për 

reduktimin e aktivitetit seksual; Mbushje higjenike; Brekë higjenike; Baltë për banjo; Baltë 

(Mjeksore); Përgatitje për mbrojtje nga mola; Letër (për mbrojtje nga mola); Larësa goje 

për qëllime mjeksore; Shtesa ushqimore; Ilaçe qetësuese për nerva; Vajra mjeksorë; Qafore 

antiparazitike për kafshë; Paraziticide; Përgatitje antiparazitike; Përgatitje farmaceutike; 

Përgatitje farmaceutike për kujdes të lëkurës; Përgatitje sterilizuese; Pilula tymuese; 

Përgatitje për tymim për qëllime mjeksore; Përgatitje për pastrim të lenteve të kontaktit; 

Kuti mjeksore, të mbartshme, të mbushura; Pomadra për qëllime farmaceutike; Kripëra për 

qëllime mjeksore; Kripëra për banjo me ujë mineral; Barna gjumi; Barna seoterapeutike; 

pjesë me material absorbues për higjenë të femrës; Pomada për djegie nga dielli; Përgatitje 

për djegie nga dielli për qëllime farmaceutike; Kupeta gjiri; Cigare pa duhan për qëllime 

mjeksore; Tamponë; Shami të ngopura me locionë farmaceutikë; Përgatitje për asgjesim 
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parazitësh; Herbicide; Larësa vagine për qëllime mjeksore; Kuti të ndihmës së shpejtë, të 

mbushura; Fashime kirurgjikale; Pambuk thithës; Përgatitje veterinare; Dixhestivë për 

qëllim farmaceutike; Përgatitje vitamine; Lapsa për lytha; Mbushje për qëllime mjeksore; 

Pelena për kafshë shoqëruese; Pelena për mospërmbajtje; Sheqer për qëllime mjeksore; 

Fashime, mjeksore; Garza për fashaim; Garza për fashaim; Bandazhe elastike [fashime]; 

Fashime mjeksore dhe kirurgjikale; Fashime dezinfektuese; Kompresa; Bandazhe elastike 

[fashime]; Fashime të ndihmës së parë; Gazra për fashime; Kuti të ndihmës së parë, të 

mbushura; Kompresa për përdorim si fashime; Fashime, mjeksore; Fashime të sterilizuara; 

Veshje higjenike; Bandazhe për plagë të lëkurës; Bandazhe për parandalim të flluskave; 

Fashime plage; Fashime, mbulesa dhe aplikuesa mjeksorë; Fashime për djegie; Materiale 

për mbajtje fashimi; Shtatzani (Përgatitje kimike për diagnostikim të shtatzanisë); Përgatitje 

për testim të shtatzanisë për përdorim në shtëpi; Përgatitje farmaceutike për parandalimin e 

njollave të lëkurës gjatë shtatzanisë; Përgatitje farmaceutike për trajtimin e kloazmës; 

Produkte dhe përgatitje farmaceutike për njollat e shtatzanisë; Ilaçe për alergji; Ilaçe për 

lehtësim alergjie; Përgatitje farmaceutike për trajtimin e alergjive; Përgatitje mjeksore 

tualeti; Përgatitje antiseptike për kujdes të trupit; Temjan për zbrapsje të mushkonjave; 

Hapa fyti; Sprej mjeksor për fyt; Sprej mjeksor për fyt; Ilaçe për lehtësim djegiesh; Pika 

kundra kollit; Përgatitje farmaceutike për lehtësim të kafshimit të insekteve; Mbytësa kolli; 

Përzierje për koll; Antitusivë; Kapsula për kollë; Barna për kollë; Shtesa ushqimore 

minerale; Shtesa vitamine dhe mineralesh; Përgatitje mineralesh për qëllime mjeksore; 

Shtesa ushqyese minerale; Përgatitje ushqimore minerale për qëllime mjeksore; Magnez për 

qëllime farmaceutike; Shtesa dietike që përbëhen kryesisht prej magnezi; Oksid magnezi 

për përdorim mjeksor; Shtesa dietike prej zinku; Tableta bulëzuese vitaminash; Pije 

vitaminash; Shtesa dietike të përbëra prej vitaminash; Vitamina për gra shtatzëna; Shtesa 

ushqimore të shendetit të bëra kryesisht prej vitaminash; Fibër dietike për të ndihmuar 

tretjen; Përgatitje prej multi-vitaminash; Niseshte për qëllime farmaceutike; Tonikë për 

përdorim mjeksor; Shtesa ushqyese të bëra prej niseshteje të përshtatura për përdorim 

mjeksor; Niseshte për qëllime dietike ose farmaceutike; Fashime për plagë; Përgatitje 

farmaceutike për plagë; Tamponë plagëshërues; Materiale për fashim plage; Brekë me 

pelena për mospërmbajtje; Pjesë me material absorbues për mospërmbajtje; Peceta të 

flakshme për mospërmbajtje; Pelena për bebe dhe mospërmbajtje; Pjesë absorbuese prej 

letre për mospërmbatje; Përgatitje pastruese për lente kontakti; Tretësira për lyerje lentesh 

kontakti; Dezinfektantë për lente kontakti; Përgatitje për këmbë të atletit; Përgatitje 

farmaceutike për trajtim të dëmtimeve nga sporti; Ushqime dietike për përdorim në 

ushqyerje klinike; Përgatitje prej elementi gjurmuespër përdorim nga njeriu; Shampo të 

thata mjeksore; Embëlsues dietikë për qëllime mjeksore; Glukozë për qëllime mjeksore; 

Shtesa dietike prej glukoze; Pije mjeksore izotonike; Çaj lulebliri [pije mjeksore]; Pije të 

përshtatura për qëllime mjeksore; Dezinfektantë të ngopur në shami; Mbushje të ngopura 

me përgatitje mjeksore; Përzierje pijesh të fuqizuara me shtesa ushqyese; Copa pastrimi të 

ngopura me dezinfektant për qëllime të higjenës; Pije dietike për bebe të përshtatura për 

qëllime mjeksore; Përgatitje për trajtimin e sëmundjes të lëvizjes; Përgatitje për trajtim të 

ftohurash; Ilaçe antipiretike me efekte qetësuese; Sprej për hundë për trajtim të alergjive; 

Ilaçe për alergji; Përgatitje dhe substanca farmaceutike antialergjike; Sprej anti-alergjikë; 

Përgatitje farmaceutike për trajtim të çrregullimeve të sistemit tretës; Përgatitje 

farmaceutike për kollë; Përgatitje pantenoli për përdorime mjeksore; Qetësuesa hipnotikë; 

Agjentë farmaceutikë që ndikojnë sistemin nervor periferik; Përgatitje farmaceutike për 
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ftohje; Shtesa dietike prej fara liri; Fara liri për qëllime farmaceutike; Pudra për këmbë të 

atletëve; Kopër për qëllime mjeksore; Kompresa mjeksore; Sheqer qumështi; Analgjezikë; 

Analgjezikë antipiretikë; Leukoplastë analgjezikë anti-inflamator; Përgatitje për lehtësim 

dhimbjesh; Përgatitje dhe substanca farmaceutike me karakteristika analgjezike; Kompresa 

prej garze; Bimë mjeksore; Ekstrakte bimore dhe barishtesh për përdorim mjeksor; 

Mbushje për rrëgjyl; Leukoplastë për kallo të këmbëve; Leukoplastë me Ilaç; Shtesa dietike 

dhe përgatitje dietike; Përgatitje dietike të përshtatura për përdorim mjeksor; Zëvendësues 

dietik të sheqerit për përdorim mjeksor; Ushqime dietike të përshtatur për përdorim 

mjeksor; Ushqime dietike të përshtatur për përdorim mjeksor; Shtesa ushqyese; Shpërlarës 

të hundës; Përgatitje mjeksore sprej për hundë; Tretësira për përdorim mjeksor në larjen e 

pasazheve të hundës; Pulla për ngrohje për qëllime mjeksore; Produkte ushqimorë 

albuminozë për qëllime mjeksore; Shtesa dietike proteinike; Banjo (Përgatitje terapeutike 

për banjo); Pika për sy; Kompresa për sy; Larës me ilaç të syrit; Pulla për sy për qëllime 

mjeksore; Pomadë për sy për përdorim mjeksor; Mbushje për sy për përdorim mjeksor; 

Përgatitje farmaceutike për parandalim të çrregullimeve okulare; Përgatitje farmaceutike 

për trajtim të sëmundjeve dhe gjendjeve të syrit; Sprej mjeksorë; Shtesa dietike që përbëhen 

kryesisht prej hekuri; Vaj aguliçe mbrëmjeje për përdorim mjekësor; Embëlsuesa artificialë 

të pështatur për diabetikë; Sheqer qumështi për qëllime farmaceutike; Purgativë; Përgatitje 

gastrointestinale; Agjentë pastrimi gastrointestinalë; Substanca sterilizuese; Përgatitje 

higjenike sterilizuese; Pulla adezive për lëkurë për përdorim mjeksor; Locionë mjeksorë për 

flok; Përgatitje mjeksore për kujdes të flokut; Përgatitje trajtimi për sy [pedikulicide]; 

Zëvendësues të qumështit të nënës; Përgatitje kardiovaskulare; Përgatitje farmaceutike për 

trajtimin e sëmundjes kardiovaskulare; Kapsula dietike; Përgatitje mjeksore për qëllime 

hollimi; Kripëra për banjo me ujë mineral; Produkte mjeksorë për banjo për muskuj; 

Përgatitje farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve muskuloze-skeletale; Relakues 

muskujsh; Antipiretikë; Kapsula bimore për rritje të penisit dhe performancës të 

meshkujve; Stimulantë imuniteti; Përgatitje farmaceutike për rregullim imuniteti; Agjentë 

terapeutikë imuniteti për infeksione bakteriale; Përgatitje farmaceutike për rregullim të 

sistemit imun; Qiri veshi; Pika për vesh; Pulla ftohëse për përdorim mjeksor; Ndrydhësa 

oreksi; Përgatitje farmaceutike analgjezike bulëzuese; Përgatitje farmaceutike për trajtim të 

zbokthit; Alkol për fërkim; Xhelra mjeksorë për kujdes të gojës; Sprej mjeksor për gojë; 

Përgatitje mjeksore për kujdes të gojës; Produkte farmaceutike; Përgatitje mjeksore; 

Përzierje ushqimore për foshnja; Shtesa dietike për njerëz; Leukoplastë, materiale për 

fashim; Fashime, mjeksorë; Material për mbushje dhëmbi; Materiale për marrje mase të 

dhëmbëve; Këpurdhëvrasës; Herbicide; Shtesa dietike për kafshë; Përzierje ushqimore për 

foshnja; Shtesa dietike prej enzime; Xhelra stimulant seksualë; Përzierje ushqimore për 

foshnja; Vajra mjeksorë për bebe; Qumësh pluhur për bebe; Përgatitje mjeksore të kujdesit 

shëndetësor; Kremra mjeksorë; Shampo mjeksore; Pasta dhëmbësh mjeksore; Sapunë 

mjeksorë; Kremra mjeksorë për lëkurë; Locionë mjeksorë për lëkurë; Locionë kapilarë 

(Locionë mjeksorë); Çamçakëza për qëllime mjeksore; Pudër mjeksore për trup; Shirita 

mjeksor testi për diagnostikim; Përgatitje dhe substanca mjeksore; Përgatitje për kujdes të 

thonjve për përdorim mjeksor; Përgatitje për kujdes të këmbëve për përdorim mjeksor; 

Sheqer dietik për përdorim mjeksor; Lubrifikantë për përdorim mjeksor; Pije zëvendësuese 

të elektroliteve për qëllime mjekësore; Pije elektrolitësh për qëllime mjeksore; Shtupa 

pambuku në formë shkopi për përdorim mjeksor; Dezinfektantë për instrumenta mjeksorë; 

Medikamente për akne; Shirita ngjitës për qëllime mjeksore; Tinktura për qëllime 
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mjeksore; Pambuk për përdorim mjeksor; Dezinfektantë për përdorim mjeksor; Çaj për 

hollim për qëllime mjeksore; Sprej për hundë për qëllime mjeksore; Tretësira pastrimi për 

përdorim mjeksor; Dezinfektantë për aparatura dhe instrumentë mjeksorë; Përgatitje për 

pastrim të lëkurës për përdorim mjeksor; Përgatitje me vitamin B; Përgatitje me vitamin D; 

Përgatitje me vitamin C; Shtesa me vitamina; Tableta me vitamina; Ekstrakte bimore për 

qëllime mjeksore; Përgatitje bimore për përdorim mjeksor; Antidepresantë; Antihistamina; 

Larës duarsh antibiotikë; Antiseptikë; Antibiotikë; Pomadra me antibiotikë; Produkte 

farmaceutike antibakteriale; Sprej antibakterialë; Pastrues që lufton bakteriet; Sapunë 

antibakterialë; Shampo pedikulicidale; Substanca antibakteriale për qëllime mjeksore; 

Tretësa për heqje të leukoplastëve ngjitës; Kremra (mjeksorë) për buzë; Përgatitje mjeksore 

për kujdes të buzëve; Xhensen për përdorim mjeksor; Përgatitje in vitro për parashikim 

ovulacioni; Reagentë dhe analizues mjeksorë diagnostikë për testim të lëngjeve të trupit; 

Përgatitje për ndrydhje hormoni; Përgatitje farmaceutike për trajtim e halitozës; Pastruesa 

të kaviteteve të gojës; Përgatitje për klizmë; Locionë për këmbë të atletëve; Përgatitje 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të sistemit metabolik; Hidrokortizonë; Agjentë 

mbyllës (izolues) për qëllime dentare; Përgatitje farmaceutike për përdorim dentar.   

10   aratura dhe instrumenta kirurgjikalë, mjeksorë, dentarë dhe veterinarë; Sy, gjymtyrë 

dhe dhëmbë artificialë; Artikuj ortopedikë; Materiale për qepje; Pajisje terapeutike dhe 

ndihmëse të përshtatura për të pamundurit; Aparatura masazhi; Aparatura, pajisje dhe 

artikuj për kujdes për foshnje; Aparatura, pajisje dhe artikuj për aktivitet seksual;Byzylykë 

për përdorim mjeksorë; Banjo syri; Mbushje për përdorim mjeksor në aplikimin e një lëngu 

në lëkurë; Aplikuesa fashimi; Leukoplastë për qëllime mjeksore apo kirurgjikale; Kapse 

fashimi; Gjymtyrë artificiale; Sy artificialë; Dhëmbë artificialë; Makineri shpërndarëse 

aerosoli për qëllime mjeksore; Enë për aplikim të ilaçeve; Rrathë për kruatje dhëmbësh; 

Aparatura për testim të gjakut; Sfigmomanometra; Aparatura dhe instrumenta kirurgjikalë; 

Implantë kirurgjikalë të përbërë nga materiale artificialë; Takëme kirurgjie; Gjilpëra për 

qepje; Tamponë (kirurgjikalë); Pasqyra kirurgjikale; Defibrilatorë; Aparatura 

diagnostikuese për qëllime mjeksore; Dializatorë; Çanta akulli për qëllime mjeksore; 

Bandazhe, elastikë; Instrumenta elektrikë të akupunturës; Mbrojtës gishti për qëllime 

mjeksore; Biberon për shishe për ushqyerje; Pajisje për mbrojtje të dëgjimit; Pajisje për 

larje të kaviteteve të trupit; Babdazhe prej leukoplasti për qëllime ortopedike; Rripa për 

qëllime mjeksore; Rripa për qëllime ortopedike; Proteza për flokë; Doreza për qëllime 

mjeksore; Uturakë; Batanije, elektrike, për qëllime mjeksore; Jastëkë (për ngrohje), 

elektrikë, për qëllime mjeksore; Ndihmuesa për dëgjim; Shiringa injektimi; Korse për 

qëllime mjeksore; Inhalatorë; Injektuesa për qëllime mjeksore; Enë për mbajtje të lëngjeve 

për dushe vaginale; Jastëkë për qëllime mjeksore; Çorape për variçe; Paterica; Llampa për 

qëllime mjeksore; Lazera për qëllime mjeksore; Mbështetësa prej ajri për qëllime mjeksore; 

Dyshekë ajri për qëllime mjeksore; Jastëkë ajri për qëllime mjeksore; Maska për përdorim 

nga personeli mjeksor; Aparatura masazhi estetik; Doreza për masazh; Aparatura dhe 

instrumenta mjeksorë; Aparatura për ushtrime fizike për qëllime mjeksore; Lugë për 

administrim Ilaçesh; Pompa gjiri; Kontraceptivë jo-kimik; Kruajtëse veshi; Shtupa veshi 

[pajisje për mbrojtje të veshit]; Mbështetësa harku për këpucë; Bandazhe për nyje, 

anatomikë; Bandazhe për gju, ortopedikë; Këpucë ortopedike; Sholla ortopedike; 

Kondomë; Matësa pulsi; Pompa për qëllime mjeksore; Enë shishe për ushqyerje; Valvula 

për shishe ushqyerje; Gërshërë për kirurgji; Allçi për kirurgji; Hobe [bandazhe 

mbështetëse]; Biberonë për bebe; Bisturi; Sonda për qëllime mjeksore; Enë kryesisht të 
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bëra për mbetje mjeksore; Çorape elastikë për qëllime kirurgjikale; Paketa termike për 

qëllime të ndihmës së parë; Termometra për qëllime mjeksore; Llampa me rreze 

ultravjollcë për qëllime mjeksore; Rripa për shtatzëna; Mbështjella të mosmbajtjes; Rripa 

hipogastrik; Aparatura dhe instrumenta urologjikë; Aparate për sprucim për qëllime 

mjeksore; Aparatura dhe instrumenta veterinarë; Aparatura vibromasazhi; Kompresa 

(Termo-elektrike) [kirurgji]; Pasqyra për dentistë; Kruejtësa gjuhe; Diafragma për 

kontraceptim; Pajisje për mbrojtje të dëgjimit; Kondomë për qëllime mjeksore; Kondomë 

për qëllime higjenike; Aparatura diagonistikuese për testim shtatzanie; Qafore elizabetiane 

për përdorim veterinar; Enë që shpërndajnë nxehtësi për lehtësim të dhimbjeve të 

muskujve; Enë që shpërndajnë nxehtësi për lehtësim të dhimbjeve në vesh; Aparatura 

mjeksore për lehtësim të dhimbjes; Aparatura për lehtësim të vështirësive në frymëmarrje; 

Aparatura elektrike të masazhit estetik; Aparatura elektrike të masazhit estetik për qëllime 

shtëpiake; Pulla për kullim plage; Pajisje kirurgjike dhe trajtimit të plagës; Mbështjella të 

mosbajtjes; Aparatura për përdorim në kontrollin e mosmbajtjes; Aparatura ushtrimi për 

qëllime mjeksore rehabilitimi; Mëngë kompresimi gjymtyre të trupit për përdorim atletik; 

Aparatura ushtrimi për qëllime mjeksore rehabilitimi; Biberona neonatalë; Shtupa veshi për 

të fjetur; Bandazhe mbajtëse për përdorim në sporte; Çorape mbështetëse për të parandaluar 

trombozën e venës; Bandazhe kompresimi; Geta kompresive; Veshje kompresive; Veshje 

për këmbë me kompresion gradual; Rrathë për dhëmbë për lehtësim të dhimbjeve të daljes 

së dhëmbëve; Bandazhe për kyçe; Aspiratorë nasal; Larësa të hundës; Kapëse terapeutike 

hunde për parandalim e gërhitjes; Instrumenta të terapisë së nxehtësisë; Lampa nxehtësie 

për përdorim mjeksor; Ngrohësa për përdorim mjeksor; Mbulesë prej xheli silikoni për 

trajtimin e plagëve; Pulverizatorë për përdorim mjeksor; Ruajtësa gishti për qëllime 

mjeksore; Shishe për ruajtje të qumështit të gjirit; Pompa gjiri për përdorim nga nënat që 

ushqyejnë; Instrumenta kardiovaskularë; Aparatura për diagnozë të sëmundjeve 

kardiovaskulare; Termometra klinikë; Mbështjella prej xheli ftohës për ethe; Pajisje 

mbrojtëse të dëgjimit; Paketa xheli të ftohtë të aktivizuara kimikisht për përdorim mjeksor; 

Aparatura terapeutike të ajrit të ngrohtë; Vibratorë të ajrit të ngrohtë për qëllime mjeksore; 

Jastëkë (për ngrohje), elektrikë, për qëllime mjeksore; Aparatura për masazh shpine; 

Mbështetëse shpine për qëllime mjeksore; Maska mbrojtëse goje për përdorim mjeksor; 

Kompresa të ngrohta të aktivizuara kimikisht për përdorim mjeksor; Mbushje ngrohëse të 

aktivizuara kimikisht për përdorim mjeksor; Instrumenta kirurgjikalë; Aparatura dhe 

instrumenta dentarë; Ndihmësa seksualë për të rritur; Topa Ben Wa, që janë ndimësa 

seksual për të rritur; Pipëza terapeutike për parandalim të gërhitjes; Inhalatorë oksigjeni për 

qëllime terapeutike; Mbushje ngrohëse elektrike për përdorim mjeksor; Instrumenta 

mjeksorë; Veshje mjeksore mbështetëse për këmbë; Instrumenta dëgjimi mjeksore; Xhybe 

mjeksore; Llampa mjeksore ekzaminimi; Spirometra [aparatura mjeksore]; Inhalatorë 

oksigjeni për përdorim mjeksor; Mbajtëse mjeksore për bërryl; Mbajtëse mjeksore për gju; 

Mbajtëse mjeksore për kyçin e këmbës; Doreza mbrojtëse për përdorim mjeksor; 

Mbështetëse për kyç për përdorim mjeksor; Pikuesa për sy për përdorim mjeksor; 

Instrumenta diagnostikues me ultratinguj për përdorim mjeksor; Mbështetëse të kyçit të 

dorës për përdorim mjeksor; Doreza lateks për përdorim mjeksor; Monitorë oksigjeni për 

përdorim mjeksor; Rripa për mbështetje apo mbajtje peshe për përdorim mjeksor; Maska 

oksigjeni për përdorim mjeksor; Pështymore për përdorim mjeksor; Thika për përdorim 

mjeksor; Etiketa treguese temperature për qëllime mjeksore; Maska higjenike për përdorim 

mjeksor; Shiringa mjeksore; Shishe pikuese për qëllime mjeksore; Depresorë gjuhe për 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

311 

 

qëllime mjeksore; Paketa me xhel të ngrohtë të aktivizuar kimikisht për përdorim mjeksor; 

Instrumenta mjeksorë për regjistrim të aktivitetit të zemrës; Stimulues elektronik muskuli 

për përdorim mjeksor; Heqësa të kapseve kirurgjikale; Jastëkë soporifikë për pagjumësi; 

Aparate për matje të glukozës në gjak; Shtupa për vesh për mbrojtje kundër zhurmës; 

Ndihmësa elektronikë dëgjimi; Monitorë për presion gjaku; Aparatura elektrike masazhi 

për përdorim personal; Mbrojtëse dhëmbësh për qëllime dentare.   

29   Mish, peshk, shpez dhe mish gjahu; Ekstraktet mishi; Fruta dhe perime të ruajtura, të 

ngrira, të thara dhe të gatuara; Xhelatinra, reçelna, komposto; Vezë; Qumësht dhe produkte 

baxhoje; Vajra për ushqim; Yndyrna të ngrënshme; Ekstrakte të barit të keq për ushqim; 

Algjinate për qëllime kulinare; Pure molle; Zahire; Përzierje që përmbajnë yndyrë për copa 

buke; Gjalp; Gjalp kikiriku; Peshk, i ruajtur; Ushqime të bëra prej peshku; Peshk i 

konservuar; Mish i ruajtur; Koncentrate lëngu mishi; Xhelatina mishi; Mish i konservuar; 

Copa frutash; Xhelatina frutash; Tul frute; Ushqim i shpejtë me bazë frute; Xhelatinë; 

Perime, të gatuara; Perime, të thara; Perime të ruajtura; Perime të konservuara; Kos frutash; 

Fruta të sheqerosura; Patatina; Leskra patatesh; Produkte djathi; Kefir [pije qumështi]; 

Qumësht i kondensuar; Supra; Margarinë; Marmaladë; Pije me qumësh, ku mbizotëron 

qumështi; Pije me bazë akullore ose qumësht akull; Hirë; Fruta të konservuara; Vajra për 

ushqim; Rrush i thatë; Krem [produkte baxhoje]; Sojë, të ruajtura, për ushqim; Qumësht 

soje [zëvendësues qumështi]; Vaj luledielli për ushqim; Proshutë; Supë (Përgatitje për bërje 

supe); Tofu; Salçiçe; Mish; Arra të thata; Kallëpë ushqimi me bazë arre; Përzierje frutash 

dhe arre; Fruta, këpurdha dhe perime të përpunuara (përfshirë arra dhe bishtajore); Përzierje 

ushqimi të shpejtë që përbëhet prej fruta të thata dhe arra të përpunuara; Fruta të thata; 

Ushqim i shpejtë me bazë fruta të thata; Krem për kafe; Pije me kos frutash; Qumësht prej 

arre kokosi [pije]; Pije me kos frutash; Pije të bëra ose që përmbajnë qumësht; Pije me 

bakterije të acidit laktik; Fara kungulli të përpunuara; Vaj fare kungulli për ushqim; 

Produkte baxhoje dhe zëvendësues të produkteve të baxhos; Vajra dhe yndyrna; Vajra dhe 

yndyrna të ngrënshme; Mish; Peshk; Shpezë, jo të gjalla; Kafshë gjahu; Fruta të ruajtura; 

Fruta të ngrira; Fruta të thara; Fruta të gatuara; Perime, të ruajtura; Perime, të thara; Perime, 

të gatuara; Xhelatinra; Xhelatinra; Reçelna; Komposto; Qumësht; Produkte qumështi.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; Oriz; Tapiokë dhe miell palme; Miell dhe 

përgatitje bërë nga drithërat; Bukë, torta dhe ëmbëlsira; Akull i ngrënshëm; Sheqer, mjalt, 

melasë; Maja, maja-buke; Kripë; Mustard; Uthull, salca (kondimente); Erëza; Akull; 

Aromatizues, të ndryshëm nga vajrat esencialë, për pije; Aromatizues, të ndryshëm nga 

vajrat esencialë, për kekra; Produkte brumi; Sheqerka [bonbone]; Akullore; Pije me bazë 

çajin; Kondimentë; Bollgur; Pije me bazë kafe; Pije me bazë kakao; Çamçakëza; Biskota; 

Kekra; Majonezë; Ushqime prej mielli; Miell; Musli; Vakte të përgatitura me bazë 

makarona nudëll; Makarona nudëll; Piper; Pica; Pudingje; Ushqime të shpejta me bazë oriz; 

Salca për sallatë; Farë buke; Çokollatë; Çokollatë që pihet; Mus (mus çokollate); Miell 

soje; Salcë soje; Salca [kondimente]; Spageti; Niseshte për ushqim; Brumë; Sushi; Pasta 

ushqimore prej mielli; Tarta; Pite; Sheqerka [bonbone]; Peksimadhe; Drithëra për mëngjes 

që përmbajnë fibra; Miell i ashpër i pasuruar [vakt]; Bonbone me bazë niseshtenë (amer); 

Niseshte për qëllime dietike [të ndryshme nga ato farmaceutike]; Arra të veshura 

[ëmbëlsira]; Ëmbëlsues (Ëmbëlsues natyralë); Produkte jo-mjeksorë ëmbëltoreje; 

Ëmbëlsuesa natyralë me pak kalori; Ëmbëlsira (bonbone), kallëpë me bonbone dhe 

çamçakëzë; Sheqerna, ëmbëlsuesa natyralë, veshje dhe mbushje të ëmbla, produkte blete; 

Ëmbëlsuesa natyralë në formë të koncentrateve të frutave; Shurup agave [ëmbëlsues 
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natyral]; Gurabije; Çaj xhinxheri; Infuzione bimorë; Kafe artificiale; Kafe, çajra dhe kakao 

dhe zëvendësues prej tyre; Lule dhe gjethe për përdorim si zëvendësues të çajit; 

Zëvendësuesa të çajit; Çaj i çastit (pluhur me aroma i dehidratuar) [i ndryshëm nga ato për 

qëllime mjeksore]; Përgatitje për të bërë pije [me bazë çaj]; Kafe artificiale; Kafe e 

dekafeinuar; Zëvendësuesa të kafesë [kafe artificiale ose përgatije prej perimesh për 

përdorim si kafe]; Pika frutash [prodhime ëmbëltoreje]; Ëmbëlsira pa sheqer; Bonbone për 

përtypje; Sheqer rrushi; Përgatitje prej glukoze për ushqim; Bonbone nanexhiku; Kripëra, 

erëza, aromatizues dhe kondimente; Pije me bazë çaj me aroma frutash; Pije me bazë 

kamomil; Fara liri për qëllime kulinarie [erëza]; Tablet (prodhime ëmbëltoreje); Infuzione, 

jo mjeksore; Kallëpë me drithëra me proteina të larta; Embëlsuesa (Ëmbëlsuesa natyralë); 

Çaj pa kafeinë i ëmbëlsuar me ëmbëlsuesa; Sherbete [prodhime ëmbëltoreje]; Kafe; Çaj; 

Kakao; Kafe artificiale; Miell palme; Miell; Përgatitje prej drithërave; Bukë; Torta; Maja; 

Farë-buke; Uthull; Salca [kondimente]; Erëza   

32   Birra; Ujra mineral të gazuar dhe pije të tjera jo-alkolike; Pije frutash dhe lëngje 

frutash; Shurupra dhe përgatitje të tjera për të bërë pije; Pluhura për  bulëzim pijesh; Pilula 

për bulëzim pijesh; Ujë mineral (Përgatitje për të bërë ujë mineral); Ujë i gazuar (Përgatitje 

për të bërë ujë të gazuar); Lëngje perimesh [pije]; Pije izotonike; Limonada; Shurupra për 

limonad; Pije prej hire; Smuthi (pije e trashë prej shtrydhjes së frutave, perimeve të përzier 

me ingredientë të tjerë); Sherbete [pije]; Pije jo-alkolike; Pije me gaz të aromatizuara; Pije 

izotonike; Pije me bazë arra dhe soj; Pije energjike [jo për qëllime mjeksore]; Esenca për të 

bërë pije; Pije me bazë arra kokosi; Pije me bazë uji që përmbajnë ekstrakte çaji; Ujë i 

pasuruar me minerale [pije]; Pije jo-alkolike të pasuruara me vitamina; Pije të pasuruara 

nga ana ushqimore; Pije me bazë fruta të ngrira; Pije që përmbajnë vitamina; Ujë mineral 

[pije]; Ujë i gazuar; Përgatitje për të bërë pije; Pije jo-alkolike; Pije të gazuara me aroma; 

Pije për sport   

35   Publicitet; Menaxhim biznesi; Administrim biznesi; Funksione zyre; Shërbime të 

administrimit të biznesit në fushën e kujdesit të shëndetit; Shërbime të përpunimit të të 

dhënave në fushën e kujdesit të shëndetit; Këshillim në lidhje me menaxhimin e biznesit të 

klubeve të shëndetit; Përpilim statistikash në lidhje me përdorimin në kujdesin e shëndetit; 

Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë për përgatitje farmaceutike, veterinare dhe të 

higjenës dhe pajisjeve mjeksore; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me instrumenta 

mjeksorë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me aparatura mjeksore; Shërbime të 

shitjes me shumicë në lidhje me aparatura mjeksore; Shërbime të shitjes me shumicë në 

lidhje me instrumenta mjeksorë; Shërbime të agjencisë të punësimit në lidhje me gjetje 

vend pune të personelit mjeksor dhe infermier; Menaxhim biznesi të dyqaneve të shitjes me 

pakicë dhe shumicë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me artikujt e pastrimit; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje sportive; Shërbime të shitjes me pakicë 

në lidhje me produkte ushqimore; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produkte 

tualeti; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje për mbrotje të dëgjimit; Shërbime 

të shitjes me pakicë në lidhje me aparatura për nxirrje nga dielli; Shërbime të shitjes me 

pakicë në lidhje me shtesa dietike; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me ushqimin; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produkte për flok; Shërbime të dyqaneve të 

shitjes me pakicë në linjë në lidhje me produtke kozmetike dhe të bukurisë; Shërbime të 

shitjes me pakicë në lidhje me pije jo-alkolike; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me 

ndihmuesa seksualë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje të teknologjisë së 

informacionit; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me publikime elektronike të 
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shkarkueshme; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje të terapisë fizike; 

Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me përgatitje veterinare; Shërbime të shitjes me 

pakicë nëpërmjet një rrjeti global kompjuterik në lidhje me produkte ushqimore; Prezantim 

të mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; Shërbime të shitjes 

me pakicë në lidhje me pajisje të bukurisë për njerëz; Shërbime të shitjes me pakicë në 

lidhje me pajisje higjenike për njerëz; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje të 

bukurisë për kafshë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me pajisje të higjenës për 

kafshë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me përgatitje për të bërë pije; Shërbime të 

shitjes me shumicë në lidhje me produkte të tualetit; Shërbime të shitjes me shumicë në 

lidhje me shtesa dietike; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me përgatitje dietike; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me pajisje të teknologjisë së informacionit; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me aparatura veterinare; Shërbime të shitjes me 

shumicë në lidhje me instrumenta veterinarë; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me 

pajisje higjenike për njerëz; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me pajisje të bukurisë 

për kafshë; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me pajisje higjenike për kafshë; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me pajisje të bukurisë për njerëz; Shërbime të 

shitjes me shumicë në lidhje me përgatitje veterinare; Shërbime të shitjes me shumicë në 

lidhje me artikuj veterinarë; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me artikuj dhe 

përgatitje veterinare; Shërbime të porosisë në linjë; Publikim të materialeve publicitarë në 

linjë; Dhënie me qira të hapësirës publicitare në linjë; Shërbime të shitjes me pakisë të 

porosisë me postë për artikuj kozmetikë; Shërbime të shitjes me pakicë në linjë në lidhje 

me produktet kozmetikë; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me bonbone; Shërbime të 

shitjes me shumicë në lidhje me bonbone; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me çajra; 

Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me çajra; Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje 

me kafe; Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me kafe; Shërbime të shitjes me shumicë 

në lidhje me pije jo-alkolike.   

 

 

 

(111)  23757 

(151)  16/11/2018 

(181)  18/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1515 

(300)  62259/2017  02/10/2017  CH 

(732)  Davidoff & Cie SA  rue de Rive 2 

1200 Genève, CH 

(740)  Hekuran RAMA, ZMP IP LLC 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  DAVIDOFF REACH 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhani, qoftë i përpunuar ose i pa përpunuar;produktet e duhanit;zëvendësues të 

duhanit, asnjëri nga to nuk është për qëllime mjekësore ose kuruese;cigare;cigare 

elektronike;lëngje për cigare elektronike;artikuj për duhanpirësit, çakmak për 

cigare;taketuke;shkrepësa.   
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(111)  23811 

(151)  20/11/2018 

(181)  19/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1516 

(300)  87/517,403  06/07/2017  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON 

(New Jersey corporation) One Johnson & 

Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

(740)  Xhemajl Krasniqi 007 

AA& D L.L.C., nr. i biznesit 71131920 

 Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  TALPAQTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve 

gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve 

metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve 

respiratore;vaksina.   

 

 

 

(111)  23737 

(151)  12/11/2018 

(181)  19/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1517 

(732)  GESA S.r.l. Via Morimondo 26  

20143 MILANO, IT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  cioccolatitaliani 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish; peshk, i konzervuar; peshk, jo i gjalle; shpendë, jo të gjallë; kafshët e 

gjahut, jo te gjalla; ekstrakte të mishit; perimet e konservuara, të ngrira, të thara dhe të 

ziera;  xhele frutash; xhem; komposto; vezë; qumësht; produktet e qumështit; pije 

qumështi, me predominim te qumështit; vajra për ushqim; yndyrna ushqimore   

30   Kafe;kafe artificiale;çaj;kakao;çokollate;pije me çokollatë me qumësht;pije me baze 

çokollate;çokollatë shkume;sheqeri;oriz;tapiokë;sagu;miell;përgatitjet e 

drithërave;bukë;pasta;ëmbëlsira;akullore të ngrënshme;akullore;jogurt të ngrirë [ëmbëlsira 

te ftohta];mjaltë;melasë;maja;pluhur per pjekje;kripë gatimi;mustard;uthull;salcat 

[mëlmesat ];erëza.   

43   Shërbime për restaurantet vet-shërbyese; shërbime për bare; shërbime për kafene; 

shërbime  kafeterie; shërbime për kantina; shërbime hotelesh; shërbime restaurantesh; 

shërbimet e pansineve; shërbime për bar rosticeri; shërbime zyrash për akomodim [hotele, 

pansione]; shërbime e pritjes për akomodim të përkohshëm[menaxhimi i ardhjeve dhe 

nisjeve]. 
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(111)  23744 

(151)  15/11/2018 

(181)  19/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1522 

(591)   Bardhë dhe kuqe 

(732)  TORREFAZIONE GORIZIANA S.r.l. 

Via Terza Armata 91/93, 34170 GORIZIA 

GO, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30    Aromatizuesa kafeje; biskota; vafera; kafe; kafe e papjekur; kekra; karamele 

[sheqerka]; përgatitje prej drithërash; akullore; akuj të ngrënshëm; ëmbëlsuesa natyralë; 

kekra të vegjël me marzipanë [kekra]; sheqer; aromatizuesa, të ndryshëm nga vajrat 

esencialë, për kekra; pije prej kafeje me qumësht; biskota petit-beurre; aromatizuesa për 

ushqim, të ndryshëm nga vajrat esencialë; aromatizuesa, të ndryshëm nga vajrat esencialë, 

për pije; pije me bazë kafeje.   

 

 

 

(111)  23743 

(151)  15/11/2018 

(181)  19/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1523 

(591)  Bardhë dhe zi 

(732)  TORREFAZIONE GORIZIANA S.r.l. 

Via Terza Armata 91/93, 34170 GORIZIA 

GO, IT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 30   Aromatizuesa kafeje; biskota; vafera; kafe; kafe e papjekur; kekra; karamele 

[sheqerka]; përgatitje prej drithërash; akullore; akuj të ngrënshëm; ëmbëlsuesa natyralë; 

kekra të vegjël me marzipanë [kekra]; sheqer; aromatizuesa, të ndryshëm nga vajrat 

esencialë, për kekra; pije prej kafeje me qumësht; biskota petit-beurre; aromatizuesa për 

ushqim, të ndryshëm nga vajrat esencialë; aromatizuesa, të ndryshëm nga vajrat esencialë, 

për pije; pije me bazë kafeje.   

 

 

 

(111)  23707 

(151)  08/11/2018 

(181)  19/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1527 

(591)  e kuqe, e kaltër, e verdhë, e bardhë dhe 

e zezë.   

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI  Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR TURKEY, 

TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota; çokollata; ëmbëlsira brumërash; grimcina; uafera; ëmbëlsira; tartë - lloje 

të ndryshme të brumërave dhe ëmbëlsirave; ëmbëlsira, do më thënë, ëmbëlsira 

bukëpjeksish, ëmbëlsira me bazë mielli dhe çokollate, shkumë ëmbëlësire, ëmbëlësira të 

ngrira, akullore; ushqime të ngrira të ngrënëshme   

 

 

 

(111)  23911 

(151)  29/11/2018 

(181)  19/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1528 

(732)  San Carlo Gruppo Alimentare S.p.A 

Via F. Turati 29 20121 Milano (MI), IT 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  STILETTO 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjahu;ekstrakte të mishit;fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatuara;arra, perime të thara, xhelatinë, reçel, 

komposto;vezë;qumësht dhe produktet e qumështit;vajra dhe yndyrna ushqimore, ushqime 

si meze e lehtë, duke përfshirë, por jo kufizuar në patate të skuqura, patate të skuqura 

(french fries), patate rriska të skuqura, përgatitjet e bëra nga patate, produkte të bëra nga 
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patate, me ose pa erëza, produkte të bëra nga rriskat  dhe kokrra e patates, kokrra të kripura 

ose aromatizuara gjithashtu të mbuluara;ushqim me bazë frutash.   

 

 

 

(111)  23720 

(151)  09/11/2018 

(181)  19/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1529 

(591)  e kuqe, e bardhë, e gjelbër dhe e zezë.  

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI  Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR TURKEY, 

TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota; çokollata;ëmbëlsira brumërash;grimcina;uafera;ëmbëlsira;tartë - lloje të 

ndryshme të brumërave dhe ëmbëlsirave;ëmbëlsira, do më thënë, ëmbëlsira bukëpjeksish, 

ëmbëlsira me bazë mielli dhe çokollate, shkumë ëmbëlësire,ëmbëlsira të ngrira,akullore; 

ushqime të ngrënëshme.   

 

 

 

(111)  23708 

(151)  08/11/2018 

(181)  19/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1530 

(591)  e kuqe, e bardhë, e zezë dhe ngjyrë 

kafe.  

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI  Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR TURKEY, 

TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota; çokollata; ëmbëlsira brumërash; grimcina; uafera; ëmbëlsira; tartë - lloje 

të ndryshme të brumërave dhe ëmbëlsirave; ëmbëlsira, do më thënë, ëmbëlsira 
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bukëpjeksish, ëmbëlsira me bazë mielli dhe çokollate, shkumë ëmbëlësire, ëmbëlësira të 

ngrira, akullore; ushqime të ngrira të ngrënëshme.    

 

 

 

(111)  23709 

(151)  08/11/2018 

(181)  19/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1531 

(591)  e kuqe, e gjelbër, e zezë dhe e bardhë.  

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI  Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR TURKEY, 

TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota; çokollata; ëmbëlsira brumërash; grimcina; uafera; ëmbëlsira; tartë - lloje 

të ndryshme të brumërave dhe ëmbëlsirave; ëmbëlsira, do më thënë, ëmbëlsira 

bukëpjeksish, ëmbëlsira me bazë mielli dhe çokollate, shkumë ëmbëlësire, ëmbëlësira të 

ngrira, akullore; ushqime të ngrira të ngrënëshme.    

 

 

 

(111)  23710 

(151)  08/11/2018 

(181)  19/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1532 

(591)  e kuqe, e kaltër, e verdhë, portokalli, e 

zezë dhe e bardhë.   

(732)  ETI GIDA SANAYI VE TICARET 

ANONIM ŞIRKETI  Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR TURKEY, 

TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Biskota; çokollata; ëmbëlsira brumërash; grimcina; uafera; ëmbëlsira; tartë - lloje 

të ndryshme të brumërave dhe ëmbëlsirave; ëmbëlsira, do më thënë, ëmbëlsira 

bukëpjeksish, ëmbëlsira me bazë mielli dhe çokollate, shkumë ëmbëlësire, ëmbëlësira të 

ngrira, akullore; ushqime të ngrira të ngrënëshme.    
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(111)  23837 

(151)  21/11/2018 

(181)  20/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1533 

(300)  3020107000070171  23/06/2017  IT 

(732)  CRIS CONF. S.P.A. Strada Comunale 

di Fornio 132 FIDENZA (PARMA), IT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Kapese per stoli dhe imitime te stolive; stoli dhe imitime te pjeseve te 

stolive;kopsa per rripa oresh; stoli dhe imitime stolishe; gjerdane (stoli); stringla [stoli, 

bizhuteri (Am.)]; stringla dekorative per telefona celulare; mbajtese qelsash nga lekura; 

mbajtese qelesash nga metale te zakonshme; unaza per qelsa nga metali; mbajtese qelsash 

nga metali; vathe; byzylyke [stoli]; karfica zbukuruese; unaza [stoli]; mansheta; zingjire 

[stoli]; stoli nga plastika; stoli të veshura me metale të çmuara; canta per stoli; kapese 

kravatash; karfica kravatash; medalje; ore dore; ore xhepi; ore tavoline; ore sportive; ore 

per zhytje; kronografe [ore]; pjese te oreve; ekrane te oreve; kellefe per sahate dhe ore; kuti 

per mekanizmat e ores; rripa oresh nga lekura; ore te bera nga metale te cmueshme ose te 

mbeshtjellura me to; metale te cmuara dhe aliazhet e tyre; stoli, gure te cmuar dhe gjysem 

te cmuar; instrumentet horologjike dhe kronometrike   

18   Canta lekure ; canta lekure per kredit kartela; canta lekure per qelsa; canta nga imitimet 

e lekures; canta dhe mbajtese per kredi karta[artikuj lekure]; canta makijazhi, te zbrazta;  

valixhe dhe canta udhetimi; dollape per kepuce; canta; canta dore me rrjetë zinxhir; hobe 

çanta për bartjen e foshnjave; qanta plazhi; çanta për sport; çanta për pazar; çanta të vogla  

për burra; kuletat prej lëkure; çantat e të vogla [çanta dore]; portofolet e tipit valixhe, 

valixhe e vogla; çantat e shkollës; shiritat për bagazh; çanta te vogla shpine; cante dore; 

transportuesit e veshjeve për kostume,këmisha dhe veshjet; kuti kapelesh per udhtim; canta 

kartelash [portofol];canta qelesash nga lekura dhe gezofi; kuleta per kartela krediti nga 

lekura; mbajtësit e monedhave në formë kuletave;cante shpine; kuti prej lëkure ose gëzofi; 

valixhe atashe ; valixhe lëkure; cante shpine; veshje për kafshët shtëpiake; jakë për kafshët; 

rripat për kafshët shtëpiake; lëkura dhe imitimet e lëkurës; lëkurat e gezofet e kafshëve; 

valixhe dhe çanta mbartëse; çadra dielli; bastune; kamxhik, parzmore dhe takeme kuajsh; 

kollare, rripa dhe veshje për kafshët.   

25   Veshje të gatshme; bluza; veshje të papërshkueshme nga uji; veshje për sport; rroba; 

kostume; veshje pulover; kemishe nate; shami [shalle]; të brendshme; qafore [xherdan]; 

komplete ndërresash [ndërresa]; korse [veshje te brendshme]; çizme për sport; çorape; 

çorape; këmisha; këmisha të shkurtra; kapele; xhaketa; kapuc [veshje]; tunikat; bluzone; 

rripa [veshje]; triko; kollare [veshje]; qafore [pjesë të veshjeve]; kostume për larje; brekë; 

kravate; kollare te ndashme; veshje të gatshme [pjesët e veshjeve]; shalle; gabardina 

[veshje]; xhup; xhaketa [veshje]; funde;  
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doreza [veshje]; veshje; veshje prej lëkure; veshje nga imitimet e lëkures; triko [veshje]; 

dollake [pantallona]; trikotazh [veshje]; rroba banjo [triko]; triko sportive; corape te 

brendshme trikotazhi; pulover; xhemper; kellefe gezofi per duart [veshje]; mantele; funde 

sportive; funde; pantallona; pantallona të shkurtra; gëzof me kapuç; gëzof [veshje]; 

pizhame; rrobat e banjës; mansheta; ponco; sandale; saris; sarong; ngrohes te qafes; 

ngrohes te krahut [veshje]; dollakë [ngrohës këmbësh]; pelerina [veshje]; këpucë; shalle; 

breza për veshje; xhybe; veshje të jashtme; zhupon; çizme; shall gezofi; bluza me menge te 

shkurta; bluze polo; Pantallona të shkurtra Bermuda; kombinime [veshje]; mbulesa 

[veshje]; beretat; kapele me strehe; kapela grashe; rrobdeshamber; pantofla; nallane; veshje, 

këpucë, kapelë   

26   Lidhëset e rripave; lidhëse metalike për këpucë; lidhëse për mbajtësit; tokëza për flokë; 

kapese per dorashka; fiksues për veshje; kopsa [pajisje veshjesh]; kopsa për veshje; 

fiksuesit e këpucëve; kopsat e rripave për veshje, jo prej metali të çmuar; fiksuesit e 

bluzave; kopsat e këpucëve; kopsat nga e metale të çmuara [pajisje veshjesh]; stringla te 

tjera nga ato qe perdoren si stoli, unaza per qelsa ose zinxhire per qelsa; dantella dhe 

qëndisje, shirita dhe kordon; butona, kapese ne forme grepash, kunja dhe gjilpera; lule 

artificiale; zbukurime te flokeve; floke false   

35   Shërbime me shumicë dhe pakicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online, kapese 

per stoli dhe imitime te stolive;stoli dhe imitime te pjeseve te stolive;kopsa per rripa 

oresh;stoli dhe imitime stolishe;gjerdane (stoli);stringla [stoli, bizhuteri (Am.)];mbajtese 

qelsash nga metali;vathe;byzylyke [stoli];karfica zbukuruese;unaza [stoli];mansheta;stoli 

nga plastika;stoli të veshura me metale të çmuara, canta per stoli, kapese kravatash, ore 

dore, ekrane te oreve;canta per sahate dhe ora;kuti per mekanizmat e ores;rripa oresh nga 

lekura;shërbime me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online, 

cantave te lekures, cantave te lekures per kredit kartela;cantave te lekures per qelsa;canta 

nga imitimet e lekures, canta dhe mbajtese te  kredit kartave [artikuj lekure];canta 

makijazhi, te zbrazta;valixhe dhe canta udhetimi, dollape per kepuce, çanta, hobe për 

mbajtjen e foshnjave, çantat e vogla për burra, kuletat prej lëkure, valixhet, shiritat për 

bagazhet, çadrat dhe cadrat e diellit, çantat e vogla te shpindes, transportuesit e veshjeve 

për kostume, këmisha dhe fustane, kuti kapelesh per udhetim, canta qelesash nga lekura dhe 

gezofi, kuti prej lëkure ose gëzofi, valixhe atashe, valixhe lëkure, veshje për kafshët 

shtëpiake, jakë për kafshët, rripat për kafshët shtëpiake;shërbime me shumicë dhe pakicë në 

emër të palëve të treta, gjithashtu online, veshje të gatshme, bluza, veshje të 

papërshkueshme nga uji, veshje për sport, rroba, kostume, veshje pulover, kemishe nate, 

shami , të brendshme;çizme për sport, çorape, çorape, kapele, mantele, bluza, rripa [veshje], 

triko, kostume banje, brekë, kravata, shalle;shërbime me shumicë dhe pakicë në emër të 

palëve të treta, gjithashtu online, xhupa, xhaketa [veshje], funde, dorashka [veshje], veshje 

prej lëkure dhe imitime të lëkurës, dollakë, veshje trikotazh [veshje], rroba banjo [veshje], 

triko sportive, corape te brendshem per femra, pullover, bluze, mantel, funde sportive, 

pantallona, pantallona të shkurtra, gezof me kapuc, gezof [veshje], pizhame, rrobat e 

banjës, mansheta, ponco, ngrohes te qafes, dollake [ngrohes te kembeve], pelerina [veshje], 

këpucë, shalle;breza për veshje, xhybe, veshje të jashtme, zhupon, çizme, shall gezofi, 

bluza me menge te shkurta, bluze polo, Pantallona të shkurtra Bermuda, kombinime 

[veshje], beretat, kapele me strehe, kapota, robdeshamber, pantofla, klloqe, veshje, këpucë, 
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kapelë;shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu 

në online, lidhëset e rripave, lidhëse metalike për këpucë, lidhëse për mbajtësit, tokëza për 

flokë, kapese per dorashka, fiksues për veshje, kopsa [pajisje veshjesh], kopsa për veshje, 

fiksuesit e këpucëve, kopsat e rripave për veshje, jo prej metali të çmuar;fiksuesit e 

bluzave, kopsat e këpucëve, kopsat nga metale të çmuara [pajisje veshjesh], dantella dhe 

qëndisje, shirita dhe kordon, butona, kapese ne forme grepash, kunja dhe gjilpera, lule 

artificiale, zbukurime te flokeve, floke false;prezantimi i mallrave në media komunikimi, 

për qëllime të shitjes me pakicë;informacione komerciale dhe këshilla për konsumatorët 

[këshilla konsumatorit per blerje];promovimi i shitjeve për të tjerët;shërbimet e jashtme 

[ndihma afariste];shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera];demonstrimi i mallrave;rregullim vitrinash per dyqane;kërkimi i 

sponsorizimit;kërkim per bizneset;informacion biznesi;reklamat;menaxhimin e 

biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës   

 

 

 

(111)  23836 

(151)  21/11/2018 

(181)  20/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1534 

(300)  302017000070170   23/06/2017  IT 

(732)  CRIS CONF. S.P.A. Strada Comunale 

di Fornio 132 FIDENZA (PARMA), IT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Kapese per stoli dhe imitime te stolive;stoli dhe imitime te pjeseve te 

stolive;kopsa per rripa oresh;stoli dhe imitime stolishe;gjerdane (stoli);stringla [stoli, 

bizhuteri (Am.)];stringla dekorative per telefona celulare;mbajtese qelsash nga 

lekura;mbajtese qelesash nga metale te zakonshme;unaza per qelsa nga metali;mbajtese 

qelsash nga metali;vathe;byzylyke [stoli];karfica zbukuruese;unaza 

[stoli];mansheta;zingjire [stoli];stoli nga plastika;stoli të veshura me metale të çmuara;canta 

per stoli;kapese kravatash;karfica kravatash;medalje;ore dore;ore xhepi;ore tavoline;ore 

sportive;ore per zhytje;kronografe [ore];pjese te oreve;ekrane te oreve;kellefe per sahate 

dhe ore;kuti per mekanizmat e ores;rripa oresh nga lekura;ore te bera nga metale te 

cmueshme ose te mbeshtjellura me to;metale te cmuara dhe aliazhet e tyre;stoli, gure te 

cmuar dhe gjysem te cmuar;instrumentet horologjike dhe kronometrike   

18   Canta lekure; canta lekure per kredit kartela; canta lekure per qelsa; canta nga imitimet 

e lekures; canta dhe mbajtese per kredit karta [artikuj lekure]; canta makijazhi, te zbrazta; 

valixhe dhe canta udhetimi; dollape per kepuce; canta; çanta dore me rrjetë zinxhir; hobe 
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çanta për bartjen e foshnjave; qanta plazhi; çanta për sport; çanta për pazar; çanta të vogla 

për burra; kuletat prej lëkure; çanta të vogla [çanta dore]; portofolet e tipit valixhe; valixhe 

te vogla; çantat e shkollës; shiritat për bagazh; çanta te vogla shpine; cante dore; 

transportuesit e veshjeve për kostume, këmisha dhe veshjet; kuti kapelesh per udhetim; 

canta kartelash [portofol]; canta qelesash nga lekura dhe gezofi; kuleta per kartela krediti 

nga lekura; mbajtësit e monedhave në formë të kuletave; cante shpine; kuti prej lëkure ose 

gëzofi; valixhe atashe; valixhe lëkure; cante shpine; veshje për kafshët shtëpiake; jakë për 

kafshët; rripat për kafshët shtëpiake; lëkura dhe imitimet e lëkurës; lëkurat e gezofet e 

kafshëve; valixhe dhe çanta mbartëse; çadra dhe çadra dielli; bastune; kamzhik, parzmore 

dhe takeme kuajsh; kollare, rripa dhe veshje për kafshët.   

25   Veshje të gatshme; bluza; veshje të papërshkueshme nga uji; veshje për sport; rroba; 

kostume; veshje pulover; kemishe nate; shami [shalle]; të brendshme; qafore [xherdan]; 

komplete ndërresash [ndërresa]; korse [veshje te brendshme]; çizme për sport; çorape; 

çorape; këmisha; këmisha të shkurtra; kapele; xhaketa; kapuc [veshje]; tunikat; bluzone; 

rripa [veshje]; triko; kollare [veshje]; qafore [pjesë të veshjeve]; kostume për larje; brekë; 

kravate; kollare te ndashme; veshje të gatshme [pjesët e veshjeve]; shalle; gabardina 

[veshje]; xhup; xhaketa [veshje]; funde; doreza [veshje]; veshje; veshje prej lëkure; veshje 

nga imitimet e lëkures; triko [veshje]; dollake [pantallona]; trikotazh [veshje]; rroba banjo 

[triko]; triko sportive; corape te brendshme trikotazhi; pulover; xhemper; kellefe gezofi per 

duart [veshje]; mantele; funde sportive; funde; pantallona; pantallona të shkurtra; gëzof me 

kapuç; gëzof [veshje]; pizhame; rrobat e banjës; mansheta; ponco; sandale; saris; sarong; 

ngrohes te qafes; ngrohes te krahut [veshje]; dollakë [ngrohës këmbësh]; pelerina [veshje]; 

këpucë; shalle; breza për veshje; xhybe; veshje të jashtme; zhupon; çizme; shall gezofi; 

bluza me menge te shkurta; bluze polo; Pantallona të shkurtra Bermuda; kombinime 

[veshje]; mbulesa [veshje]; beretat; kapele me strehe; kapela grashe; rrobdeshamber; 

pantofla; nallane; veshje, këpucë, kapelë   

26   Lidhëset e rripave; lidhëse metalike për këpucë; lidhëse për mbajtësit; tokëza për flokë; 

kapese per dorashka; fiksues për veshje; kopsa [pajisje veshjesh]; kopsa për veshje; 

fiksuesit e këpucëve; kopsat e rripave për veshje, jo prej metali të çmuar; fiksuesit e 

bluzave; kopsat e këpucëve; kopsat nga e metale të çmuara [pajisje veshjesh]; stringla te 

tjera nga ato qe perdoren si stoli, unaza per qelsa ose zinxhire per qelsa; dantella dhe 

qëndisje, shirita dhe kordon; butona, kapese ne forme grepash, kunja dhe gjilpera; lule 

artificiale; zbukurime te flokeve; floke false   

35   Shërbime me shumicë dhe pakicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online, kapese 

per stoli dhe imitime te stolive;stoli dhe imitime te pjeseve te stolive;kopsa per rripa 

oresh;stoli dhe imitime stolishe;gjerdane (stoli);stringla [stoli, bizhuteri (Am.)];mbajtese 

qelsash nga metali;vathe;byzylyke [stoli];karfica zbukuruese;unaza [stoli];mansheta;stoli 

nga plastika;stoli të veshura me metale të çmuara, canta per stoli, kapese kravatash, ore 

dore, ekrane te oreve;canta per sahate dhe ora;kuti per mekanizmat e ores;rripa oresh nga 

lekura;shërbime me pakicë dhe shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu online, 

cantave te lekures, cantave te lekures per kredit kartela;cantave te lekures per qelsa;canta 

nga imitimet e lekures, canta dhe mbajtese te  kredit kartave [artikuj lekure];canta 

makijazhi, te zbrazta;valixhe dhe canta udhetimi, dollape per kepuce, çanta, hobe për 

mbajtjen e foshnjave, çantat e vogla për burra, kuletat prej lëkure, valixhet, shiritat për 

bagazhet, çadrat dhe cadrat e diellit, çantat e vogla te shpindes, transportuesit e veshjeve 

për kostume, këmisha dhe fustane, kuti kapelesh per udhetim, canta qelesash nga lekura dhe 
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gezofi, kuti prej lëkure ose gëzofi, valixhe atashe, valixhe lëkure, veshje për kafshët 

shtëpiake, jakë për kafshët, rripat për kafshët shtëpiake;shërbime me shumicë dhe pakicë në 

emër të palëve të treta, gjithashtu online, veshje të gatshme, bluza, veshje të 

papërshkueshme nga uji, veshje për sport, rroba, kostume, veshje pulover, kemishe nate, 

shami , të brendshme;çizme për sport, çorape, çorape, kapele, mantele, bluza, rripa [veshje], 

triko, kostume banje, brekë, kravata, shalle;shërbime me shumicë dhe pakicë në emër të 

palëve të treta, gjithashtu online, xhupa, xhaketa [veshje], funde, dorashka [veshje], veshje 

prej lëkure dhe imitime të lëkurës, dollakë, veshje trikotazh [veshje], rroba banjo [veshje], 

triko sportive, corape te brendshem per femra, pullover, bluze, mantel, funde sportive, 

pantallona, pantallona të shkurtra, gezof me kapuc, gezof [veshje], pizhame, rrobat e 

banjës, mansheta, ponco, ngrohes te qafes, dollake [ngrohes te kembeve], pelerina [veshje], 

këpucë, shalle;breza për veshje, xhybe, veshje të jashtme, zhupon, çizme, shall gezofi, 

bluza me menge te shkurta, bluze polo, Pantallona të shkurtra Bermuda, kombinime 

[veshje], beretat, kapele me strehe, kapota, robdeshamber, pantofla, klloqe, veshje, këpucë, 

kapelë;shërbimet e shitjes me pakicë dhe me shumicë në emër të palëve të treta, gjithashtu 

në online, lidhëset e rripave, lidhëse metalike për këpucë, lidhëse për mbajtësit, tokëza për 

flokë, kapese per dorashka, fiksues për veshje, kopsa [pajisje veshjesh], kopsa për veshje, 

fiksuesit e këpucëve, kopsat e rripave për veshje, jo prej metali të çmuar;fiksuesit e 

bluzave, kopsat e këpucëve, kopsat nga metale të çmuara [pajisje veshjesh], dantella dhe 

qëndisje, shirita dhe kordon, butona, kapese ne forme grepash, kunja dhe gjilpera, lule 

artificiale, zbukurime te flokeve, floke false;prezantimi i mallrave në media komunikimi, 

për qëllime të shitjes me pakicë;informacione komerciale dhe këshilla për konsumatorët 

[këshilla konsumatorit per blerje];promovimi i shitjeve për të tjerët;shërbimet e jashtme 

[ndihma afariste];shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerjen e mallrave dhe shërbimeve 

për biznese të tjera];demonstrimi i mallrave;rregullim vitrinash per dyqane;kërkimi i 

sponsorizimit;kërkim per bizneset;informacion biznesi;reklamat;menaxhimin e 

biznesit;administrimin e biznesit;funksionet e zyrës   

 

 

 

(111)  23779 

(151)  19/11/2018 

(181)  20/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1535 

(732)  Birra Prishtina Sh.P.K. Magjistralja 

Prishtine -Ferizaj Km.8,10000 Prishtinë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Pina 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije jo alkoolike;pije frutash dhe lëngje frutash;pije prej perimeve dhe lëngjeve të 

perimeve;shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve;ekstrakte frutash jo- 

alkoolike;preparate për bërjen e pijeve të gazuara;ujë mineral dhe i gazuar, ujë me 

aromatizues frutash.   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë e ujitë minerale dhe te gazuar dhe pije  të tjera jo-

alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash.   



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

324 

 

39   Mbushja dhe paketimi i pijeve joalkoolike , në veçanti pijeve prej lëngjeve te frutave  

dhe  frutave,  ujit mineral dhe të gazuar.   

 

 

 

(111)  23538 

(151)  01/10/2018 

(181)  20/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1536 

(732)  BIRRA PRISHTINA  SH.P.K 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Km.8, 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Pinna 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; pije prej perimeve dhe lëngjeve 

të perimeve; shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ekstrakte frutash jo- 

alkoolike; preparate për bërjen e pijeve të gazuara; ujë mineral dhe i gazuar, ujë me 

aromatizues frutash   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë e ujitë minerale dhe te gazuar dhe pije  të tjera jo-

alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash   

39   Mbushja dhe paketimi i pijeve joalkoolike , në veçanti pijeve prej lëngjeve te frutave  

dhe  frutave,  ujit mineral dhe të gazuar.   

 

 

 

(111)  23775 

(151)  19/11/2018 

(181)  20/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1537 

(732)  BIRRA PRISHTINA  SH.P.K 

Magjistralja Prishtinë-Ferizaj Km.8, 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  Pin.na 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; pije prej perimeve dhe lëngjeve 

të perimeve; shurupe dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ekstrakte frutash jo- 

alkoolike; preparate për bërjen e pijeve të gazuara; ujë mineral dhe i gazuar, ujë me 

aromatizues frutash.     

35   Shitje me shumicë dhe pakicë e ujitë minerale dhe te gazuar dhe pije  të tjera jo-

alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash.   

39   Mbushja dhe paketimi i pijeve joalkoolike , në veçanti pijeve prej lëngjeve te frutave  
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dhe  frutave,  ujit mineral dhe të gazuar.   

 

 

 

(111)  23926 

(151)  29/11/2018 

(181)  20/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1539 

(732)  Amazon Europe Core S.à.r.l. 5,Rue 

Plaetis, L-2338 Luxembourg, LU 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  ECHO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Pajisje të kontrollit të automatizimit në shtëpi; pajisje komunikimi pa tel për zë, të 

dhëna ose transmetim të imazhit; transmetues dhe marrës të zërit dhe të të dhënave; pajisje 

autonome informacioni të komanduara me zë; pajisje autonome ndihmëse personale me zë, 

duke integruar shërbimet e ofruara nëpërmjet aplikacioneve; altoparlantë të komanduara me 

zë; aparate dhe instrumente shkencore, detare, survejimi, fotografike, kinematografike, 

optike,peshimi, matje, sinjalizimi, kontrolli (mbikëqyrje), shpëtimi jete dhe mësimi; aparate 

për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; makina llogaritëse; 

pajisje për përpunimin e të dhënave; kompjutera; aparate dhe instrumente për përcjelljen, 

ndërprerjen, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e energjisë elektrike; 

transportues të dhënash magnetike; disqe regjistrimi; kompakt disqe, DVD dhe media të 

tjera dixhitale regjistrimi; mekanizma për aparatet që funksionojnë me monedha; softuere 

kompjuterike; pajisje elektronike portative për marrjen, transmetimin dhe leximin e tekstit, 

imazheve dhe zërit përmes aksesit në internet pa tel; telekomanda për pajisje regjistrimi; 

telekomanda; komandues pa tel për të monitoruar dhe kontrolluar në distancë funksionimin 

dhe statusin e pajisjeve ose sistemeve të tjera elektrike, elektronike dhe mekanike; ekrane 

kompjuterike me kontakt; lexues dixhital audio; regjistrues audio; lexues dixhital video; 

aparate portative për regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e muzikës, imazheve dhe 

videove; aparatura dhe instrumente elektronike mësimore dhe trajnimi; kamera; kamera 

dixhitale; softuer për ridrejtimin e mesazheve; harduer dhe softuer kompjuterik për 

përpunimin, riprodhimin, sinkronizimin, regjistrimin, organizimin, shkarkimin, ngarkimin, 

difuzimin, transmetimin, marrjen, shfaqjen dhe shikimin e shfaqjeve televizive, filmave, 

teksteve, imazheve, medias dixhitale, multimedias, audiove, softer kompjuterik për qasjen, 

monitorimin, ndjekjen, kërkimin, ruajtjen dhe shkëmbimin e informacionit mbi tema me 

interes të përgjithshëm; programe kompjuterike dhe periferike për programimin e 

personalizuar televiziv (TV) interaktiv; programe kompjuterik dhe periferike për përdorim 

në shfaqjen dhe manipulimin e medias vizuale, imazheve grafike, tekstit, fotografive, 

ilustrimeve, animacioneve dixhitale, videoklipeve, pamjeve filmike dhe të dhënave audio 

dhe për rrjetëzimin social; programe kompjuterike për qasjen, shfletimin dhe kërkimin e 

bazave të të dhënave në internet; pajisje kompjuterike dhe softuer për sigurimin e 

komunikimit telefonik të integruar me rrjetet kompjuterike të informimit global; softuer 

kompjuterik i përdorur për kontrollin autonom të informacionit të komanduar me zë dhe 

pajisjet ndihmëse personale; softuer kompjuterik për përdorim në lidhje me shërbimin e 

abonimit të përmbajtjes dixhitale, duke ofruar platforma kërkimi për t'i lejuar përdoruesit të 
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kërkojnë dhe pranojnë përmbajtje dixhitale të medias; softuer kompjuterik për krijimin, 

autorsinë, shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin, marrjen, shfaqjen, formatimin, 

redaktimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, konvertimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin 

e tekstit, punëve vizuale, veprave audio, veprave audiovizuale, fotografive, dokumenteve 

dhe veprave elektronike dhe përmbajtjeve multimediale; softuer kompjuterik që mundëson 

përmbajtjen, tekstin, punimet vizuale, veprat audio, veprat audiovizuale, veprat letrare, të 

dhënat, skedarët, dokumentet dhe veprat elektronike që të shkarkohen dhe të arrihen në një 

kompjuter ose pajisje të tjera elektronike portative; softuer kompjuterik për transmetimin, 

ndarjen, marrjen, shkarkimin, transmetimin, shfaqjen dhe transferimin e përmbajtjes, 

tekstit, punëve vizuale, veprave audio, veprave audiovizuale, punimeve letrare, të dhënave, 

skedarëve, dokumenteve dhe punimeve elektronike nëpërmjet pajisjeve dhe kompjuterëve 

portativ elektronik dhe rrjeteve të komunikimit kompjuterik dhe kompjuterik global; 

altoparlant vetiak stereo; mikrofone; softuer për njohjen e karaktereve; softuer për njohjen e 

zërit; softuer për postë elektronike dhe mesazhe; softuer kompjuterik për formatimin dhe 

konvertimin e përmbajtjeve, tekstit, punëve vizuale, veprave audio, veprave audiovizuale, 

veprave letrare, të dhënave, skedarëve, dokumenteve dhe punimeve elektronike në një 

format të pajtueshëm me pajisjet dhe kompjuterët portativë elektronikë; softuer kompjuterik 

për menaxhimin e informacionit personal, si dhe për qasjen, shfletimin dhe kërkimin e 

përmbajtjeve audio dhe multimediale, lojrave dhe aplikacioneve softuer; softuer për 

komandimin dhe njohjen e zërit, softuer për konvertimin e fjalimit në tekst dhe aplikacione 

softuer me zë; softuer të shkarkueshëm në natyrën e një aplikacioni mobil për kompjuter 

ose pajisje të tjera elektronike portative; softuer kompjuterik në fushën e transmetimit të 

tekstit, imazhit dhe zërit dhe të ekranit.   

35   Reklama; shërbime marketingu reklamash, pra, promovimi i mallrave dhe shërbimeve 

të të tjerëve; shërbime të trajtimit të porosive, domethënë, shërbime që lidhen me futjen dhe 

përpunimin e porosive; sigurim informacioni për produkte me qëllim të ndihmës për 

përzgjedhjen e mallrave të konsumit të përgjithshëm për të plotësuar nevojat e 

konsumatorit; sigurimi i shërbimeve të optimizimit të motorëve të kërkimit; krahasimi i 

shërbimeve tregtare, përkatësisht, promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

menaxhimin e kompjuterizuar të bazave të të dhënave dhe skedarëve; krijimi e indekseve të 

informacionit, vendeve dhe burimeve të tjera në dispozicion në rrjetet kompjuterike globale 

dhe rrjetet e tjera elektronike dhe të komunikimit për të tjerët; sigurimi i informacionit të 

produkteve të konsumit me qëllim të zgjedhjes së mallrave të konsumit të përgjithshëm për 

të plotësuar specifikimet dhe nevojat e konsumatorit; informacion tregtar dhe këshilla për 

konsumatorët, domethënë, ofrimi i mundësive për përdoruesit e internetit për të postuar 

vlerësime, rishikime dhe rekomandime për një gamë të gjerë të produkteve të konsumit; 

shërbime në dyqan me pakicë on-line që paraqesin një shumëllojshmëri të gjërë të mallrave 

të konsumit të të tjerëve; shërbime të dyqaneve të shitjes me pakicë on-line që ofrojnë një 

shumëllojshmëri të gjërë të mallrave të konsumit të të tjerët; shërbime të shitjes me pakicë 

dhe shërbime të shitjes on-line me pakicë në lidhje me libra, pajisje elektronike, ushqim, 

verë dhe pije, produkte kuzhine, produkte pastrimi, enë kuzhine, artikuj shtëpie, veshje, 

produkte të kujdesit personal, produkte për kafshë, mallra sportive, pajisje kampingu, lodra, 

zbukurime, këpucë dhe kapele; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; 

sigurim numeratorësh telefonikë, adresat e biznesit, adresat e postës elektronike, adresat të 

uebeve të rrjetit, adresat dhe numrat e telefonit të njerëzve, vendeve dhe organizatave   

38   Shërbime telekomunikacioni; shërbime telekomunikacioni, domethënë, transmetim 
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elektronik i skedarëve me përmbajtje audio, vizuale dhe multimediale të transmetuara dhe 

të shkarkueshme nëpërmjet kompjuterëve dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; transmetim 

elektronik i mesazheve, zërit, të dhënave dhe imazheve nëpërmjet një rrjeti global të 

komunikimit; komunikim elektronik; transmetim elektronik i informacionit dhe të dhënave; 

transmetimin elektronik i zërit, të dhënave dhe imazheve nëpërmjet një rrjeti global të 

komunikimit; dërgimi i mesazheve nëpërmjet transmetimit elektronik; sigurimi i qasjes në 

forume diskutimi; sigurimi i tabelave elektronike on-line për transmetimin e mesazheve 

midis përdoruesve të kompjuterëve në fushën e informacionit të produkteve të konsumit; 

transmetimi audio i fjalës; transmetim audio dhe transmetimi i medias dixhitale arsimore 

dhe argëtuese; shërbime komunikimi pa tel me brez të gjerë; sigurimin aksesi në një bazë të 

dhënash interaktive për transmetimin e mesazheve midis përdoruesve dhe abonentëve të 

kompjuterëve në lidhje me librat, filmat, filmat artistikë, lojërat, lodrat, mallrat sportive, 

produkte elektronike, prezantimet multimediale dhe mallrat e tjera shtëpiake dhe të 

konsumit; sigurimi i aksesit në direktoritë on-line, bazat e të dhënave, faqet e internetit të 

ngjarjeve të aktualitetit dhe bloget, dhe dokumentet e referimit on-line; sigurimin e 

portaleve on-line dhe një uebfaqe që paraqet përmbajtje arsimore dhe argëtuese, 

përkatësisht filma, shfaqje televizive, vepra audiovizuale, muzikë, vepra audio, libra, vepra 

teatrale, vepra letrare, ngjarje sportive, aktivitete rekreative, aktivitete të kohës së lirë të 

natyrës së hobit, turne, art, vallëzim, komedi muzikore, kulturë, ekspozita sportive dhe 

aktualiteti, mësime sportive, klube, programe radioje, komedi, drama, konkurse, vepra 

vizuale arti, lojëra, lodra, festivale, muze, parqe, ngjarje kulturore, koncerte, botime me 

kompjuter, animacion, ngjarje të aktualitetit, shfaqje mode, prezantime multimediale dhe 

kuize interaktive arsimore; transmetimi i podkasteve, transmetimi i uebfaqeve; shërbime 

tekstesh dhe të mesazheve pa tel dixhitale numerike; sigurimi i një rrjeti on-line që u 

mundëson përdoruesve të qasen dhe ndajnë përmbajtje, tekste, vepra vizuale, vepra audio, 

vepra audiovizuale, vepra letrare, të dhëna, fotografi, dokumente dhe vepra elektronike; 

sigurimi i përdoruesit me kohë aksesi në telekomunikacion për rrjetet e komunikimeve 

elektronike me mjete të identifikimit, gjetjes, grupimit, shpërndarjes dhe menaxhimit të të 

dhënave dhe lidhjeve me serverat e kompjuterave të tretë, procesorët kompjuterikë dhe 

përdoruesit e kompjuterit; sigurim e direktorive për numrat e telefonit, adresat e biznesit, 

adresat e postës elektronike, adresat në faqet ueb të rrjetit, adresat dhe numrat e telefonit të 

njerëzve, vendeve dhe organizatave;sigurimin aksesi në pajisjet ndihmëse ose pajisjet 

elektronike duke ofruar shërbime të lidhjes së telekomunikacionit për transferimin e 

imazheve, mesazheve, audiovizive, vizuale, audiovizive dhe multimediale në mesin e 

lexuesve elektronikë, telefonave celularë, smartfonëve, pajisjeve elektronike portative, 

pajisjeve portative dixhitale, tabletave ose kompjuterëve; dergimi i mesazheve permes 

transmetimit elektronik; ofrimi i forumeve të diskutimit në internet, forumeve të internetit 

dhe komuniteteve on-line për transmetimin e fotografive, videove, tekstit, të dhënave, 

imazheve dhe punimeve të tjera elektronike; ofrim shërbimesh informacioni, konsulence 

dhe këshillimi në lidhje me të lartpërmendurat   

41   Sigurim informacioni në lidhje me argëtimin; botimi i periodikëve; sigurimi i botimeve 

elektronike (jo të shkarkueshme); botimi i librave elektronike, revistave; publikim materiali 

në mbajtëse të dhënash magnetike ose optike; publikimi i muzikës on-line; sigurim 

informacioni në fushën e argëtimit në internet; sigurimi i muzikës dhe podkasteve të para-

regjistruar jo të shkarkueshme; sigurim informacioni edukimi dhe argëtimi, lajme dhe 

komente ngjarjesh aktualiteti, argëtimi, ngjarje sportive, lajme, sporte, biznesi dhe financa, 
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politika dhe qeveria, shëndeti dhe fitnesi fizik, moti, shkenca dhe teknologjia, udhëtime, 

arti dhe literatura, mënyra e jetesës dhe rritja personale, automjete  tokësore dhe mjete  

transporti, edukimi dhe zhvillimi i fëmijëve, pasuritë e patundshme, moda dhe dizajni, 

receta, përbërësit dhe gatimi, dekorimi i shtëpisë, muzika dhe kinemaja, historia, mjekësia, 

ligji dhe ofrim informacioni edukimi dhe argëtimi rreth të drejtave të klientit; sigurimi i një 

uebfaqeje që përmban informacion, audio, publikime të gjitha që lidhen me argëtimin; 

sigurimin e lajmeve dhe informacionit në fushën e argëtimit në lidhje me informacionin, 

konkurset, tekstin, audiot, botimet që kanë të bëjnë me argëtimin; konsulencë në fushën e 

argëtimit dhe industrisë argëtuese; sigurim informacioni mbi argëtimin, filmat dhe shfaqjet 

televizive nëpërmjet rrjeteve sociale; distribucion të argëtimeve radiofonike dhe të 

reklamave interaktive; shërbime argëtuese informative, pra, sigurim mundësish për 

shkëmbimin e informacionit dhe bisedave në lidhje me një larmi temash përmes ngjarjeve 

direkte dhe informacionit të postuar; sigurimi i informacionit, rishikimeve dhe 

rekomandimeve të personalizuara në fushën e argëtimit nëpërmjet rrjeteve të komunikimit 

global; Sigurimin e informacionit dhe komenteve në fushën e argëtimit ose edukimit 

nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global, domethënë, informacione në fushën e muzikës, 

librave, filmave, filmave artistikë, lojërave, lodrave, mallrave sportive, produkteve 

elektronike, prezantimeve multimediale dhe mallrave të tjera shtëpiake dhe të konsumit; 

shërbime argëtimi, domethënë, sigurimi i programeve audiovizive on-line të parapërgatitura 

në fushën e muzikës, librave, filmave, filmave artistikë, lojërave, lodrave, mallrave 

sportive, produkteve elektronike, prezantimeve multimediale dhe mallrave të tjera 

shtëpiake dhe të konsumit; shërbime argëtimi, domethënë, ofrimin on-line të kritikave, 

vlerësimeve dhe rekomandimeve të muzikës, librave, filmave, filmave artistikë, lojërave, 

lodrave, mallrave sportive, produkteve elektronike, prezantimeve multimediale dhe 

mallrave të tjera shtëpiake dhe të konsumit; shërbime argëtimi, domethënë, sigurimin e 

pjesëve të veprave audio të para-regjistruar nëpërmjet internetit; botimi i librave, revistave, 

periodikëve, veprave letrare, veprave audio dhe veprave audiovizuale;sigurimin e punimeve 

të paregjistruara jo të shkarkueshme audio, vizuale dhe audiovizuale nëpërmjet rrjeteve pa 

tel; sigurimi i lojërave kompjuterike në internet dhe tregimeve interaktive në internet; 

sigurim informacioni, lajmesh, artikujsh dhe komentesh në fushën e arsimit dhe 

institucioneve arsimore; shërbime arsimore lidhur me mësimin në klasë dhe mësimin në 

distancë on-line mbi temat e ngjarjeve aktuale, arsimit, historisë, gjuhës, arteve liberale, 

matematikës, biznesit, shkencës, hobit, teknologjisë, kulturës, sportit, artit, psikologjisë dhe 

filozofisë; shërbime interaktive arsimore në natyrën e instruksioneve kompjuterike dhe me 

ndihmën e kompjuterit të mbështetur në tema të ngjarjeve aktuale, arsimit, historisë, gjuhës, 

arteve liberale, letërsisë, matematikës, biznesit, shkencës, hobit, teknologjisë, kulturës, dhe 

filozofisë; shërbime edukative dhe argëtuese në natyrën e podkasteve, transmetimeve ueb 

dhe programeve të vazhdueshme që përmbajnë lajme dhe komente në fushën e muzikës, 

veprave audio, librave, teatrit, veprave letrare, ngjarjeve sportive, aktiviteteve rekreative, 

aktiviteteve të kohës së lirë, turneve, artit, vallzimit, komedive muzikore, mësimeve 

sportive, klubeve, radios, komedisë, konkurseve, veprave vizuale, lojrave, lodrave, 

festivaleve, muzeumeve, parqeve, ngjarjeve kulturore, koncerteve, publikimeve, 

animacioneve, ngjarjeve të ditës, modës, dhe prezantimeve multimediale me qasje 

nëpërmjet internetit ose kompjuterëve të tjerë në rrjetet e komunikimit; prodhimin e 

programit të radios; radio argëtuese; shërbime regjistrimi në studio; sigurim  informacioni 

on-line lidhur me lojërat kompjuterike dhe përmirësimin kompjuterik për lojërat; sigurimi i 
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një baze të dhënash argëtimi e kërkueshme në internet me muzikë on-line jo të 

shkarkueshme dhe tekste të tjera dixhitale, skedarë audio me libra, revista, lajme dhe 

informacione; sigurim informacioni, konsulence dhe shërbime këshillimi në lidhje me të 

lartpërmendurat   

42   Sigurimi i motorëve të kërkimit; shërbime kompjuterike, domethënë, hostim në 

distancë i sistemeve operative dhe aplikacioneve kompjuterike; hostimi i sistemeve 

operative dhe aplikacioneve kompjuterike përmes internetit; programim kompjuterik; 

shërbime konsulence në lidhje me menaxhimin, paraqitjen dhe kontrollin e aplikacioneve 

multimediale; harduer, softuer dhe konceptimi i sistemit kompjuterik; shërbime redaktimi, 

përditësimi, mirëmbajtjeje dhe mbështetjeje për softuerët dhe sistemet kompjuterike; 

shërbime kompjuterike që lidhen me menaxhimin e aplikacioneve multimediale, 

prezantimin dhe kontrollin, hulumtimin, menaxhimin e bazës së të dhënave, menaxhimin e 

objekteve dhe burimet e jashtme; shërbime kompjuterike, përkatësisht, hostimin e një baze 

të dhënash në internet që paraqet një gamë të gjërë informacioni të interesit të përgjithshëm 

nëpërmjet internetit; shërbime kompjuterike, përkatësisht, sigurimi i motorëve të kërkimit 

për marrjen e informacionit të interesit të përgjithshëm; hostimin e një baze të dhënash 

interaktive për transmetimin e mesazheve midis përdoruesve dhe abonentëve të 

kompjuterit;  hostimi i një bazë të dhënash interaktive për transmetimin e mesazheve midis 

përdoruesve dhe abonentëve të kompjuterëve në lidhje me librat, filmat, filmat artistikë, 

programet televizive, lojërat, lodrat, mallrat sportive, produktet elektronike, prezantimet 

multimediale dhe mallrat e tjera shtëpiake dhe të konsumit, shqyrtimet e produkteve dhe 

informacionin për blerjen në internet; sigurimi i softuerit të navigimit të internetit jo të 

shkarkueshëm on-line; sigurimi i pajisjes të softuerit të komunikimeve të lëvizshme jo të 

shkarkueshëm për rritjen e aksesit mobil në internet nëpërmjet kompjuterave, kompjuterave 

portativ dhe pajisjeve të komunikimit mobil; mbështetje teknike, domethënë, zgjidhja e 

problemeve të harduerëve dhe programeve kompjuterike dhe problemeve të harduerit dhe 

softuerit të pajisjeve të komunikimeve mobile dhe kompjuterike; konsultimi dhe 

konceptimi i harduerëve dhe softuerëve kompjuterik; koncetimi i softuerit kompjuterik për 

të tjerët; konsultimi dhe konceptimi i pajisjeve dhe programeve kompjuterike të lëvizshme 

kompjuterike dhe të komunikimeve mobile; hostim i përmbajtjes për të tretë, foto, tekst, të 

dhëna, imazhe, faqe interneti dhe vepra të tjera elektronike; 

sigurimin e platformave të kërkimit për të lejuar përdoruesit të kërkojnë dhe të marrin foto, 

tekst, të dhëna, imazhe, vepra elektronike, vepra vizuale, vepra audio, vepra audiovizuale, 

vepra letrare dhe dokumente; shërbime interaktive hostimi të cilat lejojnë përdoruesit të 

publikojnë dhe ndajnë foto, tekst, të dhëna, imazhe të tyre në internet; mirëmbajtjen dhe 

përditësimin e softuerëve në lidhje me sigurinë e kompjuterit, internetit dhe fjalëkalimit dhe 

parandalimin e rreziqeve kompjuterike, instalimi dhe mirëmbajtja e programeve 

kompjuterike; sigurimi e një uebfaqeje që përmban informacione teknike në lidhje me 

softuerin dhe harduerin kompjuterik; konsultime kompjuterike; transferimi i të dhënave nga 

një format kompjuterik te tjetri; hostimi i përmbajtjes dixhitale në rrjetet kompjuterike 

globale, rrjetet pa tel dhe rrjetet e komunikimeve elektronike; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të softuerëve kompjuterikë dhe pajisjeve në internet jo të shkarkueshme për t'u 

mundësuar përdoruesve akses dhe shkarkim të softuerit kompjuterik; sigurimi i përdorimit 

të përkohshëm të softuerit kompjuterik jo të shkarkueshëm që gjeneron rekomandime të 

personalizuara të aplikacioneve softuerike bazuar në preferencat e përdoruesit; monitorimi i 

të dhënave kompjuterike dhe sistemeve kompjuterike dhe rrjeteve për qëllime sigurie;  
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hostimin, shkallëzimin dhe mirëmbajtjen e bazave të të dhënave në internet për të tjerë; 

softuer informatike cloud për përdorim në menaxhimin e bazës së të dhënave; hostim cloud 

i bazave të të dhënave elektronike; furnizues shërbimesh aplikacioni (ASP) që përmban 

softuer për përdorim në menaxhimin e bazës së të dhënave; platforma si një shërbim 

(PAAS) me platforma softueri kompjuterik për përdorim në menaxhimin e bazës së të 

dhënave; softuer si shërbim (SAAS) që përmban softuer për përdorim në menaxhimin e 

bazës së të dhënave; Softuer si Shërbim (SaaS) për akses, monitorim, ndjekje, kërkim, 

ruajtje dhe shkëmbim informacioni mbi tema me interes të përgjithshëm; Softuer si 

Shërbim (SaaS) për menaxhimin e informacionit personal dhe për akses, shfletim dhe 

kërkim të bazave të të dhënave në internet, përmbajtjeve audio dhe multimediale, lojërave, 

aplikacioneve softuer, tregjeve të aplikacioneve softuer, listave të programeve dhe 

udhëzuesve dhe videove me porosi; Softuer si Shërbim (SaaS) që përmban softuer për 

komandimin dhe njohjen me zë, softuer të konvertimit të fjalëve në tekst, aplikacioneve 

softuer me zë, menaxhimin e informacionit personal dhe për akses, shfletim dhe kërkim të 

bazave të të dhënave në internet, audiove, videove dhe multimediave, lojërave, 

aplikacioneve softuer, tregjeve të aplikacioneve softuer, listave të programeve dhe 

udhëzimeve, dhe videove me porosi; Softuer si Shërbim (SaaS) që mundëson skedarët 

audio dhe multimedial të shkarkohen dhe të arrihen në një kompjuter ose pajisje të tjera të 

lëvizshme elektronike të publikut; Softuer si Shërbim (SaaS) për pajisjet mobile që lejon 

përdoruesin të kërkojë përmbajtjen e pajisjes për informacione, kontakte dhe aplikacione; 

Softuer si Shërbim (SaaS) për krijimin e indekseve të informacionit, indekseve të faqeve të 

internetit dhe indekseve të burimeve të tjera të informacionit; Softuer si Shërbim (SaaS) për 

komandimin dhe njohjen me zë; Softuer si Shërbim (SaaS) për komandimin e 

altoparlantëve smart audio; Softuer si Shërbim (SaaS) që përmban softuer për përdorim në 

lidhje me shërbimet e abonimit të përmbajtjeve dixhitale; Softuer si Shërbim (SaaS) që 

përmban softuer për krijimin, autorësimin, shpërndarjen, shkarkimin, transmetimin, 

marrjen, luajtjen, redaktimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe 

organizimin e përmbajtjeve audio dhe multimediale; sigurimin e platformave të kërkimit 

për të lejuar përdoruesit të kërkojnë dhe të marrin përmbajtje mediatike dixhitale; sigurimi i 

përdorimit të përkohshëm të softuerëve dhe aplikacioneve jo të shkarkueshme on-line për 

akses në skedarë audio dhe video, lojëra, rrjete sociale, skedarë teksti dhe skedarë 

multimedia; shërbime kompjuterike, pra, sigurimi i serverëve të bazës së të dhënave me 

kapacitet të ndryshueshëm për të tjerë; sigurimi i një uebfaqeje me softuer jo të 

shkarkueshëm për menaxhimin e bazës së të dhënave; sigurimin e sistemeve operative dhe 

aplikacioneve kompjuterike nëpërmjet internetit; dhënie me qira të pajisjeve kompjuterike 

dhe të magazinimit të të dhënave me kapacitet të ndryshueshëm; sigurim, zhvillim dhe 

konceptim softueri, të pa shkarkueshëm, të arritshëm në një rrjet kompjuterik global, për 

menaxhimin e aplikacioneve kompjuterike; konceptim, menaxhim dhe monitorim të 

forumeve në internet për diskutim; krijimin e uebfaqeve të ruajtura në mënyrë elektronike 

në internet për shërbimet on-line dhe internetin; magazinimin e të dhënave, përpunimin dhe 

mirëmbajtjen e faqeve të internetit për palët e treta; menaxhimin e faqeve të internetit për të 

tjerë; dhënia me qira e servera ueb; mirëmbajtjen e uebfaqes, krijimi dhe shërbime hostimi; 

furnizues shërbimit aplikacioni, përkatësisht sigurimi, mbajtja, menaxhimi, zhvillimi dhe 

mirëmbajtja e aplikacioneve, softuerëve, faqeve të internetit dhe bazave të të dhënave në 

fushat e tregtisë elektronike, pagesat në internet, mbajtja e rradhës, konceptim i uebfaqes, 

ruajtja e të dhënave, shkallëzimi i kapaciteteve kompjuterike të përbashkëta, shërbime 
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mesazhesh dhe llogaritjesh të renditjes në faqen e internetit bazuar në trafikun e 

përdoruesve; hostim i një faqe interneti që u jep përdoruesve aftësinë për të rishikuar 

imazhe të ndryshme të shtypura, fotografike, grafike dhe audio dhe të përdorin një shabllon 

të personalizuar për të siguruar të dhëna, pëlqime, mospëlqime, redaktime, ndryshime, 

modifikime, opinione, sugjerime dhe komente dhe të angazhohet në rrjetet sociale, të 

biznesit dhe të komunitetit; shërbime kompjuterike, përkatësisht, krijimi i një komuniteti 

on-line për përdorues të regjistruar për të marrë pjesë në diskutime, për të marrë komente 

nga kolegët e tyre, për të formuar komunitete virtuale dhe për t'u angazhuar në rrjetet 

sociale; projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike dhe programeve kompjuterike; 

projektimin dhe zhvillimin e softuerit kompjuterik për lojëra; sigurimi i përdorimit të 

përkohshëm të mjeteve të zhvillimit të softuerit jo të shkarkueshëm on-line për projektimin 

dhe zhvillimin e lojërave elektronike; shërbime të mbështetjes teknike, domethënë, 

zgjidhjen e problemeve të problemeve softuerëve kompjuterike të lojërave; sigurimi i 

aplikacioneve softuer jo të shkarkueshme; sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit 

informatik cloud jo i shkarkueshëm në internet për përdorim në ruajtjen elektronike të të 

dhënave; zhvillimi i softuerit kompjuterik në fushën e aplikacioneve mobile; furnizimi i 

shërbimit të aplikacionit, përkatësisht, hostimi, menaxhimi, zhvillimi dhe mirëmbajtja e 

aplikacioneve, programeve dhe faqeve të internetit, në fushën e produktivitetit personal, 

komunikimit pa tel dhe teknologjisë mobile; shërbime shkencore dhe teknologjike dhe 

hulumtime dhe projekte që lidhen me to; analizë industriale dhe shërbime kërkimore; 

sigurimin e informacionit, konsulencës dhe shërbimeve këshillimore në lidhje me të 

lartpërmendurat   

45   Prezantim i bazuar në internet, rrjete sociale dhe shërbimet për takime;sigurimin e 

kontakteve dhe lehtësimin e prezantimeve me qëllim krijimin dhe zhvillimin e 

marrëdhënieve personale produktive për njerëzit që kanë dëshirë të përbashkët për të takuar 

njerëz të tjerë me interesa të ngjashme;prezantimi, marrëdhënie personale dhe shërbime të 

rrjeteve sociale të ofruara nëpërmjet internetit ose rrjetit tjetër kompjuterik ose të 

komunikimit;shërbime të rrjeteve sociale on-line, përkatësisht, lehtësimin e prezantimeve 

sociale ose ndërveprimeve midis individëve;shërbime të rrjeteve sociale në 

internet;shërbime të rrjeteve sociale në internet në fushën e argëtimit;shërbime të rrjeteve 

sociale në fushën e argëtimit të ofruar nëpërmjet një rrjeti interneti dhe 

komunikimi;shërbime personale me portier te dera;shërbime ligjore;shërbime sigurie për 

mbrojtjen e pronës dhe individëve;sigurimin e bazave të të dhënave kompjuterike në 

internet dhe bazave të të dhënave të kërkueshme në internet në fushën e rrjeteve 

sociale;sigurimi i një uebfaqe rrjeti social për qëllime argëtimi;Sigurimi i shërbimeve të 

rrjeteve sociale për komente, krahasim, bashkëpunim, këshillim, konsulencë, diskutim, 

hulumtim, ndarjen e informacionit, indeksimin, vendndodhjen e informacionit dhe 

argëtimin;shërbime personale për blerje;sigurimi i një baze të dhënash të kërkueshme që 

përmban audio, video dhe përmbajtje audiovizive të disponueshme përmes internetit, 

rrjeteve të telekomunikacionit dhe rrjeteve të telekomunikacionit pa tel në fushën e rrjeteve 

sociale në internet.   
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(511) 9   TV të mençur; monitorues të televizoreve; kompjuter; kompjuter të lëvizshëm; 

pajisjet e komunikimit të lëvizshme; monitorues të kompjuterit; ekrane kompjuteri me 

prekje; levë/doreza kompjuteri; tastierë kompjuteri; telefona; telefona me zë; monitorët e 

ekranit të videove; kamera; përshtatës (adapter); kabllo; mikrofona; pajisje elektronike për 

marrjen dhe leximin e tekstit, imazheve dhe zërit përmes qasjes në internet pa tel (wireless) 

; vëzhgues për transmetuesit dhe marrësit e sinjaleve televizive dhe të radios; kuti për 

lidhje; kontrolluesit elektronikë për përdorim me kontrolluesit e rrymës; kontrolluesit 

elektronikë për të dhënë reagime shqisore, domethënë, tingujt dhe vibrimet që janë të 

ndjeshme ndaj përdoruesit; marrësit (resiverat); kontrolluesit e levizshëm për marrësit 

televizivë; kufje për kokë dhe kufje për vesh; kontrolluesit nga largësia për pajisje dhe 

kompjuterët e levizshem dhe pajisjet me reagim elektronik; kontrolluesit pa tel për të 

monitoruar dhe kontrolluar funksionimin e pajisjeve të tjera elektronike; pajisjet e 

komunikimit pa tel për transmetimin e zërit, të dhënave ose imazhit; softuer kompjuterik 

dhe softuer i shkarkueshëm i bazuar në re (cloud) për të i’u mundësuar përdorueseve të 

shumëfishtë të transmetojnë, ndajnë, shikojnë dhe manipulojnë, domethënë përmes një 

ekrani me prekje, njohjes së gjestit, një tastiere, një mi kompjuteri (mouse) dhe pajisje të 

tjera për futjen e të dhënave nga kompjutera të levivshem (laptop), kompjutara tablete, 

telefona të mençur dhe pajisje të tjera informatike të lëvizshme mbi rrjetet pa tela ose 

internet të mbrendshem (Ethernet) në një kompjuter të lidhur me një panel elektronik të 

ekranit, ekran i sheshtë, ekran me kristale të lëngët, monitor, projektor, ekran muri ose 

ekran tavoline; pajisje kompjuterike, domethënë pajisjet me ndihmën personale të zërit, 

domethënë asistentë të të dhënave personale dhe asistentë personalë dixhitalë; folësit audio 

të kontrolluara me zë, pajisje informacioni të kontrolluar me zë, përkatësisht kompjuterë të 

levizshëm dhe pajisje të komunikimit të levizshme, domethënë tableta, telefona të mençur, 

orë të mençura dhe pajisje mobile informatike; kontrolluesit e sistemit të kontrollit 

auatomatik të pajisjeve në shtëpi, kontrolluesit e ndriçimit, kontrolluesit me audio/video, 

kontrolluesit për ngrohje, ventilim dhe ajër të kondicionuar (HVAC), kontrolluesit e 

lagështisë, kontrolluesit e sistemeve të sigurisë dhe kamerave, kontrolluesit e sistemit të 

hyrjes, kontrolluesit e sistemit të paralajmërimit, kontrolluesit elektronike të mbulimit të 

dritareve, kontrollet elektronike të pajisjeve, kontrollet e sistemit të lojërave; pajisjet e 

komunikimit pa tel për zë, të dhëna ose transmetim të imazhit; pajisje kompjuterike 

(harduerë) dhe programe kompjuterike (softuerë) që përdoren për kontrollin e pajisjeve të 

informimit dhe komunikimit të kontrolluara me zë të; sinjaleve digjiale; kabina interaktive 

kompjuterike të përbërë nga kompjuterë, pajisje kompjuterike, anësor kompjuterash, 
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tregues digjitale dhe softuer operativ kompjuterik për përdorim në sigurimin e asistencës në 

udhezime; kuti përquese si pajisje kompjuterike të kontrollit; monitoruesit elektrik ose 

elektronik të oksigjenit dhe sensorë për përdorim mjedisor; sistemi i monitorimit mjedisor i 

përbërë nga njehsorë dhe sensorë që matin presionin, lagështinë, temperaturën dhe përfshin 

alarmin dhe funksionet e raportimit   

38   Sherbime të qasjes në telekomunikime; sherbime të telekomunikimeve, përkatësisht, 

transmetimi elektronik i skedarëve (dosjeve) audio dhe video të transmetuara dhe të 

shkarkueshme nëpërmjet kompjuterëve dhe rrjeteve të tjera të komunikimit, ofrimin e 

buletineve elektronik përmes rrjetit kompjuterik për transmetimin e mesazheve në mes të 

përdoruesve të kompjuteve në fushën e informacion mbi produktet e konsumit; sherbime të 

filmimeve për uebfaqe; dërgimi i mesazhit nëpërmjet transmetimit elektronik; shërbimet e 

telekomunikimit, domethënë, transmetimi elektronik i inçizimeve audio dhe video të 

transmetuara dhe të shkarkueshme dhe multimediale të transmetuara nëpërmjet 

kompjuterëve dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; sigurimi i një forumi në internet për 

transmetimin e mesazheve dhe informacionit; sigurimi i dhomave të komunikimit përmes 

internetit; sigurimi i qasjes në bazën e të dhënave; sigurimi i sherbimit të lidhjeve të 

telekomunikimit për transmetimin e imazheve, mesazheve, audiove, vizuele, audiovizuale 

dhe punës multimedale në mes të e-lexuesve, telefonave celular, telefonave të mençur, 

pajisjet elektronike të levizshme, pajisjet dixhitale të levizshme, tabletat ose kompjuteret; 

transmetimi i materialeve audio, vizuale dhe audiovizuele nëpërmjet internetit ose rrjetit 

tjetër kompjuterik ose komunikues; transmetimin elektronik dhe pa tel dhe transmetimin e 

përmbajtjes së medias digjitale për të tjerët nëpërmjet rrjeteve kompjuterike globale në 

kompjuterë, laptopë dhe pajisje mobile elektronike   

42   Shërbimet kompjuterike, domethënë, qasja të informacionit në celular dhe menaxhimi 

nga largësia i të dhënave për dërgimin pa tel të përmbajtjes në kompjuterë, laptopë dhe 

pajisje mobile elektronike;softueri si një shërbim (SAAS), domethënë, mbajtja e softuerit 

për përdorim nga të tjerët për përdorimin, mbledhjen dhe përpunimin e të dhënave nga 

regjistra dhe ngjarje nga pajisjet, faqet e internetit dhe aplikacionet e tjera 

softuerike;sigurimi i një mjedisi virtual të informatizimit përmes informatikës në re (cloud-

computing) që mund të arrihet nëpërmjet internetit;sigurimi i përdorimit të përkohshëm të 

softuerëve kompjuterikë, që nuk mund të shkarkohen, për menaxhimin e aplikacioneve 

kompjuterike, ndërtimin e një platforme interneti për komercializem elektronik, dizajnimin, 

menaxhimin dhe monitorimin e forumeve drejtëpërdrejtë (on-line) për diskutim, duke 

siguruar përdorim të përkohshëm të softuerit të shfletuesve (browser) të internetit të pa 

shkarkueshëm;sigurimi i përdorimit të përkohshëm të softuerit të pajisjeve të komunikimit 

celular të pa-shkarkueshëm drejtëperdrejtë (on-line) për rritjen e qasjes mobile në internet 

nëpërmjet kompjuterave, kompjuterave të levizshë dhe pajisjeve të komunikimit 

mobil;shërbime kompjuterike, domethënë krijimi i komuniteteve virtuale drejtëpërdrejtë 

(on-line) për përdoruesit e regjistruar për të marrë pjesë në diskutime, për të marrë reagime, 

për të formuar komunitete virtuale dhe për t'u angazhuar në rrjetet sociale   
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(111)  23721 

(151)  09/11/2018 

(181)  21/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1541 

(732)  East Shineray Holdings Co., Ltd. No.8 

Shineray Road, Hangu Town, Jiulongpo 

District, Chongqing, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   (Totali: 20 artikuj mallrash) 

Makina;motorçikleta;automjete elektrikë;goma për rrotat e automjeteve;automjete për 

lëvizje nga ajri, uji ose shina;skutera me motor;makina pa shofer [makina 

autonome];automjete të vogla për pasagjerë që tërhiqen nga motorçikleta;motorë me djegie 

të brendshme për automjete tokësorë;turbina për automjete tokësorë;motorë, elektrikë, për 

automjete tokësorë;friksionë për automjete tokësorë;grupi i shpejtësie për automjete 

tokësorë;trup automobili;shasi automobili;biçikleta;tapiceri për automjete;alarme për 

automjete që paralajmërojnë kalimtarët që automjeti është duke lëvizur mbrapa;alarme 

kundra vjedhjes për automjete;ndenjëse automjetesh.   

 

 

 

(111)  23810 

(151)  20/11/2018 

(181)  22/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1542 

(591)  E zezë, e bardhë, ngjyrë hiri. 

(732)  ÇAKIRMELİKOĞLU MADEN 

SUYU İŞLETMESİ SANAZİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ İnişdibi Beldesi, 

Merkez Mahallesi, Giresun - , TR 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Bira;preparate për pregatitjen e birave;ujë mineral, ujë burimi, ujë tavoline, ujë i 

gazuar;lëngje nga frutat dhe perimive, koncentrate dhe ekstrakte nga frutat dhe perimet për 

pregatitjen e pijeve, pije të lehta jo-alkoolike;pije energjetike (jo-alkoolike).   
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(111)  23843 

(151)  21/11/2018 

(181)  22/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1544 

(591)  Ngjyrë e kaltër e hapur dhe e mbyllur, 

ngjyrë e bardhë, ngjyrë e verdhë, ngjyrë e 

kuqe, ngjyrë vjollcë, ngjyrë e gjelbër dhe 

bezh 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Vaj për foshnje me livando.   

 

 

 

(111)  23842 

(151)  21/11/2018 

(181)  22/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1545 

(591)  Ngjyrë e kaltër, ngjyrë e bardhë, 

ngjyrë e kuqe, ngjyrë rozë, ngjyrë e verdhë, 

ngjyrë e gjelbër dhe bezh. 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                       

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Facoleta të lagura biodegraduese.   

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

336 

 

 

(111)  23928 

(151)  29/11/2018 

(181)  26/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1546 

(732)  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 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  PREDATOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 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''.   

 

 

 

(111)  23913 

(151)  29/11/2018 

(181)  26/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1547 

(732)  Sun Pharma Global FZE Executive 

Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF Zone, 

Sharjah, AE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  ILUMETRI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   ''Preparate farmaceutike për trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve dhe 

çrregullimeve të sistemit autoimunitar;preparate farmaceutike për trajtimin dhe 

parandalimin e sëmundjeve inflamatore;preparate farmaceutike për përdorim në 

dermatologji;preparate farmaceutike për trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve të 

lëkurës;preparate farmaceutike për trajtimin e psoriasës;preparate farmaceutike për 

trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve imunologjike;preparate farmaceutike për 

trajtimin e sëmundjeve dhe çrregullimeve gastrointestinale''.   

 

 

 

(111)  23930 

(151)  29/11/2018 

(181)  26/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1548 

(591)  gjelbert, zeze dhe bardhe.  

(300)  72768  23/06/2017  JM 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

(540)   
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Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mënçur (smartfon); pajisje 

komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, 

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të 

vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e 

pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve 

periferike kompjuterike, kutive për instalim (setap boks), televizioneve, si dhe audio e 

video pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe multimediale; pajisje 

periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike kompjuterike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për 

përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze 

të mënçura, televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë, si dhe incizues; matës të 

shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e 

distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të 

shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; 

syze të mënçura; syze 3D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham optik; mallra optike; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona 

mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; tastatura, maus, 

mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të 

ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital 

audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio 

aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; 

dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për 

konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të 

pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca 

për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

338 

 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; 

konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, 

dhe adapterë për përdorim me gjitha mallrat e përmendura më lartë; ndërfaqe veprimi për 

kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje mobile elektronike 

dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të 

përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe 

litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike dixhitale mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti 

instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për 

cigare elektronike; qafore elektronike për trajnimin e kafshëve; agjenda elektronike; aparate 

për kontrollimin e vulosjes së postës; regjistrues të të hollave; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; makina diktimi; shenjues të palës së kthyer të rrobave; makina 

votimi; etiketa elektronike për mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina 

faksimili; aparate dhe instrumente peshimi; peshore; tabela elektronike të njoftimit; aparate 

matëse; naforë [pjesë silikoni]; qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; pajisje 

kontrolli nga distanca; fije për përçimin e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për 

kontrollë nga distanca të operimeve industriale; parandalues të vetëtimës; elektrolizatorë; 

pajisje për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate dhe pajisje 

shpëtuese; alarme fishkëlluese; karikatura të animuara; qirinjë në formë të vezëve; bilbila 

fishkëllues për qenë; magneta zbukures; gardhe të elektrizuara; frenues portativ të veturave 

që kontrollohen nga distanca; çorapë që ngrohen me rrymë; aparate elektronike për 

komandimin dhe njohjen me zë për qëllime të kontrollimit të operacioneve të pajisjeve 

elektronike të konsumatorëe dhe sistemeve rezidenciale; asistentë dixhital personal; aparate 

për rregullimin e ngrohjes; termostate; monitorë, sensorë dhe kontrolle për kondicionimin e 

ajrit, ngrohjes si dhe pajisjeve dhe sistemeve të ventilimit; aparate për rregullimin e rrymës; 

rregullatorë për drita elektrike (zbehës të dritave); aparate për kontrollimin e ndriçimit; 

prize elektrike; ndërprerës elektrik dhe elektronik; alarme, senzorë alarmi, dhe sisteme 

monitorimi të alarmit; detektorë të tymit dhe monoksidit të karbonit; dry dhe shula dere 

elektrik dhe elektronik për dyer dhe dritare; kontrolle elektrike dhe elektronike për dyer të 

garazhave; sisteme të vëzhgimit dhe sigurisë rezidenciale   

10   Sensorë, vëzhgues dhe paraqitës (display) për shëndetësi, palestër, stërvitje dhe 

mirëqenje; aparate dhe pajisje mjekësore   

28   Lodra; lojëra; artikuj për lojë; letra për lojë; njësite loje elektronike që mbahen me 

dorë; lojërat kompjuterike, video lojëra, dhe aparatet kompjuterike dhe video-lojëra, të 

ndryshme nga ato që operojnë me monedhat ose ato të përshtatura për përdorim me marrës 

televizivë; aparat për ndërtimin e trupit; makina dhe pajijse për palestër dhe stërvitje   
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(111)  23937 

(151)  29/11/2018 

(181)  26/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1549 

(300)  072769  23/06/2017  JM 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

kompjuterë që mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; aparate dhe instrumente 

telekomunikimi; telefona; telefona mobil; telefona të mënçur (smartfon); pajisje 

komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, 

video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në 

internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të 

dhënave tjera dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); përcjellës të aktiviteteve që mund të 

vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave elektronik; softuer 

kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin apo kontrollimin e 

pajisjeve mobile, telefonave mobil, pajisjeve që mund të vishen, kompjuterëve, pajisjeve 

periferike kompjuterike, kutive për instalim (setap boks), televizioneve, si dhe audio e 

video pllejerëve; softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; 

përmbajtje e para-incizuar dhe e shkarkueshme audio, video dhe multimediale; pajisje 

periferike kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje 

elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

kufje, dëgjuese për vesh, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje 

periferike kompjuterike që mund të vishen; pajisje periferike që mund të vishen për 

përdorim me kompjuterë, telefona mobil; pajisje elektronike mobile, ora të mënçura, syze 

të mënçura, televizione, kuti instalimi, dhe audio e video pllejerë, si dhe incizues; matës të 

shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate për incizimin e 

distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; indikatorë të 

shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; 

syze të mënçura; syze 3D; syze; syze të diellit; lenta për syze; xham optik; mallra optike; 

aparate dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; ekrane për kompjuterë, telefona 

mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syze të mënçura, televizione, audio e video pllejerë si dhe incizues; tastatura, maus, 

mbajtëse për maus, printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të 

ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital 

audio dhe video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio 

aparate për vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; 
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dëgjuese; mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për 

konvertim të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; sisteme të 

pozicionimit global (pajisje GPS); instrumente navigimi; pajisje kontrollimi nga distanca 

për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve 

elektronike që mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit 

shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, 

telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që mund të vishen, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, audio e video pllejerëve dhe incizuesve, 

televizioneve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të 

argëtimit; aparate për ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; 

konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, 

dhe adapterë për përdorim me gjitha mallrat e përmendura më lartë; ndërfaqe veprimi për 

kompjuterë, pjesë periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje mobile elektronike 

dixhitale, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, 

televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të 

përshtatura për ekranë kompjuteri; mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe 

litarë të shkurtë për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike dixhitale mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti 

instalimi, audio e video pllejerë dhe incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për 

cigare elektronike; qafore elektronike për trajnimin e kafshëve; agjenda elektronike; aparate 

për kontrollimin e vulosjes së postës; regjistrues të të hollave; mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; makina diktimi; shenjues të palës së kthyer të rrobave; makina 

votimi; etiketa elektronike për mallra; makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makina 

faksimili; aparate dhe instrumente peshimi; peshore; tabela elektronike të njoftimit; aparate 

matëse; naforë [pjesë silikoni]; qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; pajisje 

kontrolli nga distanca; fije për përçimin e dritave [fibra optik]; instalime elektrike për 

kontrollë nga distanca të operimeve industriale; parandalues të vetëtimës; elektrolizatorë; 

pajisje për shuarjen e zjarrit; aparate radiologjike për qëllime industriale; aparate dhe pajisje 

shpëtuese; alarme fishkëlluese; karikatura të animuara; qirinjë në formë të vezëve; bilbila 

fishkëllues për qenë; magneta zbukures; gardhe të elektrizuara; frenues portativ të veturave 

që kontrollohen nga distanca; çorapë që ngrohen me rrymë; aparate elektronike për 

komandimin dhe njohjen me zë për qëllime të kontrollimit të operacioneve të pajisjeve 

elektronike të konsumatorëe dhe sistemeve rezidenciale; asistentë dixhital personal; aparate 

për rregullimin e ngrohjes; termostate; monitorë, sensorë dhe kontrolle për kondicionimin e 

ajrit, ngrohjes si dhe pajisjeve dhe sistemeve të ventilimit; aparate për rregullimin e rrymës; 

rregullatorë për drita elektrike (zbehës të dritave); aparate për kontrollimin e ndriçimit; 

prize elektrike; ndërprerës elektrik dhe elektronik; alarme, senzorë alarmi, dhe sisteme 

monitorimi të alarmit; detektorë të tymit dhe monoksidit të karbonit; dry dhe shula dere 

elektrik dhe elektronik për dyer dhe dritare; kontrolle elektrike dhe elektronike për dyer të 

garazhave; sisteme të vëzhgimit dhe sigurisë rezidenciale   

10   Sensorë, vëzhgues dhe paraqitës (display) për shëndetësi, palestër, stërvitje dhe 

mirëqenje; aparate dhe pajisje mjekësore   

28   Lodra; lojëra; artikuj për lojë; letra për lojë; njësite loje elektronike që mbahen me 

dorë; lojërat kompjuterike, video lojëra, dhe aparatet kompjuterike dhe video-lojëra, të 

ndryshme nga ato që operojnë me monedhat ose ato të përshtatura për përdorim me marrës 
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televizivë; aparat për ndërtimin e trupit; makina dhe pajijse për palestër dhe stërvitje.   

 

 

 

(111)  23712 

(151)  08/11/2018 

(181)  27/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1552 

(591)  e kuqe, e bardhë, e gjelbër, ari, bezhë 

dhe e zezë 

(732)  ZER YAG SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 3. Organize Sanayi 

Bölgesi, Mehmet Batalli Bulvari, No:99 

Şehitkamil / Gaziantep, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi" - Alko Impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpend dhe shtazë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë, reçel, komposto; vezë; qumësht; 

produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore;    

30   Kafe, çaj, kakao, kafe artificiale; oriz, tapioka dhe sagu; miell dhe produkte nga 

drithërat; bukë; pasta dhe ëmbëlsira; ushqime të ngrënshme të ngrira; sheqer, mjalte, sirup; 

tharm, pluhur për ushqim; krip, mustardë; uthull, salcë (me erëza); erëza, akull;    

 

 

 

(111)  23713 

(151)  08/11/2018 

(181)  27/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1553 

(591)  e gjelbër, e kaltër dhe e bardhë.  

(732)  ZER YAG SANAYI VE TICARET 

ANONIM SIRKETI 3. Organize Sanayi 

Bölgesi, Mehmet Batalli Bulvari, No:99 

Şehitkamil / Gaziantep, TR 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C Rr. 

"Ndue Përlleshi"- Alko impex Obj.2-1/9, 

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpend dhe shtazë gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë, reçel, komposto; vezë; qumësht; 

produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore   
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30   Kafe, çaj, kakao, kafe artificiale;oriz, tapioka dhe sagu;miell dhe produkte nga 

drithërat;bukë;pasta dhe ëmbëlsira;ushqime të ngrënshme të ngrira;sheqer, mjalte, 

sirup;tharm, pluhur për ushqim;krip, mustardë;uthull, salcë (me erëza);erëza, akull   

 

 

 

(111)  23924 

(151)  29/11/2018 

(181)  27/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1554 

(732)  V.G.M. HOLDING 105 avenue 

Charles de Gaulle 54910 VALLEROY, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  CHAUSSEA 

 
 

     

 
 

 

(511) 18 “Lëkurë dhe imitim lëkure, lëkurë nga kafshët, ombrellat për shi dhe bastun për 

ecje, çantë, çanta shkolle, këllëfe nga lëkura për kartela, këllëfe për çelsa (artikuj nga 

lëkura), çantë për dokumenta (çantë atashe), kuleta xhepi, portofole jo nga metalet e 

çmuara, çanta shpine, çanta dore, çanta për blerje (pazar), çanta me rrotë, çanta për plazh, 

çanta për udhëtim, takëme udhëtimi (artikuj nga lëkura), portbagazh dhe valixhe, çanta 

rrjeti për blerje (pazar)“.   

25   “Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë“.   

 

 

 

(111)  23922 

(151)  29/11/2018 

(181)  28/12/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1561 

(732)  F. Hoffmann-La Roche AG 

Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine, 

Kosove 

 
 

(540)  XOFLUZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   ’’Preparate farmaceutike“.    
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(111)  23736 

(151)  12/11/2018 

(181)  09/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/9 

(732)  Chen Hong Room 305, No. 9, 

Qiangwei Building, Qiaoertou, Nanpu Street, 

Lucheng District, Wenzhou City, Zhejiang, 

CN 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Shtypësa frutash, elektrike, për qëllime shtëpiake; Makina përzierëse; Makinat e 

prerjes së bukës; Prerëset e mishit [makina]; Fshirese, elektrike, për qëllime shtëpiake; 

Makina për kuzhinë, elektrike; Vegla familjare për prerjen e mishit; Lëngbërës shtepiak; 

Përpunuesit e ushqimit, elektrike; Mullinjë të kafesë, të ndryshëm nga ata që operohen me 

dorë   

8   Gërshërë; Gërshërë të mjekrës; Shufër për dredhje flokesh; Vegla dore për dredhje 

flokesh; Valëzues flokësh; Prerëse flokësh  për përdorim personal, elektrike dhe joelektrike; 

Prerëse thonjesh, elektrike dhe joelektrike; Brisqe, elektrike apo jo elektrike; Pajisjet e 

depilimit, elektrike dhe joelektrike; Vegla për drejtimin e flokëve, elektrike   

11   Tharësit e flokëve [tharësit]; Tharëse per  lavanderi, elektrike; Thekese për bukë; Ibrik, 

elektrik; Radiatorë, elektrik; Sterilizatorët e ujit; Makina kafeje, elektrike; Pajisje elektrike 

për të bërë kos; Makinat e pjekjes së bukës; Pjekës frutash.   

 

 

 

(111)  23912 

(151)  29/11/2018 

(181)  09/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/10 

(732)  Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 

2920 Trident Court, Solihull Parkway 

Birmingham Business Park, B37 7YN, UK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  TRAILMAX MERIDIAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   “Goma për motoçikleta”.   
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(111)  23725 

(151)  09/11/2018 

(181)  10/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/14 

(591)   E Kaltert e Mbyllur  

- E kaltert e Qelur 

- E Gjelbert e Mbyllur 

- Egjelbert e qelur 

- E Bardh 

(732)  Ramadan Haziri Nr.:Leternjoiftimit          

Adresa : A.Presheva  XII/229 - Gjilan, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kemikale të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, poashtu edhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari;rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë e 

papërpunuar;pleh organik;pajisje për shuarjen e zjarrit;pajisje për kalitje dhe 

saldim;substanca kimike për ruajtjen e ushqimeve;substanca për rrezitje;ngjitës të përdorur 

në industri;filma (pajisje riparuese për fonograf).   

2   Ngjyra, llaqe, lustra; mbrojtës ndaj ndryshkut dhe kalbjes së drurit; kolorantë; acid; 

rrëshirë natyrale e papërpunuar; metale në formë pete dhe pluhuri për piktor, dekoratorë, 

printerë dhe artistë; Printerë dhe fotokopjues (tonerë dhe catridge të mbushur).    

3   Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lakanderi; preparate për 

pastrim, lustrim, grithje dhe gërryerje; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione për floke; pastë dhëmbësh; materiale abrazive.   

4   Vajra industriale dhe yndyra; lubrifikante; absorbues, lagës dhe mbledhës pluhuri; 

karburante (duke përfshirë vaj motorik) dhe ndriçues; qirinj dhe fitil për ndriçim; energji 

elektrike.    

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare;preparate sanitare për qëllime mjekësore;ushqim 

dietal dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor dhe veterinar, ushqim për 

foshnja;suplemente dietale për njerëz dhe kafshë;fllaster dhe materiale për fashim;material 

për ndalim të dyllit dentar;dezinfektues;preparate për shkatërrimin e parazitëve;fungicide 

dhe herbicide.   

6   -Metale të zakonshme dhe aliazhe të tyre; materiale nga metali për ndërtim; ndërtime të 

transportueshme nga metali; materiale nga metali për binarë të trenit; tela dhe kabllo jo 

elektrik nga metale të zakonshme; hekurishte, artikuj të vegjël nga metali; gypa the tuba 

nga metali; sef; të mira nga metalet e zakonshme të pa përfshira në klasat tjera; xeherore; 

gypa çeliku   

7   Makineri dhe pajisje për makineri; motorë (përveç makinave tokësore); makineri të 

kombinuara me komponent transmisioni (përveç makinave toksore); vegla për agrikulturë 

përveç atyre që manipulohen me dorë; inkubatorë për vezë; makina automatike shitëse; 

vegla dore.    

8   Vegla dhe pajisje dore; thika; shtiza dhe brisqe; vegla dore të operuara me dorë.    
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9   Aparaturë dhe instrumente shkencore, nautike, anketuese, fotografike, kinematografike, 

optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, mbikëqyrëse, jetë-shpëtuese dhe arsimuese; 

aparaturë dhe instrumente për përçimin, ndërrimin transformimin, akumulimin, rregullimin 

dhe kontrollimin e rrymës elektrike; aparaturë për incizim,transmision apo reproduktim ,te 

ruajtës magnetik i të dhënave, disqe incizuese; disqe kompakte, DVD dhe incizues të tjerë 

digjital mediatik; mekanizma për aparaturë me monedha; regjistratorë parash, makina 

kalkulimi, pajisje për procesim të të dhënave, kompjuterë, softuer kompjuterik; aparaturë 

për fikjen e zjarrit; telefona (mobil).    

10   Aparaturë dhe instrumente kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë 

artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; material për qepje.  

11- Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare   

11   Akumulatorë; Aparaturë për ndriçim, ngrohje, gjenerim të avullit, gatim, frigoriferim, 

tharje, ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.    

12   Vetura; aparaturë për tërheqje tokësore, ajrore apo ujore; amortizatorë për vetura; goma 

për vetura; mbulesa për vetura; turbina; kamionë; fshesa xhamash; alarm për biçikleta.     

13   Fishekzjarre.    

14   Metale të çmuara dhe aliazhe të tyre dhe të mira nga metalet e çmuara apo të mbuluara 

me to, të papërfshira në klasat tjera; bizhuteri, gurë të çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrime; kurdisje ( ora dhe përpunues të orëve).              

15   Instrumente muzikore, instrumente muzikore elektronike.     

16   Letër, karton dhe të mira të tjera të përbëra nga këto materiale të papërfshira në klasat e 

tjera; material i printuar; material për libërlidhje; fotografi; letër; ngjitës për letër apo 

qëllime shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; makina shkrimi dhe pajisje të 

zyrës (përveç mobileve); materiale instruksioni dhe mësimi (përveç aparaturave); materiale 

plastike për paketim (të papërfshira në klasat tjera); kallëp printimi; bllok printimi; 

programe kompjuterike (shirit letre dhe kartela për regjistrimin e tyre).    

17   Gomë, gutta-percha, llastik, asbest, mikë dhe të mira të përbëra nga këto materiale dhe 

qe nuk përfshihen në klasa të tjera; plastikë në formë të shtrydhur për përdorim në prodhim; 

materiale për paketim, stopim dhe izolim; gypa fleksibil, jo metalik.    

18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës dhe të mira të përbëra nga këto materiale të papërfshira 

në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzof; valixhe dhe çanta udhëtimi; ombrella dhe ombrella 

dielli; shkopinj ecjeje; kamxhikë, pajime kuajsh, takëme kuajsh; çanta për gjueti.    

19   Materiale ndërtimi (jo-metalike); gypa metalik të ngurtë për ndërtim; asfalt, zift dhe 

bitum; ndërtime jo-metalike të transportueshme; monumente jo-metalike; kabina telefonike 

(jo metalike).    

20   Mobilje, pasqyre, korniza për fotografi;të mira nga druri, druri i tapës, xunkth, kallam, 

bri, kockë, fildish, guackë, qelibar, perlë, argjilë e bardhë si dhe zëvendësues të këtyre 

materialeve apo nga plastika;tabela shfaqjeje.   

21   Enë kuzhine apo shtëpiake; krehër dhe shpuza; brusha (përveç atyre për pikturim); 

materiale përbërëse të brushës; artikuj për qëllime pastrimi; lesh xhami; xham i 

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.    
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23   Fije dhe pe, për përdorim në tekstil.    

24   Tekstil dhe produkte nga tekstili, të papërfshira në klasat e tjera; mbulesa shtrati; 

mbulesa tavoline.    

25   Rroba, këpucë , kapele; kravatë, kordele.    

26   Dantella dhe qëndisje, fjongo dhe gërsheta; pulla, grep-dhe-sy, gjilpëra dhe kunja; lule 

artificiale.      

27   Tepihë, qilim, hasër, linoleum dhe materiale të tjera që mbulojnë dyshemenë 

ekzistuese; varëse muri (jo tekstile); tapeta.    

28   Aparaturë për body-building; tabela shahu; pesha për body-building; dorëza për 

bejsboll, boks dhe golf; top për lojë; xhita; armë për paintball;   

29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, 

ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të 

qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.   

31   Drithëra dhe produkte të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë që nuk janë të 

përfshira në klasat e tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; fara; bimë dhe lule 

natyrale; ushqim për kafshët; malt; ushqim për kafshët shtëpiake   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

33   Pije alkoolike (përveç birrave).    

34   Duhan; artikuj për duhanxhinj; shkrepëse; cigare.   

35   Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të 

telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist; 

demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri; 

agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese; 

reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing.    

36   Shërbime me kartelë krediti; konsulencë financiare dhe për sigurime; këmbim parash; 

menaxhim patundshmërishë; sponzorim financiar; investime në fonde; mbledhje e fondeve 

(bamirësi); Sigurime; marrëdhënie financiare; marrëdhënie monetare; marrëdhënie për 

pronë të patundshme; këmbim parash.    

37   Ndërtimtari; riparim; shërbime të instalimi.   

38   Komunikime përmes rrjeteve fiber-optike; Telekomunikime; komunikime me telefon.   

39   Transport; paketim dhe ruajtje e të mirave; aranzhime të udhëtimeve; transport me 

veturë.   

40   Trajtim materialesh;freskues ajri;printim.   

41   Arsimim; mbajtja e aktiviteteve si trajnime, argëtimi, sporti dhe aktiviteteve të tjera 

kulturore; ngjarje sportive (edhe matja e kohës).    

42   Shërbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe dizajn i lidhur me të; analizë 

industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajn dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit 

kompjuterik; programim në kompjuter.    

43   Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; kafeteri 

(menzë).    

44   Shërbime mjekësore; shërbime veterinare; kujdes ndaj higjienës dhe bukurisë për 

njerëz dhe kafshë; shërbime të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime të 
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telemedicinës   

45   Shërbime ligjore; shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbime 

personale dhe shoqërore të kryera nga të tjerët për plotësimin e nevojave të individëve;    

 

 

 

(111)  23738 

(151)  15/11/2018 

(181)  10/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/15 

(732)  Ramadan Haziri Nr.:Leternjoiftimit          

Adresa : A.Presheva  XII/229 - Gjilan, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)  NITI  FURNITURE 

 
 

     

 
 

 

(511) 20   Mobilje, pasqyra, korniza foto;papunuara ose gjysmë të punuar kockave, bri, 

fildish, lapat e balenave apo nënë-e-perla;predha;argjile e bardhe;qelibar verdhë.   

 

 

 

(111)  23518 

(151)  26/09/2018 

(181)  11/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/16 

(591)  -E kuqe 

- E zezë 

- E bardhë 

(732)  MARIGONA-J’’ SH.P.K.Ramadan 

Krasniqi Rr.Skenderbeu p.n.,-Lipjan, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;Kafene;Lokale;Shërbime 

baresh;Bare me ushqim;Katering (Ushqim dhe Pije);Restorante;Rezervime.   

 

 

 

(111)  23909 

(151)  29/11/2018 

(181)  11/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/20 

(591)  E bardhë, e zezë 

(732)  Burger King Corporation 5505 Blue 

Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

(540)   
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(511) 29   “Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; pjesë të pulave; 

hamburger; fruta dhe perime të konservuara, të thata dhe gatuara; sallata frutash, sallata e 

kopshtit dhe sallata nga perimet; ushqime të shpejta; mish derri; djathë; Patate të skuqura 

franceze, hash patate ngjyrë kafe, unaza qepësh; patate të skuqura (qipsa); lëkura e 

patateve; fileto peshku; ushqime të përgatitura nga peshqit; qumësht, pije qumështi 

(milkshakes), pije qumështi, ëmbëlsira me bazë qumështi; turshi; tranguj të vegjël 

(gherkins); qepë, të gjitha të skuqura, të konservuara ose turshi; ushqimet e përgatitura dhe 

përbërësit për ushqim; supa; vaj; vezë”.   

30   Sanduiç Hamburger; sanduiç peshku; sanduiç pule; sanduiç burger vegjetariane; 

sanduiç për mëngjes; sanduiç të nxehtë; burritos; sanduiç; sanduiç të mbështjellur; 

hamburgerë që përbëhet nga rolet e bukës; Tost françez; krepa; erëza për shije më të mirë 

për turshi dhe sanduiç; mustard; keqap; majonez; salca për sallatë; drithëra; role nga 

kanella, krofne; pite; ëmbëlsira që përbëhen kryesisht nga akulloret ose qumësht akull dhe 

duke përfshirë një shumëllojshmëri të mbushjeve të zgjedhura nga konsumatorët, si sirup 

me shije kafeje, thërrime biskotash, tortë, mbushje me alte (marshmallow); si dhe arra të 

aromatizuara, të pregatitura dhe të procesuara; produktet e qumështit, domethënë, akullore, 

qumësht akull dhe jogurt të ngrirë; të gjitha këto artikuj që shiten në restorante për konsum 

brenda ose jashtë ambientit”.   

43   “Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve;akomodim i përkohshëm;shërbime për 

kafiteri dhe  bar kafe;shërbimet e përgatitjes së ushqimit dhe pijeve;shërbime të 

restoranteve për marrjen e ushqimit dhe pijeve;shërbime restoranti;shërbime të restoranteve 

për ushqim të shpejtë;shërbime të shpejta për restorante;shërbime për restorant me vetë-

shërbim;shërbime për bare, restorant dhe bar shërbime përfshirë marrjen e ushqimit;ofrimi i 

ushqimeve të përgatitura;përgatitjen e ushqimit ose ushqim për konsum brenda ose jashtë 

ambientit”.   
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(111)  23906 

(151)  29/11/2018 

(181)  11/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/21 

(732)  Burger King Corporation 5505 Blue 

Lagoon Drive, Miami, FL 33126, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  KING JR 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë shtëpiake dhe të egra; ekstrakte të mishit; pjesë të pulave; 

hamburger; fruta dhe perime të konservuara, të thata dhe gatuara; sallata frutash, sallata e 

kopshtit dhe sallata nga perimet; ushqime të shpejta; mish derri; djathë; Patate të skuqura 

franceze, hash patate ngjyrë kafe, unaza qepësh; patate të skuqura (qipsa); lëkura e 

patateve; fileto peshku; ushqime të përgatitura nga peshqit; qumësht, pije qumështi 

(milkshakes), pije qumështi, ëmbëlsira me bazë qumështi; turshi; tranguj të vegjël 

(gherkins); qepë, të gjitha të skuqura, të konservuara ose turshi; ushqimet e përgatitura dhe 

përbërësit për ushqim; supa; vaj; vezë”   

30   Sanduiç Hamburger; sanduiç peshku; sanduiç pule; sanduiç burger vegjetariane; 

sanduiç për mëngjes; sanduiç të nxehtë; burritos; sanduiç; sanduiç të mbështjellur; 

hamburgerë që përbëhet nga rolet e bukës; Tost françez; krepa; erëza për shije më të mirë 

për turshi dhe sanduiç; mustard; keqap; majonez; salca për sallatë; drithëra; role nga 

kanella, krofne; pite; ëmbëlsira që përbëhen kryesisht nga akulloret ose qumësht akull dhe 

duke përfshirë një shumëllojshmëri të mbushjeve të zgjedhura nga konsumatorët, si sirup 

me shije kafeje, thërrime biskotash, tortë, mbushje me alte (marshmallow); si dhe arra të 

aromatizuara, të pregatitura dhe të procesuara; produktet e qumështit, domethënë, akullore, 

qumësht akull dhe jogurt të ngrirë; të gjitha këto artikuj që shiten në restorante për konsum 

brenda ose jashtë ambientit”   

43   Shërbimet e ofrimit të ushqimit dhe pijeve; akomodim i përkohshëm; shërbime për 

kafiteri dhe  bar kafe; shërbimet e përgatitjes së ushqimit dhe pijeve; shërbime të 

restoranteve për marrjen e ushqimit dhe pijeve; shërbime restoranti; shërbime të 

restoranteve për ushqim të shpejtë; shërbime të shpejta për restorante; shërbime për 

restorant me vetë-shërbim; shërbime për bare, restorant dhe bar shërbime përfshirë marrjen 

e ushqimit; ofrimi i ushqimeve të përgatitura; përgatitjen e ushqimit ose ushqim për 

konsum brenda ose jashtë ambientit”   

 

 

 

(111)  23894 

(151)  27/11/2018 

(181)  11/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/22 

(591)  E gjelbër 

(732)  DPH “IBRI” Fshati Koshtovë, 41000, 

Mitrovicë, KS 

 

(540)   
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(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  23893 

(151)  27/11/2018 

(181)  11/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/23 

(732)  DPH “IBRI” Fshati Koshtovë, 41000, 

Mitrovicë, KS 

 
 

(540)  RESTAURANT IBRI 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm   

 

 

 

(111)  23832 

(151)  21/11/2018 

(181)  12/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/25 

(591)  Kaltër, kaltër e lehtë, bardhë, 

protokalli, verdhë,  gjelbër, ari 

(732)  Pivovarna Laško Union d.o.o. 

Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SL 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Çaj i ftohtë, çaj me shurupe të frutave, çaji, pijet me bazë çaji; çaji i ftohtë i 

aromatizuar me birrë, çaji i ftohtë i aromatizuar me ananas; çaji i ftohtë i aromatizuar me 
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limon; pije me bazë çokollate; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe 

artificiale; mielli dhe përgatitjet e bëra nga drithërave, buka; brumërat dhe ëmbëlsirat, akujt 

ushqimor; mjalta, melasë, shurupet e sipërme; tharmi;  pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; 

uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli për freskim; budingët; preparatet me bazë 

nishesteje; mielli i sojës; çokollata dhe produktet e çokollatës; kafe e ftohtë.   

32   Birrat;përzierjet e birrave te ndritshme dhe errëta;birrat pa alkool;birrat me pak kalori 

dhe me pak alkool;pijet e hopit;përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave, ekstrakteve të 

frutave dhe/ose pijeve te frutave te aromatizuara;shandy;përzierjet e birrave dhe pijeve pa 

alkool;uji mineral;uji i pijes;uji i tryezës;uji i  gazuar;uji i burimit;uji i 

gazuar;limonadat;pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e 

frutave;pijet jo alkkolike te bëra me lëngje te frutave;pijet e frutave dhe lëngjet e 

frutave;nektarët;pijet jo alkoolike;pijet jo alkoolike te aromatizuara me birrë, pijet jo 

alkoolike te aromatizuara me ananas, pijet jo alkoolike te aromatizuara me limon;shurupet 

dhe preparatet  tjera për përgatitjen e pijeve;pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me 

qumësht, pijet dhe lëngjet e perimeve;pijet jo-alkoolike të perimeve  ose pijet me bazë 

perimesh;pijet jo alkoolike të fermentuara.   

35   Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë te birrave, ujërave mineral dhe te gazuar 

dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijet e futave dhe lëngjet e frutave, shurupeve dhe  

preparateve tjera për përgatitjen e pijeve,  ujit për pije, ujë me  aditivë (pijet jo alkoolike); 

reklamimi; shërbimet e marketingut, reklamimi i biznesit; menaxhimi i biznesit; 

administrimi i biznesit; funksionet e zyrës; shërbimet e sekratarisë; sondazhet e opinionit; 

shitje me ankand; shpërndarja e materialeve reklamuese; publikimi i teksteve reklamuese; 

qiradhënie e hapësirave për reklamim; reklamim on-line në rrjetin kompjuterik; prezantimi 

(demonstrimi) i produkteve; shpërndarja e materialeve reklamuese; reklamimi përmes 

katalogëve të porositur;  agjencitë e reklamimit; shërbimet e reklamimit; reklamimi në 

radio; reklamimi në televizion; relacionet me publikun; studimi i tregut; publikimi dhe 

botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të regjistruara për qëllime 

komerciale dhe reklamimi; përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e panaireve, shfaqjeve tregtare 

dhe këshillëdhënie ne lidhje tregtinë pëër qëllime komerciale dhe reklamimi   

 

 

 

(111)  23831 

(151)  21/11/2018 

(181)  12/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/26 

(591)  Kaltër, bardhë, protokalli, verdhë, 

gjelbër, ari  

(732)  Pivovarna Laško Union d.o.o. 

Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SL 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   
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(511) 30   Çaj i ftohtë, çaj me shurupe të frutave, çaji, pijet me bazë çaji; çaji i ftohtë i 

aromatizuar me birrë, çaji i ftohtë i aromatizuar me ananas; çaji i ftohtë i aromatizuar me 

limon; pije me bazë çokollate; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe 

artificiale; mielli dhe përgatitjet e bëra nga drithërave, buka; brumërat dhe ëmbëlsirat, akujt 

ushqimor; mjalta, melasë, shurupet e sipërme; tharmi;  pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; 

uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli për freskim; budingët; preparatet me bazë 

nishesteje; mielli i sojës; çokollata dhe produktet e çokollatës; kafe e ftohtë.   

32   Birrat; përzierjet e birrave te ndritshme dhe errëta; birrat pa alkool; birrat me pak kalori 

dhe me pak alkool; pijet e hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave, ekstrakteve të 

frutave dhe/ose pijeve te frutave te aromatizuara; shandy; përzierjet e birrave dhe pijeve pa 

alkool; uji mineral; uji i pijes; uji i tryezës; uji i  gazuar; uji i burimit; uji i gazuar; 

limonadat; pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e frutave; 

pijet jo alkkolike te bëra me lëngje te frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; nektarët; 

pijet jo alkoolike; pijet jo alkoolike te aromatizuara me birrë, pijet jo alkoolike te 

aromatizuara me ananas, pijet jo alkoolike te aromatizuara me limon; shurupet dhe 

preparatet  tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me 

qumësht, pijet dhe lëngjet e perimeve; pijet jo-alkoolike të perimeve  ose pijet me bazë 

perimesh; pijet jo alkoolike të fermentuara.   

35   Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë te birrave, ujërave mineral dhe te gazuar 

dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijet e futave dhe lëngjet e frutave, shurupeve dhe  

preparateve tjera për përgatitjen e pijeve,  ujit për pije, ujë me  aditivë (pijet jo 

alkoolike);reklamimi;shërbimet e marketingut, reklamimi i biznesit;menaxhimi i 

biznesit;administrimi i biznesit;funksionet e zyrës;shërbimet e sekratarisë;sondazhet e 

opinionit;shitje me ankand;shpërndarja e materialeve reklamuese;publikimi i teksteve 

reklamuese;qiradhënie e hapësirave për reklamim;reklamim on-line në rrjetin 

kompjuterik;prezantimi (demonstrimi) i produkteve;shpërndarja e materialeve 

reklamuese;reklamimi përmes katalogëve të porositur;agjencitë e reklamimit;shërbimet e 

reklamimit;reklamimi në radio;reklamimi në televizion;relacionet me publikun;studimi i 

tregut;publikimi dhe botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të 

regjistruara për qëllime komerciale dhe reklamimi;përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e 

panaireve, shfaqjeve tregtare dhe këshillëdhënie ne lidhje tregtinë pëër qëllime komerciale 

dhe reklamimi   

 

 

 

(111)  23801 

(151)  20/11/2018 

(181)  12/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/27 

(732)  Pivovarna Laško Union d.o.o. 

Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SL 

(740)  Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   
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(511) 30   Çaj i ftohtë, çaj me shurupe të frutave, çaji, pijet me bazë çaji; çaji i ftohtë i 

aromatizuar me birrë, çaji i ftohtë i aromatizuar me ananas; çaji i ftohtë i aromatizuar me 

limon; pije me bazë çokollate; kafe, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe 

artificiale; mielli dhe përgatitjet e bëra nga drithërave, buka; brumërat dhe ëmbëlsirat, akujt 

ushqimor; mjalta, melasë, shurupet e sipërme; tharmi;  pluhuri për pjekje; kripa, mustarda; 

uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akulli për freskim; budingët; preparatet me bazë 

nishesteje; mielli i sojës; çokollata dhe produktet e çokollatës; kafe e ftohtë.   

32   Birrat; përzierjet e birrave te ndritshme dhe errëta; birrat pa alkool; birrat me pak kalori 

dhe me pak alkool; pijet e hopit; përzierjet e birrës dhe lëngjeve te frutave, ekstrakteve të 

frutave dhe/ose pijeve te frutave te aromatizuara; shandy; përzierjet e birrave dhe pijeve pa 

alkool; uji mineral; uji i pijes; uji i tryezës; uji i  gazuar; uji i burimit; uji i gazuar; 

limonadat; pijet e aromatizuara të bëra nga uji mineral dhe frutat apo ekstraktet e frutave; 

pijet jo alkkolike te bëra me lëngje te frutave; pijet e frutave dhe lëngjet e frutave; nektarët; 

pijet jo alkoolike; pijet jo alkoolike te aromatizuara me birrë, pijet jo alkoolike te 

aromatizuara me ananas, pijet jo alkoolike te aromatizuara me limon; shurupet dhe 

preparatet  tjera për përgatitjen e pijeve; pijet e frutave dhe/ose lëngjet e frutave me 

qumësht, pijet dhe lëngjet e perimeve; pijet jo-alkoolike të perimeve  ose pijet me bazë 

perimesh; pijet jo alkoolike të fermentuara.   

35   Shërbimet e shitjes me shumicë dhe pakicë te birrave, ujërave mineral dhe te gazuar 

dhe pijeve te tjera jo alkoolike, pijet e futave dhe lëngjet e frutave, shurupeve dhe  

preparateve tjera për përgatitjen e pijeve,  ujit për pije, ujë me  aditivë (pijet jo 

alkoolike);reklamimi;shërbimet e marketingut, reklamimi i biznesit;menaxhimi i 

biznesit;administrimi i biznesit;funksionet e zyrës;shërbimet e sekratarisë;sondazhet e 

opinionit;shitje me ankand;shpërndarja e materialeve reklamuese;publikimi i teksteve 

reklamuese;qiradhënie e hapësirave për reklamim;reklamim on-line në rrjetin 

kompjuterik;prezantimi (demonstrimi) i produkteve;shpërndarja e materialeve 

reklamuese;reklamimi përmes katalogëve të porositur;agjencitë e reklamimit;shërbimet e 

reklamimit;reklamimi në radio;reklamimi në televizion;relacionet me publikun;studimi i 

tregut;publikimi dhe botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe imazheve të mediave të 

regjistruara për qëllime komerciale dhe reklamimi;përgatitja, aranzhimi dhe mbajtja e 

panaireve, shfaqjeve tregtare dhe këshillëdhënie ne lidhje tregtinë pëër qëllime komerciale 

dhe reklamimi   

 

 

 

(111)  23852 

(151)  21/11/2018 

(181)  12/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/28 

(591)  Kaltër, verdhë, bardhë, protokalli, 

gjelbër, ari , kuq 

(732)  Drustvo za trgovija, proizvodstvo, 

uslugi, špedicija, uvoz-izvoz PEKABESKO 

AD ul.10 br.44 s.Kadino, 1041 Ilinden, 

1000 Skopje, MK 

(540)  
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(740)  Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"  

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; përgatitjet e mishit; pâté (përzierje e 

mishit të gatuar dhe yndyrave të grira në një pasta të përhapur); pâté e mëlçisë / pasta të 

mëlçisë; pâté pule; xhelatina (salca) mishi; mish, konservuar / mish, i konservuar; mish, i 

ruajtur; ekstrakte të mishit   

35   Reklamimi; menaxhim i biznesit; shërbimet për eksport-import dhe shitjen me shumicë 

dhe pakicë me: mish, peshk, shpezët dhe kafshët e gjahut; përgatitjet e mishit; pâté 

(përzierje e mishit të gatuar dhe yndyrave të grira në një pasta të përhapur); pâté e mëlçisë / 

pasta të mëlçisë; pâté pule; pelte (pasta) mishi; mish, konservuar / mish, i konservuar; mish, 

i ruajtur; ekstrakte të mishit   

 

 

 

(111)  23800 

(151)  20/11/2018 

(181)  15/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/32 

(300)  016990186  17/07/2018  EU 

(732)  Automobili Lamborghini S.p.A. via 

Modena, 12 40019 Sant' Agata Bolognese 

(BO), IT 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automobila; automobila elektrik; goma për automobila; fletë parandalimi të 

spërkatjes nga balta për automjete; kapak (hauba) për automobila; drejtues (timon) për 

automjete; paisje kundër vjedhjes për automjete; mbrojtësa për automobila; sirena për 

automobila; karoseri për automobila; ulëse për automobila; motorra për automobila; 

automobila për gara (vrapues); shasi për automobila; amortizatorë për automobila; tapacir 

për automobila; motorra elektrik për automobila; automobila të cilët drejtohen vetë 

(automobila pa shofer); disqet (bandashat) e rrotave (për automobila); automobila dhe pjesë 

konstruktive për ta; ulëse garash për automobila; pjesë për rregullim të brendshëm të 
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automobilave; kuti automatike të ndërruesit për automobila; ndërrues të shpejtësisë për 

automobila; anije me motor; motoçikleta; biçikleta; automjete elektrike; vetura hibride; 

frena për automobila; pllakëza (pllaka) frenash për automjete tokësore; spojlera për 

automjete; spojlera për automjete të cilat lëvizin nëpër ujë; spojlera për automjete të cilat 

lëvizin nëpër tokë; spojlera aerodinamik për automjete; spojlera për automjete të cilat 

lëvizin nëpër ajr.    

25   Veshje (rrobe);dorëza (rrobe);rripa (rrobe);shorce;mbulesa për shpatulla 

(rrobe);ndrresa të poshtëme;dorëza pa gjishtrinj;kasketë (mbulesë për kokë);kapulaçë 

(rrobe);rrobe sportive;rrobe të cilat e rrezistojne ujin;rrobe për shoferë;rrobe për 

fëmijë;rrobe për gjimnastë;rrobe lëkure;rrobe pune;rrobe për izolim të nxehtësisë;rroba për 

fëmije të vegjël (benkica);të mbathura sportive;kapela sportive dhe kapela;dresa (fanella) 

dhe pantallona të shkurtër, Bermude (pantallona të shkurtër) për sport;rroba sportive 

(trenerka).   

28   Automobila lodra;modele automjetesh;lojra me vrapime automobilash;automobila me 

pedale (lodra);staza për automobila (lodra);set pjesësh (të cilat shiten si komplete) për 

ndërtimin e modeleve të automobilave;modele lodrash automobila me radio dirigjim 

(drejtim);paisje sportive.   

 

 

 

(111)  23904 

(151)  29/11/2018 

(181)  15/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/33 

(591)  Ari , e bardhë 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(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.   



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

356 

 

 

 

 

(111)  23900 

(151)  29/11/2018 

(181)  16/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/37 

(591)  ngjyre ari, e kuqe dhe e bardhë 

(732)  S.L.E. Services aux Loteries en 

Europe, Société coopérative à responsabilité 

limitée Avenue Herrmann Debroux 44-46 

B-1160 Bruxelles, BE 

(740)  Hekuran Rama ZMP IP L.L.C. Rr. 

``Ndue Përleshi`` -Alko Impeks Obj.  2-1/9 

Prishtinë, Republika e Kosovës 
 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 41   Shërbime të mësimdhënies, trajnime, arsimore dhe zbavitëse;Ngjarje kulturore 

dhe sportive;Kurse me korrespondencë;Publikimi i ilustrime, librave, revistave shkencore, 

gazetave, botime periodike, gazeta ditore, publikimet e të gjitha llojeve dhe në të gjitha 

format (përveç për qëllime reklamimi), duke përfshirë publikimet elektronike dhe digjitale 

(me përjashtim për qëllime reklamimi), publikimin e mediave me zë dhe/ose media vizuale, 

multimedia (disqe interaktive, kompakt disqe audio-dixhital me kujtesën vetëm për lexim), 

programe multimediale (kompjuterizimi i teksteve dhe/ose imazheve të qeta dhe/ose të 

lëvizshme), lojra;Editimi i programeve në radio dhe programeve televizive;Materiale audio-

vizuale dhe materiale multimedia (kompjuterizimi i teksteve dhe/ose imazheve të qeta 

dhe/ose me zë muzikore apo jo), nëse janë apo jo për qëllime interaktive;Prodhimin e 

programeve radio televizive për informacion apo argëtim, audio-vizual dhe programeve 

multimedia (kompjuterizimi i tekstit dhe/ose imazheve të qeta ose me lëvizje dhe/ose 

tingujve, qoftë muzikore apo jo), qoftë për qëllime interaktive ose jo;Aranzhimi i 

shfaqjeve;prodhimi artistik dhe dhënia me qira e filmave dhe kasetave, duke përfshirë video 

kaseta dhe më përgjithësi të gjitha mediat vizuele (pamore) dhe me zë dhe/ose mediave 

multimedia (disqe interaktive, kompakt disqe audio-dixhital me kujtesën vetëm për 

lexim);Lojëra bibliotekash, përkatësisht lojëra të animuara (argëtuese);Redaktimi i kasetës 

së videos, raportimi fotografik;Redaktimi i skenarit;Regjistrimi i zërit (studiot e 

regjistrimit) dhe regjistrimi i imazhit (filmimi);Organizimi i garave për edukim apo 

zbavitje;Organizimi dhe mbajtja e seminareve, konferencave dhe kongreseve;Organizimi 

dhe mbajtja e ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore;Organizimi i llotarive dhe 

lojëra të tjera të fatit, parave dhe parashikimi, lojera më terheqjen e tiketave (tombolss), 

tërheq çmimin, lojra me gervishjen e kartave, baset;Huazimi i librave;Prodhimi i 

filmave;Marrja me qira e fotografive të filmave, regjistrimeve të zërit, projektorëve të 

kinemasë dhe aksesorëve të tyre, pamjeve skenike.   
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(111)  23732 

(151)  12/11/2018 

(181)  16/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/38 

(732)  Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 2-9 

Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JP 

(740)  Hekuran Rama Rr. ``Ndue Përleshi`` -

Alko Impeks Obj.  2-1/9 Prishtinë, Republika 

e Kosovës 

 
 

(540)  CYDENITOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit; preparate 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të sistemit të imunitetit; preparate farmaceutike 

për trajtimin e çrregullimeve hematologjike.    

 

 

 

(111)  23758 

(151)  16/11/2018 

(181)  16/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/39 

(732)  Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 2-9 

Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo, 

JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  REDEMVI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike;preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit;preparate 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të sistemit të imunitetit;preparate farmaceutike 

për trajtimin e çrregullimeve hematologjike.   

 

 

 

(111)  23739 

(151)  15/11/2018 

(181)  16/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/40 

(732)  Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. 2-9 

Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, Tokyo,  

, JP 

(740)  Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C 

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 

(540)  INQOVI 
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(511) 5   Preparate farmaceutike;preparate farmaceutike për trajtimin e kancerit;preparate 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të sistemit të imunitetit;preparate farmaceutike 

për trajtimin e çrregullimeve hematologjike.   

 

 

 

(111)  23915 

(151)  29/11/2018 

(181)  16/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/41 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000 Switzerland, 

CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PARLIAMENT PLATINUM 

 
 

     

 
 

 

(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.   

 

 

 

(111)  23902 

(151)  29/11/2018 

(181)  16/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/42 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ATELIER 

 
 

     

 
 

 

(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 
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duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit  

për qëllime të mbajtjes ngrohtë;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares 

ose duhanit për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet 

e nikotinës se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e 

cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, 

gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse.   

 

 

 

(111)  23827 

(151)  20/11/2018 

(181)  17/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/48 

(591)  E kaltër, e bardhë. 

(732)  Nutricia International B.V.  Schiphol 

Boulevard 105, 1118 BG Schiphol Airport, 

NL 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8,10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Ushqim për qëllime të veçanta mjeksore; supstanca dietike për përdorim mjeksor; 

ushqim për bebe, foshnje dhe invalidë; ushqim për bebe me nevoja të veçanta ushqimore; 

qumësht për bebe dhe foshnje; fruta, perime dhe meze me bazë qumështi të kokosit për 

bebe dhe fëmijë, duke përjashtuar akulloret, akulloret e qumështit dhe jogurtet e ngrira; 

shtesa ushqyese dietike për përdorim mjekësor; produkte ushqimore për përdorim 

mjekësor, drithra (cereals) për foshnje; preparate vitaminash; ushqim për shtazëna, 

qumështdhënëse dhe gjidhënëse; qumësht detik për shtazëna, qumështdhënëse dhe 

gjidhënëse   

29   Qumësht dhe produkte qumështi; pluhur qumështi, vakte të përgatitura ose të paketuara 

të cilat kryesisht përmbajnë mish, peshk, shpendë, ose perime; ushqim meze të cilat 

kryesisht pëmbajnë fruta dhe lathi; ushqim meze me bazë frutash, ushqim meze nga frutat 

dhe kombinime nga gjalpi i kikirikit, salcë mollësh; ushqim meze me bazë jogurti, ushqim 

meze – jogurt me bazë organike; pije jogurti; fruta të ngrira dhe jogurte të ngrira-meze 

jogurti; fruta dhe perime të ngrira-thara në formë të çipseve; pure frutash; qumsht; qumësht 

i aromatizuar; ushqim meze organike me bazë-frutash; ushqim meze organike me bazë 

perimesh. .   

30   Drithra dhe preparate të bërë nga drithrat (ceraliet); drithra kafjalli; shufra drithrrash; 

drithra (muesli); ushqim meze, me bazë drithrash; ushqim meze, me bazë orizi; biskota.   

32   Pije të pasururara me shtesa minerale (të cilat nuk janë për prëdorim mjekësore); pije të 

pasururara me shtesa vitaminoze të cilat nuk janë për prëdorim mjekësore); ujra mineral; 

pije jo alkoolike të pasurura me minerale; ujra të aromatizuar; pije dhe lëngje frutash; pije 

perimesh dhe lëngje perimesh.   
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(111)  23882 

(151)  27/11/2018 

(181)  17/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/49 

(732)  Telc gGmbH Bleichstraße 1 

60313 Frankfurt am Main, DE 

(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe instrumente për furnizim, kyçje, transformim, akumulim, regullim 

dhe kontrollim të elektricitetit (rrymës); aparate dhe displej (ekrane) të futjes dhe daljes së 

të dhënave; aparate dhe instrumente optike, sinjalizues, kontrollues (për mbikëqyrje), dhe 

mësimdhënie; projektorë; aparate për incizim, transmetim ose reproduktim të shkrimit, zërit 

ose imazheve; bartës elektronik të dhënash, veçanërisht bartës magnetik të dhënash, disqe 

incizuese, kompakt disqe dhe memory sticks (memorije) (me ose pa të dhëana të ruajtura), 

paisje dhe kompjuterë për procesuim të dhënash.   

16   Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale (të përfshira në këtë klasë); lëndë të 

printuara; fotografi, rekuzita dhe mjete (stacionare) zyrash (pos mobiljeve), materiale 

instruksioni dhe mësimdhënie (pos aparateve).   

41   Arsimim; ofrim i trajnimeve; argëtim; udhëheqje me kurse të gjuhëve dhe provimeve, 

udhëheqje me trajnime, seminare dhe workshop (puntori) të gjuhëve; zhvillim i testeve 

prtotipe, objektivave arsimore dhe formateve të testeve të gjuhëve; konceptim, 

implementim dhe organizim të certifikatave të gjuhëve.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtim dhe dizajn që kanë të bëjnë me futjen 

dhe ekzaminimin e gjuhës;disajnim dhe zhvillim i harduerit dhe softuerit kompjuterik për 

futjen dhe ekzaminimin e gjuhës.   

 

 

 

(111)  23851 

(151)  21/11/2018 

(181)  17/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/54 

(591)   E  Kaltert e mbyllur, e  Gjelbert 

(732)  ‘’MC Food,,sh.p.k.  Lipjan 

Ish Fabrika e Coca-Colles, Lipjan, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   
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30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

 

 

 

(111)  23850 

(151)  21/11/2018 

(181)  17/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/55 

(591)   E  Kaltert e mbyllur 

- E  Kaltert e qelur 

- E Bardhe 

(732)  ’MC Food,,sh.p.k. Ish Fabrika e Coca-

Colles, Lipjan, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

 

 

(111)  23835 

(151)  21/11/2018 

(181)  17/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/56 

(591)   E  Kaltert e mbyllur 

- E  Kaltert e qelur 

- E Bardhe 

- E Verdhe e Celur 

- E Portokalt 

(732)  ‘’MC Food,,sh.p.k. Ish Fabrika e 

Coca-Colles, Lipjan, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

(540)   
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Consulting" Viti 

 
 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.   

32   Birra; ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike; lëngje të frutave dhe 

pije; shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve; ujëra (pije).    

 

 

 

(111)  23834 

(151)  21/11/2018 

(181)  17/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/57 

(591)   E  Kaltert e mbyllur 

- E  Kaltert e qelur 

- E Bardhe 

- E Verdhe e Celur 

- E Portokalt 

(732)  ’MC Food,,sh.p.k. Ish Fabrika e Coca-

Colles, Lipjan, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të 

ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe 

produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.   

30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga 

drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë; 

mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.   

32   Birra;ujëra mineral dhe të gazuar si dhe pije të tjera jo-alkoolike;lëngje të frutave dhe 

pije;shurup dhe preparate të tjera për përgatitjen e lëngjeve;ujëra (pije).   

 

 

 

(111)  23799 

(151)  20/11/2018 

(181)  18/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/66 

(591)  E bardhë, e zezë. 

(732)  “ESSI”  SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC, KS 

(540)   
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(740)  Bujar Krasniqi,pronar  

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Tekstilet dhe artikuj tekstili të përfshirë në klasa të tjera; mbulesa sgtrati dhe 

tavoline.   

25   Veshje, këpuca, kapele.   

 

 

 

(111)  23761 

(151)  19/11/2018 

(181)  22/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/71 

(591)   E bardhë, hijezime blu, cian, gri, 

fushia 

(300)  245495  06/10/2017  GR 

(732)  Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street, 24100 Kalamata, GR 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   duhan, purot, cigaret,  cigaret elektronike, cigarillot, artikujtë e duhanxhinjëve, 

taketuket, kuti për cigare, çakmakët për cigare, letër duhani, shkrepëse, solucione të 

lëngshme për përdorim në cigaret elektrike.   

 

 

 

(111)  23917 

(151)  29/11/2018 

(181)  23/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/72 

(732)  PHARMANOVA DOO DRUŠTVO 

ZA PROIZVODNJU  FARMACEUTSKIH 

PROIZVODA OBRENOVAC Industrijska 8, 

11500 Obrenovac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

(540)  MENDIAXON 
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kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(511) 5   Preparate  farmaceutike, mjekësore dhe veterinare   

 

 

 

(111)  23916 

(151)  29/11/2018 

(181)  23/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/73 

(732)  PHARMANOVA DOO DRUŠTVO 

ZA PROIZVODNJU FARMACEUTSKIH 

PROIZVODA OBRENOVAC Industrijska 8, 

11500 Obrenovac, RS 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  ZANKAF  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet farmaceutike.   

 

 

 

(111)  23735 

(151)  12/11/2018 

(181)  23/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/74 

(732)  G.L. PHARMA GMBH Schlossplatz 

1, 8502 Lannach, AT 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  ANTIFLAT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe veterinare;preparate mjekësore të kujdesit shëndetësor.   

 

 

 

(111)  23524 

(151)  27/09/2018 

(181)  23/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/76 

(591)  Roze 

(732)  Diola Dosti –Baftiu Rr Ahmet Kaqiku 

“ Rubin Invest , Kulla 1,70000, Ferizaj , KS 

 

(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   

41   Arsimim;ofrim trajnimesh;argëtim;aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  23504 

(151)  19/09/2018 

(181)  05/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/140 

(591)  E kuqe, e kaltërt 

(732)  Lulzim Beqiri Rruga Tregu me 

Shumice te Amortizatoret, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash;preparatet 

për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje;sapunët;parfumet, vajrat 

esencialë, preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për 

higjienën e gojës.   

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; thikat; armët e brezit, 

brisqet e rojës   

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   

21   Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës;krehrit dhe sfungjerët;furçat 

(përveç furçave të bojës);materialet për krijimin e furçave;artikujt për 

pastrim;tufat prej çeliku për fërkim;qelqi i përpunuar ose gjysmë i 

përpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari), qelqurinat, enët prej 

porcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera   

24   Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave   

28   Lodrat dhe gjësendet për lojë; artikujt për gjimnastikë dhe sporte që nuk 

janë përfshirë në klasat tjera; dekorimet për pemën e Krishtlindjeve 
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34   Duhani, artikujt e duhanxhinjve, shkrepëset   

 

 

 

(111)  23558 

(151)  09/10/2018 

(181)  07/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/168 

(591)  Ngjyrat që mbrohen: e kaltër, e gjelbër 

dh e bardhë. 

(732)  Kolë Dema Rr”Enver Berisha”, nr. 31, 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte për higjien, zbardhim dhe pastrim; produkte per heqjen e njollave; 

produkte për shkelqim; produkte për heqjen e insekteve në materialet të buta dhe të forta; 

produkte ekologjike.   

5   Preparatet e sanitarisë dhe për, preparate për dezinfektim.   

 

 

 

(111)  23517 

(151)  26/09/2018 

(181)  12/02/2028 

(210)  KS/M/ 2018/181 

(300)  Z-278/2007  14/02/2007  RS 

(732)  Gilead Sciences Inc.(Delaware 

corporation) 333 Lakeside Drive, Foster 

City, California 94404, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA&D" 

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5 

 
 

(540)  GILEAD 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  23759 

(151)  16/11/2018 

(181)  15/03/2028 

(210)  KS/M/ 2018/350 

(591)  E zezë, ngjyrë ari 

(732)  Dëshir Berisha Arsim Berisha p.n, 

20,000 Prizren, KS 

(740)  VALMIR BERISHA Arsim Berisha 

p.n, 20,000 Prizren 

(540)   
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(511) 45   Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe 

individëve;shërbimet personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të 

individëve   

 

 

 

(111)  53014 

(151)  07/09/2018 

(181)  19/09/2018 

(210)  KS/R/ 2008/2210 

(591)  Ari, bardh, kuqe, zezë. 

(300)  Z-1966-656 (41609)  23/05/1996  RS 

(732)  Philip Morris Products S.A.., a Swiss 

Corporation Quai Jeanrenaud 3, 2000 

Nauchatel,  CH 

(740)  Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-R" 

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan i papërpunuar, apo i përpunuar, artikuj për duhanxhi, çibrita.   
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(111)  53013 

(151)  30/08/2018 

(181)  17/11/2018 

(210)  KS/R/ 2008/6578 

(732)  NOVARTIS AG CH-4002 Basel, CH 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Pëgatitje farmaceutike, dezinfektues, produkte për mirëmbajtjen e thjerrëzave të 

kontaktit, posaçerisht solucione për pastrim dhe shpëlarje dhe solucione për ruatjen e 

thjerrëzave të kontaktit.   

9   Aparate dhe instrumente optike, thjerrëza optike të kontaktit.    

41   Edukimi për konsumatorë dhe profesionistë në fushën e kujdesit ndaj syve dhe 

shëndetit.   

44   Informacion mjekësor në fushën e kujdesit ndaj syve dhe shëndetit.   

 

 

 

(111)  53015 

(151)  03/10/2018 

(181)  19/11/2018 

(210)  KS/R/ 2008/7811 

(300)  337588  17/07/1967  FR 

(732)  Elanco Animal Health Ireland Limited 

70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, IE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  STRESNIL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte  veterinare.   
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VAZHDIME TË REGJISTRIMIT TË 

MARKAVE TREGTARE 
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(111) 8186 

(210) KS/M/ 2008/95 

(180) 18/01/2028 

(220) 18/01/2008 

(730) DAUTI KOMERC, Drustvo za proizvodstvo, promet i uslugi uvoz-izvoz AD  s.Bojane, 

opstina Saraj, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8187 

(210) KS/M/ 2008/96 

(180) 18/01/2028 

(220) 18/01/2008 

(730) DAUTI KOMERC, Drustvo za proizvodstvo, promet i uslugi uvoz-izvoz AD  s.Bojane, 

opstina Saraj, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8272 

(210) KS/M/ 2008/186 

(180) 12/03/2028 

(220) 12/03/2008 

(730) EMONA SH.P.K. export-import  Kongresi i Manastirit pn, 42000 Vushtri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8273 

(210) KS/M/ 2008/187 

(180) 12/03/2028 

(220) 12/03/2008 

(730) EMONA SH.P.K. export-import  Kongresi i Manastirit pn, 42 000 Vushtri, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8290 

(210) KS/M/ 2008/267 

(180) 03/04/2028 

(220) 03/04/2008 

(730) "ADEA GROUP"-SH.P.K.  Rr."Mehmet Akif Ersoy" nr.3/1 Gjilan, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8305 

(210) KS/M/ 2008/298 

(180) 11/04/2028 

(220) 11/04/2008 

(730) ADING AD SKOPJE  Novoselski Pat bb 1000 Skopje, MK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8306 

(210) KS/M/ 2008/299 

(180) 11/04/2028 

(220) 11/04/2008 

(730) ADING AD SKOPJE  Novoselski Pat bb 1000 Skopje, MK 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8307 

(210) KS/M/ 2008/300 

(180) 11/04/2028 

(220) 11/04/2008 

(730) ADING AD SKOPJE  Novoselski Pat bb 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8308 

(210) KS/M/ 2008/301 

(180) 11/04/2028 

(220) 11/04/2008 

(730) ADING AD SKOPJE  Novoselski Pat bb 1000 Skopje, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8309 

(210) KS/M/ 2008/302 

(180) 11/04/2028 

(220) 11/04/2008 

(730) Ndërmarja për prodhim dhe tregëti POFIX d.o.o.  Rr. Dereboj PN, 1200 Tetovë, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8202 

(210) KS/M/ 2008/364 

(180) 18/04/2028 

(220) 18/04/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited  Globe House, 1 

Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8203 

(210) KS/M/ 2008/365 

(180) 18/04/2028 

(220) 18/04/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited   Globe House, 1 

Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8204 

(210) KS/M/ 2008/366 

(180) 18/04/2028 

(220) 18/04/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited  Globe House, 1 

Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8205 

(210) KS/M/ 2008/367 

(180) 18/04/2028 

(220) 18/04/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited  Globe House, 1 

Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8346 

(210) KS/M/ 2008/520 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) easyGroup IP Licensing Limited  The Rotunda, 42-43 Gloucester Crescent, London, NW1 

7DL, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8351 

(210) KS/M/ 2008/523 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) easyGroup IP Licensing Limited  The Rotunda, 42-43 Gloucester Crescent, London, NW1 

7DL, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8367 

(210) KS/M/ 2008/529 

(180) 07/05/2028 

(220) 07/05/2008 

(730) Tally Weijl Holding AG  Viaduktstr. 42, 4051 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8101 

(210) KS/M/ 2008/544 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8368 

(210) KS/M/ 2008/595 

(180) 07/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Jaffa d.o.o. Crvenka  Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8369 

(210) KS/M/ 2008/596 

(180) 07/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Jaffa d.o.o. Crvenka  Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8612 

(210) KS/M/ 2008/632 

(180) 16/05/2028 

(220) 16/05/2008 

(730) LAKELAND DAIRY SALES LIMITED  c/o Killeshandra Co Operative Agricultural & 

Dairy Soc, Killeshandra Co. Covan, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8531 

(210) KS/M/ 2008/652 

(180) 20/05/2028 

(220) 20/05/2008 

(730) O.S. ''ARSDENT''  Rr. Rexhep Shema nr. 8, 10000 Prishtinë, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18371 

(210) KS/M/ 2008/701 

(180) 03/06/2028 

(220) 03/06/2008 

(730) Fleurop-Interflora  Stelzenstrasse 6, 8152 Glattbrugg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8572 

(210) KS/M/ 2008/717 

(180) 03/06/2028 

(220) 03/06/2008 

(730) Dr. Rehfeld Fashion AG  Modering 5 22457 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8839 

(210) KS/M/ 2008/732 

(180) 05/06/2028 

(220) 05/06/2008 

(730) ALFA ALFA ENERGY AVEE  Paralia Aspropyrgou, 19300 Aspropyrgos, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9950 

(210) KS/M/ 2008/770 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) Meda Pharma S.a.r.l.  43, Avenue John Fitzgerald Kennedy, L-1855, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15337 

(210) KS/M/ 2008/872 

(180) 10/06/2028 

(220) 10/06/2008 

(730) PANASONİC ECO SOLUTİONS ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ  Abdurrahmangazi Mah. Ebubekir Cad. No: 44 Sancaktepe, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8873 

(210) KS/M/ 2008/928 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) SAPONIA " kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek  M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8872 

(210) KS/M/ 2008/929 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek  M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18342 

(210) KS/M/ 2008/930 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek  M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8869 

(210) KS/M/ 2008/931 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) SAPONIA " kemijska,prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek   M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8809 

(210) KS/M/ 2008/932 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek  M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8563 

(210) KS/M/ 2008/933 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) SAPONIA" kemijska,prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek    M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8562 

(210) KS/M/ 2008/934 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) SAPONIA " kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek    M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8561 

(210) KS/M/ 2008/935 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) SAPONIA" kemijska,prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek  M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8560 

(210) KS/M/ 2008/936 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek   M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8573 

(210) KS/M/ 2008/937 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) SAPONIA" kemijska, prehrambena i farmaceutska industrija d.d. Osijek  M. Gupca 2, 

Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10628 

(210) KS/M/ 2008/981 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) RAICAM INDUSTRIE S.R.L.  Via Teramo 5, 65025 Manoppello, Scalo, Pescara, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10507 

(210) KS/M/ 2008/983 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) CARLO PIGNATELLI S.P.A.  VIA G. REISS ROMOLI 150, 10148 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8524 

(210) KS/M/ 2008/1108 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16, Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16650 

(210) KS/M/ 2008/1120 

(180) 24/06/2028 

(220) 24/06/2008 

(730) Bora Creations S.L.  Calle Rey Sancho 7, Local 3 07180 Santa Ponsa Mallorca, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15529 

(210) KS/M/ 2008/1127 

(180) 24/06/2028 

(220) 24/06/2008 

(730) Wyeth LLC  235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8483 

(210) KS/M/ 2008/1129 

(180) 24/06/2028 

(220) 24/06/2008 

(730) ARENA DISTRIBUTION S.A.  Baarerstrasse 95 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21821 

(210) KS/M/ 2008/1135 

(180) 25/06/2028 

(220) 25/06/2008 

(730) ETI ELEKTROELEMENTE d.d.  Obrezija 5, 1411 Izlake, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8545 

(210) KS/M/ 2008/1145 

(180) 30/06/2028 

(220) 30/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16, Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8547 

(210) KS/M/ 2008/1146 

(180) 30/06/2028 

(220) 30/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16, Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8544 

(210) KS/M/ 2008/1147 

(180) 30/06/2028 

(220) 30/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16, Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8546 

(210) KS/M/ 2008/1148 

(180) 30/06/2028 

(220) 30/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16, Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8591 

(210) KS/M/ 2008/1149 

(180) 30/06/2028 

(220) 30/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16, Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

379 

 

 
 

(111) 8592 

(210) KS/M/ 2008/1150 

(180) 30/06/2028 

(220) 30/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16, Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8574 

(210) KS/M/ 2008/1152 

(180) 30/06/2028 

(220) 30/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16, Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8570 

(210) KS/M/ 2008/1153 

(180) 30/06/2028 

(220) 30/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16, Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9422 

(210) KS/M/ 2008/1155 

(180) 02/07/2028 

(220) 02/07/2008 

(730) Priva Holding B. V.  Zijlweg 3 2678 LC DE LIER The Netherlands, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8569 

(210) KS/M/ 2008/1194 

(180) 10/07/2028 

(220) 10/07/2008 

(730) Sopharma AD  16, Iliensko shausee str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8593 

(210) KS/M/ 2008/1195 

(180) 10/07/2028 

(220) 10/07/2008 

(730) Sopharma AD  16, Iliensko shausee str. 1220 Sofia, BG 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8814 

(210) KS/M/ 2008/1196 

(180) 10/07/2028 

(220) 10/07/2008 

(730) JEMELLA GROUP LIMITED c/o Eversheds LLP   Bridgewater Place, Water Lane, 

Leeds, LS11 5BZ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8813 

(210) KS/M/ 2008/1197 

(180) 10/07/2028 

(220) 10/07/2008 

(730) JEMELLA GROUP LIMITED c/o Eversheds LLP  Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, 

LS11 5BZ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8630 

(210) KS/M/ 2008/1200 

(180) 10/07/2028 

(220) 10/07/2008 

(730) PPG Coatings Danmark A/S  Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8541 

(210) KS/M/ 2008/1203 

(180) 10/07/2028 

(220) 10/07/2008 

(730) STRELLSON AG  Sonnenwiesenstrasse 21 8280 Kreuzlingen , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8631 

(210) KS/M/ 2008/1205 

(180) 10/07/2028 

(220) 10/07/2008 

(730) Swedish Match North Europe AB  118 85 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8629 

(210) KS/M/ 2008/1207 

(180) 10/07/2028 

(220) 10/07/2008 

(730) Swedish Match North Europe AB  118 85 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8443 

(210) KS/M/ 2008/1226 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8435 

(210) KS/M/ 2008/1230 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8467 

(210) KS/M/ 2008/1244 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8451 

(210) KS/M/ 2008/1253 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8614 

(210) KS/M/ 2008/1254 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8615 

(210) KS/M/ 2008/1255 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8744 

(210) KS/M/ 2008/1256 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8433 

(210) KS/M/ 2008/1257 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8529 

(210) KS/M/ 2008/1282 

(180) 15/07/2028 

(220) 15/07/2008 

(730) AESCULAP AG  Am Aesculap-Platz 78532 Tuttlingen , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8762 

(210) KS/M/ 2008/1290 

(180) 18/07/2028 

(220) 18/07/2008 

(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH 100% FOREIGN INVESTMENTS ROUST 

INCORPORATED  Symbol A, 52, Pulkovskoye shosse, Shushary Village, 196140 Saint-

Petersburg, RU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8763 

(210) KS/M/ 2008/1291 

(180) 18/07/2028 

(220) 18/07/2008 
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(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH 100 % FOREIGN INVESTMENTS 

ROUST INCORPORATED  Symbol A, 52, Pulkovskoye shosse, Shushary Village, 196140 

Saint-Petersbug, RU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8764 

(210) KS/M/ 2008/1292 

(180) 18/07/2028 

(220) 18/07/2008 

(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH 100 % FOREIGN INVESTMENTS 

ROUST INCORPORATED  Symbol A, 52, Pulkovskoye shosse, Shushary Village, 196140 

Saint-Petersburg, RU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8766 

(210) KS/M/ 2008/1293 

(180) 18/07/2028 

(220) 18/07/2008 

(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH 100% FOREIGN INVESTMENTS ROUST 

INCORPORATED  Symbol A, 52, Pulkovskoye shosse, Shushary Village, 196140 Saint-

Petersburg, RU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8768 

(210) KS/M/ 2008/1297 

(180) 18/07/2028 

(220) 18/07/2008 

(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH 100% FOREIGN INVESTMENTS ROUST 

INCORPORATED  Symbol A, 52, Pulkovskoye shosse, Shushary Village, 196140 Saint-

Petersburg, RU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8767 

(210) KS/M/ 2008/1298 

(180) 18/07/2028 

(220) 18/07/2008 

(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH 100% FOREIGN INVESTMENTS ROUST 

INCORPORATED   Symbol A, 52, Pulkovskoye shosse, Shushary Village, 196140 Saint-

Petersburg, RU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8765 

(210) KS/M/ 2008/1299 

(180) 18/07/2028 

(220) 18/07/2008 

(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH 100% FOREIGN INVESTMENTS ROUST 

INCORPORATED  Symbol A, 52, Pulkovskoye shosse, Shushary Village, 196140 Saint-

Petersburg, RU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8994 

(210) KS/M/ 2008/1309 

(180) 21/07/2028 

(220) 21/07/2008 

(730) ALBI - COMMERCE Sh.p.k.  Zona e re industriale p.n. 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8995 

(210) KS/M/ 2008/1310 

(180) 21/07/2028 

(220) 21/07/2008 

(730) ALBI - COMMERCE Sh.p.k.  Zona e re industriale p.n. 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8611 

(210) KS/M/ 2008/1350 

(180) 25/07/2028 

(220) 25/07/2008 

(730) ORION Corporation  13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9321 

(210) KS/M/ 2008/1381 

(180) 28/07/2028 

(220) 28/07/2008 

(730) ADDINOL Lube Oil GmbH  Gebaude 4609, Am Haupttor 06237 Leuna (DE), DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8679 

(210) KS/M/ 2008/1382 

(180) 28/07/2028 

(220) 28/07/2008 
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(730) Asahi Europe Ltd A Private Limited Company incorporated in terms of the laws of 

England and Wales  1 Forge End, Woking, Surrey GU21 6DB, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8680 

(210) KS/M/ 2008/1383 

(180) 28/07/2028 

(220) 28/07/2008 

(730) Asahi Europe Ltd A Private Limited Company incorporated in terms of the laws of 

England and Wales   1 Forge End, Woking, Surrey GU21 6DB, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9180 

(210) KS/M/ 2008/1393 

(180) 29/07/2028 

(220) 29/07/2008 

(730) COTONELLA S.P.A.  SONICO (BRESCIA) - ITALY, VIA T. EDISON, 33, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15126 

(210) KS/M/ 2008/1404 

(180) 01/08/2028 

(220) 01/08/2008 

(730) McArthur/Glen Europe Holdings Limited   LLC Corporation Trust Center 1209 Orange 

Street, Wilmington, New Castle Delaware 19801 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17441 

(210) KS/M/ 2008/1411 

(180) 04/08/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) ALBI-COMMERCE sh.p.k.  Zona e re industriale p.n. 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9000 

(210) KS/M/ 2008/1413 

(180) 04/08/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) ALBI-COMMERCE sh.p.k.  Zona e re industriale p.n. 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15150 

(210) KS/M/ 2008/1418 

(180) 04/08/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16949 

(210) KS/M/ 2008/1429 

(180) 04/08/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8734 

(210) KS/M/ 2008/1431 

(180) 07/08/2028 

(220) 07/08/2008 

(730) VALEANT Pharmaceuticals Ireland  3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 

24, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8675 

(210) KS/M/ 2008/1460 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Wilkinson Sword GmbH  Schutzenstrasse 110, 42659 Solingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8674 

(210) KS/M/ 2008/1461 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Wilkinson Sword GmbH  Schutzenstrasse 110, 42659 Solingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15156 

(210) KS/M/ 2008/1462 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Wilkinson Sword GmbH  Schutzenstrasse 110, 42659 Solingen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8673 

(210) KS/M/ 2008/1463 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Wilkinson Sword GmbH  Schutzenstrasse 110, 42659 Solingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8884 

(210) KS/M/ 2008/1464 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) LUIGI LAVAZZA S.p.A.  Corso Novara 59, 10154 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8564 

(210) KS/M/ 2008/1465 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) LUIGI LAVAZZA S.p.A  Corso Novara 59, 10154 Torino, Italy, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10518 

(210) KS/M/ 2008/1468 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) LUIGI LAVAZZA S.p.A.  Via Bologna 32, 10152 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9310 

(210) KS/M/ 2008/1477 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) MITSUBISHI JIDOSHA KOGYO KABUSHIKI KAISHA  33-8, Shiba 5-chome, Minato-

ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8897 

(210) KS/M/ 2008/1494 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 
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(730) Dechra Pharmaceuticals PLC  24 Cheshire Avenue Cheshire Business Park Lostock 

Gralam Northwich CW9 7UA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8649 

(210) KS/M/ 2008/1524 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.   Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8426 

(210) KS/M/ 2008/1536 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.  Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8664 

(210) KS/M/ 2008/1542 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Hermanos B.V.  IJssel 25, 1509 JB ZAANDAM, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15620 

(210) KS/M/ 2008/1564 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞiRKETİ  Fatih Sultan Mehmet 

Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeustu-Umraniye-Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8757 

(210) KS/M/ 2008/1577 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Nokia Corporation  Karaportti 3, 02610 Espoo, FI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8714 

(210) KS/M/ 2008/1589 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) H&M Hennes & Mauritz AB  SE-106 38 Stockholm, Sweden SE, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9003 

(210) KS/M/ 2008/1590 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) H&M Hennes & Mauritz AB  SE-106 38 Stockholm, Sweden SE, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8715 

(210) KS/M/ 2008/1591 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) H&M Hennes & Mauritz AB  SE-106 38 Stockholm, Sweden SE, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9098 

(210) KS/M/ 2008/1598 

(180) 19/08/2028 

(220) 19/08/2008 

(730) Wilson Sporting Goods Co.  1 Prudential Plaza, 130 East Randolph Street, Suite 600, 

Chicago, IL 60601, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14884 

(210) KS/M/ 2008/1614 

(180) 20/08/2028 

(220) 20/08/2008 

(730) Seitz GMBH  Gutenbergstrasse 3, 65830 Kriftel, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8624 

(210) KS/M/ 2008/1620 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d.  Svilno 20, 51000 Rijeka, HR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8625 

(210) KS/M/ 2008/1622 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) Jadran- GALENSKI LABORATORIJ d.d.  Svilno 20, 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8618 

(210) KS/M/ 2008/1628 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d.  Svilno 20, 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8620 

(210) KS/M/ 2008/1637 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d.  Svilno 20, 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8709 

(210) KS/M/ 2008/1639 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) Domaine Clarence Dillon SAS  31 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8710 

(210) KS/M/ 2008/1640 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) Domaine Clarence Dillon SAS  31 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8711 

(210) KS/M/ 2008/1641 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 
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(730) Domaine Clarence Dillon SAS  31 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8903 

(210) KS/M/ 2008/1642 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.  Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8904 

(210) KS/M/ 2008/1643 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.  Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8905 

(210) KS/M/ 2008/1644 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.  Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8906 

(210) KS/M/ 2008/1645 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.  Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8735 

(210) KS/M/ 2008/1646 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.  Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8736 

(210) KS/M/ 2008/1647 

(180) 22/08/2028 
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(220) 22/08/2008 

(730) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.  Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8732 

(210) KS/M/ 2008/1648 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.  Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8738 

(210) KS/M/ 2008/1655 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.   Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8909 

(210) KS/M/ 2008/1664 

(180) 26/08/2028 

(220) 26/08/2008 

(730) BLANCO Gmbh+Co KG  Flehinger Strasse 59 75038 Oberderdingen Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8908 

(210) KS/M/ 2008/1670 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Dell Inc.  One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, US, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9418 

(210) KS/M/ 2008/1673 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Pennzoil-Quaker State Company  150 N.Dairy, Ashford, E0338F, Houston, TX 77079, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8912 

(210) KS/M/ 2008/1676 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Dell Inc.  One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, US, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8913 

(210) KS/M/ 2008/1677 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Dell Inc.  One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, US, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8914 

(210) KS/M/ 2008/1678 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Dell Inc.  One Dell Way, Round Rock, Texas 78682, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8701 

(210) KS/M/ 2008/1713 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Kaba AG  Mühlebühlstrasse, Kempten CH-8620 Wetzikon , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8706 

(210) KS/M/ 2008/1718 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) dormakaba Schweiz AG  Mühlebühlstrasse, CH-8623 Wetzikon , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8707 

(210) KS/M/ 2008/1719 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Kaba AG  Mühlebühlstrasse, Kempten CH-8620 Wetzikon , CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8708 

(210) KS/M/ 2008/1720 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Kaba AG  Mühlebühlstrasse, Kempten CH-8623 Wetzikon , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9432 

(210) KS/M/ 2008/1721 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Kaba AG  Mühlebühlstrasse, Kempten CH-8620 Wetzikon , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9433 

(210) KS/M/ 2008/1722 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) dormakaba Schweiz AG  Mühlebühlstrasse, Kempten CH-8623 Wetzikon, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9111 

(210) KS/M/ 2008/1735 

(180) 28/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.  Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj R.Harvatska, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9112 

(210) KS/M/ 2008/1736 

(180) 28/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.  Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj R.Harvatska, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9113 

(210) KS/M/ 2008/1737 

(180) 28/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.  Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj R.Harvatska, HR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9117 

(210) KS/M/ 2008/1738 

(180) 28/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.  Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17079 

(210) KS/M/ 2008/1739 

(180) 28/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.  Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9115 

(210) KS/M/ 2008/1740 

(180) 28/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.  Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj R.Harvatska, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18384 

(210) KS/M/ 2008/1765 

(180) 29/08/2028 

(220) 29/08/2008 

(730) Tartex + Dr. Ritter Gmbh  Hans- Bunte-Strasse 8a 79108 FREIBURG Gjermani, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8841 

(210) KS/M/ 2008/1766 

(180) 29/08/2028 

(220) 29/08/2008 

(730) YKK CORPORATION  1, Kanda izumi-cho, Chiyoda-ku Tokyo 101-8642, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17161 

(210) KS/M/ 2008/1774 

(180) 29/08/2028 

(220) 29/08/2008 
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(730) Ann Christine Lizenzmanagement GmbH & Co. KG  Favoritenstraße 103, A-110 Wien, 

AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9119 

(210) KS/M/ 2008/1783 

(180) 29/08/2028 

(220) 29/08/2008 

(730) Newport Pharmaceuticals Limited  A4, Swords Enterprise Park Feltrim Road Swords, 

County Dublin, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20240 

(210) KS/M/ 2008/1790 

(180) 29/08/2028 

(220) 29/08/2008 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8800 

(210) KS/M/ 2008/1791 

(180) 29/08/2028 

(220) 29/08/2008 

(730) CITIBANK N.A. (United States National Banking Association)  388 Greenwich Street, 

New York, New York 10013, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9126 

(210) KS/M/ 2008/1805 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Wilhelm Layher GmbH & Co.KG  Ochsenbacher Straße 56, 74363 Güglingen-Eibensbach, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9127 

(210) KS/M/ 2008/1806 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Wilhelm Layher GmbH & Co.KG  Ochsenbacher Straße 56, 74363 Güglingen-Eibensbach, 

DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8801 

(210) KS/M/ 2008/1809 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Desso B.V.  Taxandriaweg 15, 5142 PA WAALWIJK, HOLANDË, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8919 

(210) KS/M/ 2008/1810 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Ghia S. r. I .  Via Minte Vodice 12/D, 10141 Torino, Italia, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8920 

(210) KS/M/ 2008/1811 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Ghia S. r. I .  Via Minte Vodice 12/D, 10141 Torino, Italia, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15032 

(210) KS/M/ 2008/1818 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Sanyo Electric CO., Ltd.  1-1, Sanyo-cho, Daito-shi, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15053 

(210) KS/M/ 2008/1868 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Swisspearl Group AG  Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15055 

(210) KS/M/ 2008/1869 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Swisspearl Group AG  Eternitstrasse 3 8867 Niederurnen, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9431 

(210) KS/M/ 2008/1870 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Swisspearl Group AG  Eternitstrasse 3-8867 Niederurnen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8924 

(210) KS/M/ 2008/1875 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) ATNAHS PHARMA UK LIMITED  Suite 1, 3rd Floor 11-12 St.James's Square London 

SW1Y 4LB, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8927 

(210) KS/M/ 2008/1878 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) ATNAHS PHARMA UK LIMITED  Suite 1, 3rd FLOOR 11-12 St.James's Square 

London SW1Y 4LB, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8930 

(210) KS/M/ 2008/1881 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Baxalta Incorporated, 1200 Lakeside  Drive Bannockburn, Illinois 60015, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8934 

(210) KS/M/ 2008/1886 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Bode Chemie GmbH  Melanchthonstraβe 27 22525 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15081 

(210) KS/M/ 2008/1896 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Jungheinrich Aktiengesellschaft  Am Stadtrand 35 22047 Hamburg (Germany), DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15184 

(210) KS/M/ 2008/1897 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Jungheinrich Aktiengesellschaft  Am Stadtrand 35 22047 Hamburg (Germany), DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8665 

(210) KS/M/ 2008/1912 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Marchesi Antinori S.p.A.  Piazza degli Antinori, 3, 50123 Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11700 

(210) KS/M/ 2008/1921 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.  Via Santo Spirito, 11 I-

50125 Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11742 

(210) KS/M/ 2008/1922 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L.  Via Santo Spirito, 11 I-

50125 Firenze , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11741 

(210) KS/M/ 2008/1925 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 
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(730) TENUTE DI CASTELGIOCONDO E DI LUCE DELLA VITE SOCIETA'AGRICOLA 

S.R.L.  Localitá Castelgiocondo, I-53024 MONTALCINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8946 

(210) KS/M/ 2008/1929 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) TDR d.o.o.  Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj R. Harvatska, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8947 

(210) KS/M/ 2008/1934 

(180) 03/09/2028 

(220) 03/09/2008 

(730) GE POWER CONTROLS FRANCE  1572, route Guise, HARLY, F-02100 SAINT- 

QUENTIN (FR), FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8949 

(210) KS/M/ 2008/1938 

(180) 03/09/2028 

(220) 03/09/2008 

(730) GE Industrial Belgium BVBA  Nieuwevaart 51, Gent, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8953 

(210) KS/M/ 2008/1944 

(180) 03/09/2028 

(220) 03/09/2008 

(730) GE POWER CONTROLS FRANCE  1572, route Guise, HARLY, F-02100 SAINT- 

QUENTIN (FR), FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17429 

(210) KS/M/ 2008/1948 

(180) 03/09/2028 

(220) 03/09/2008 

(730) Minigrip Europe GmbH  Oberer Riedweg 1, 90518 Altdorf, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17760 

(210) KS/M/ 2008/1968 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Astellas Pharma Europe B.V.  Sylviusweg 62 2333 BE LEIDEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17762 

(210) KS/M/ 2008/1972 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Astellas Pharma Europe B.V.  Sylviusweg 62, 2333 BE LEIDEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17763 

(210) KS/M/ 2008/1980 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Strong Nederland B.V.  Krijtwal 27b, 3432 ZT NIEUWEGEIN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8957 

(210) KS/M/ 2008/1990 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Jungheinrich Aktiengesellschaft  Am Stadtrand 35 22047 Hamburg (Germany), DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12617 

(210) KS/M/ 2008/2004 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) NEXANS  4 Allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12599 

(210) KS/M/ 2008/2005 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) NEXANS  4 Allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9007 

(210) KS/M/ 2008/2047 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Marc O'Polo International GmbH  Hofgartenstrasse 1 83071 Stephanskirchen Germany, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8799 

(210) KS/M/ 2008/2056 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Eaton Corporation  1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9022 

(210) KS/M/ 2008/2073 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.A.  Via P. Beretta 18, 25063 GARDONE 

VAL TROMPIA (BRESCIA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10186 

(210) KS/M/ 2008/2084 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Bolton Alimentari S.p.A.  Via Einaudi 18/22, 22072 Cermenate (Como), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17166 

(210) KS/M/ 2008/2085 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Bolton Alimentari S.p.A.  Via Einaudi 18/22, 22072 Cermenate (Como), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11151 

(210) KS/M/ 2008/2092 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 
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(730) FABBRICA D'ARMI PIETRO BERETTA S.p.A.  Via P. Beretta 18, 25063 GARDONE 

VAL TROMPIA (BRESCIA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9653 

(210) KS/M/ 2008/2096 

(180) 11/09/2028 

(220) 11/09/2008 

(730) Jargar Strings Aps  Sortedam Dossering 59 DK-2100 Copenhagen Denmark, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9027 

(210) KS/M/ 2008/2121 

(180) 12/09/2028 

(220) 12/09/2008 

(730) KLINGSPOR AG  Hüttenstrasse 36, 35708 Haiger, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9028 

(210) KS/M/ 2008/2122 

(180) 12/09/2028 

(220) 12/09/2008 

(730) KLINGSPOR AG  Hüttenstrasse 36, 35708 Haiger, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9029 

(210) KS/M/ 2008/2123 

(180) 12/09/2028 

(220) 12/09/2008 

(730) KLINGSPOR AG  Hüttenstrasse 36, 35708 Haiger, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15493 

(210) KS/M/ 2008/2124 

(180) 12/09/2028 

(220) 12/09/2008 

(730) Marc O'Polo International GmbH  Hofgartenstrasse 1 83071 Stephanskirchen Germany, 

DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9030 

(210) KS/M/ 2008/2125 

(180) 12/09/2028 

(220) 12/09/2008 

(730) Automobili Lamborghini S.p.A.  via Modena, 12 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), 

ITALY , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9031 

(210) KS/M/ 2008/2126 

(180) 12/09/2028 

(220) 12/09/2008 

(730) Automobili Lamborghini S.p.A.  via Modena, 12 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), 

ITALY (IT), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9032 

(210) KS/M/ 2008/2127 

(180) 12/09/2028 

(220) 12/09/2008 

(730) Automobili Lamborghini S.p.A.  via Modena, 12 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), 

ITALY , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9034 

(210) KS/M/ 2008/2138 

(180) 12/09/2028 

(220) 12/09/2008 

(730) PERUTNINA PTUJ d.d.  Potreceva c. 10, SI-2250 Ptuj, SLOVENIA (SI), SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9035 

(210) KS/M/ 2008/2139 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) ŠKODA AUTO a.s.  Tr. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9036 

(210) KS/M/ 2008/2140 

(180) 15/09/2028 
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(220) 15/09/2008 

(730) ŠKODA AUTO a.s.  Tr. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9037 

(210) KS/M/ 2008/2141 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) ŠKODA AUTO a.s.  Tr. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9038 

(210) KS/M/ 2008/2142 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) ŠKODA AUTO a.s.  Tr. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9039 

(210) KS/M/ 2008/2143 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) ŠKODA AUTO a.s.  Tr. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9040 

(210) KS/M/ 2008/2144 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) ŠKODA AUTO a.s.  Tr. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9041 

(210) KS/M/ 2008/2145 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) ŠKODA AUTO a.s.  Tr. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9042 

(210) KS/M/ 2008/2146 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) ŠKODA AUTO a.s.  Tr. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9043 

(210) KS/M/ 2008/2147 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) ŠKODA AUTO a.s.  Tr. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9044 

(210) KS/M/ 2008/2148 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) ŠKODA AUTO a.s.  Tr. Václava Klementa 869, 293 60 Mladá Boleslav, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9069 

(210) KS/M/ 2008/2191 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) ThyssenKrupp AG  ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9070 

(210) KS/M/ 2008/2193 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) ThyssenKrupp AG  ThyssenKrypp Allee 1, 45143 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15291 

(210) KS/M/ 2008/2197 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) ThyssenKrupp AG  ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17068 

(210) KS/M/ 2008/2198 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) ThyssenKrupp AG  ThyssenKrupp Allee 1, 45143 Essen,, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10632 

(210) KS/M/ 2008/2214 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) Murexin GmbH  1, Franz v. Furtenbachstrasse, A-2700 Wiener Neustadt, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23219 

(210) KS/M/ 2008/2219 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17602 

(210) KS/M/ 2008/2239 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft  Donau-City-Straße 9, A-1220 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17603 

(210) KS/M/ 2008/2240 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft  Donau-City-Straße 9, A-1220 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17604 

(210) KS/M/ 2008/2241 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft  Donau-City-Straße 9, A-1220 Wien, AT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16487 

(210) KS/M/ 2008/2243 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) ARNEG S.p.A.  Via Venezia 58, Loc. Marsango, 35010 Campo S. Martino (Padova), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11483 

(210) KS/M/ 2008/2246 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) Der Grüne Punkt Duales System Deutschland GmbH  Frankfurter Strasse 720-726, 51170 

Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11488 

(210) KS/M/ 2008/2247 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) Der Grüne Punkt Duales System Deutschland GmbH  Frankfurter Strasse 720-726, 51170 

Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15504 

(210) KS/M/ 2008/2248 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) H.B. Fuller Company, a Minnesota Corporation  1200 Willow Lake Boulevard, Saint Paul, 

Minnesota, 55110-5101, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15506 

(210) KS/M/ 2008/2250 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) POLICHEM S.A.  50 Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9423 

(210) KS/M/ 2008/2257 

(180) 17/09/2028 

(220) 17/09/2008 

(730) Universal City Studios  LLC  100 Universal City Plaza Universal City, California 91608, 

United States of America, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18391 

(210) KS/M/ 2008/2258 

(180) 17/09/2028 

(220) 17/09/2008 

(730) ETI ELEKTROELEMENT d.d.  Obrezija 5, 1411 Izlake, Slovenia (SI), SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16247 

(210) KS/M/ 2008/2264 

(180) 18/09/2028 

(220) 18/09/2008 

(730) Minigrip Europe GmbH  Oberer Riedweg 1, 90518 Altdorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9444 

(210) KS/M/ 2008/2266 

(180) 18/09/2028 

(220) 18/09/2008 

(730) Vorwerk International AG  Verenastrasse 39, 8832 Wollerau, Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9071 

(210) KS/M/ 2008/2276 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) Outokumpu Nirosta GmbH  Oberschlesienstrasse 16 47807 Krefeld, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9561 

(210) KS/M/ 2008/2281 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) UCB Biopharma SPRL  Allée de la Recherche 60, B-1070 Brussels, BE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9580 

(210) KS/M/ 2008/2285 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) UCB Biopharma SPRL  Allée de la Recherche 60, B-1070 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15508 

(210) KS/M/ 2008/2297 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) Marc O'Polo International GmbH  Hofgartenstrasse 1, 83071 Stephanskirchen, Germany 

(DE), DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9245 

(210) KS/M/ 2008/2308 

(180) 22/09/2028 

(220) 22/09/2008 

(730) PAI INDUSTRIALE S.p.A.  Via F. Turati 29, 20121 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16130 

(210) KS/M/ 2008/2312 

(180) 22/09/2028 

(220) 22/09/2008 

(730) PAI INDUSTRIALE S.p.A  Via F. Turati 29, 20121 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8656 

(210) KS/M/ 2008/2381 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) GFM GmBH Trademarks  An der Ach 3, 82402 Seeshaupt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9559 

(210) KS/M/ 2008/2382 

(180) 23/09/2028 
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(220) 23/09/2008 

(730) Dr. Martens International Trading GmBH 

Dr. Maertens Marketing GmBH  Ahornstraße 8a, 82166 Gräfelfing 

An der Ach 3, 82402 Seeshaupt, DE 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 8657 

(210) KS/M/ 2008/2383 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Dr. Martens International Trading GmBH 

Dr. Maertens Marketing GmBH 

  Ahornstraße 8a, 82166 Gräfelfing  

An der Ach 3, 82402 Seeshaupt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8658 

(210) KS/M/ 2008/2384 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Dr. Martens International Trading GmBH 

Dr. Maertens Marketing GmBH   Ahornstraße 8a, 82166 Gräfelfing  

An der Ach 3, 82402 Seeshaupt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9249 

(210) KS/M/ 2008/2385 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Rasta (Schweiz) AG  Länggasse 13 CH-3280 Murten Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8659 

(210) KS/M/ 2008/2386 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Dr. Martens International Trading GmBH 

Dr. Maertens Marketing GmBH  Ahornstraße 8a, 82166 Gräfelfing 

An der Ach 3, 82402 Seeshaupt , DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8660 

(210) KS/M/ 2008/2388 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Dr. Martens International Trading GmBH 

Dr. Maertens Marketing GmBH  Ahornstraβe 8a, 82166 Gräfelfing 

An der Ach 3, 82402 Seeshaupt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9412 

(210) KS/M/ 2008/2390 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9251 

(210) KS/M/ 2008/2391 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9252 

(210) KS/M/ 2008/2392 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9253 

(210) KS/M/ 2008/2393 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9256 

(210) KS/M/ 2008/2395 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9258 

(210) KS/M/ 2008/2397 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9259 

(210) KS/M/ 2008/2398 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9260 

(210) KS/M/ 2008/2399 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16277 

(210) KS/M/ 2008/2400 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137; 70327 Stuttgart, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9261 

(210) KS/M/ 2008/2402 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG  August-Winkhaus-Strasse 31 48291 Telgte Germany, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9262 

(210) KS/M/ 2008/2403 

(180) 23/09/2028 
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(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9263 

(210) KS/M/ 2008/2404 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG and Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

;Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9264 

(210) KS/M/ 2008/2405 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9267 

(210) KS/M/ 2008/2408 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9268 

(210) KS/M/ 2008/2409 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9269 

(210) KS/M/ 2008/2410 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) bugatti Holding Brinkmann GmbH & Co. KG  Hansastrasse 55, 32049 Herford, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9270 

(210) KS/M/ 2008/2411 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Aug. Winkhaus GmbH & Co. KG  August-Winkhaus-Strasse 31 48291 Telgte Germany, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9271 

(210) KS/M/ 2008/2412 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9272 

(210) KS/M/ 2008/2413 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9273 

(210) KS/M/ 2008/2414 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9274 

(210) KS/M/ 2008/2415 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9275 

(210) KS/M/ 2008/2416 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9276 

(210) KS/M/ 2008/2417 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9277 

(210) KS/M/ 2008/2418 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9278 

(210) KS/M/ 2008/2419 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9279 

(210) KS/M/ 2008/2420 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9280 

(210) KS/M/ 2008/2421 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9281 

(210) KS/M/ 2008/2422 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 
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(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9282 

(210) KS/M/ 2008/2425 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9413 

(210) KS/M/ 2008/2426 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9283 

(210) KS/M/ 2008/2428 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9284 

(210) KS/M/ 2008/2429 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9411 

(210) KS/M/ 2008/2430 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9287 

(210) KS/M/ 2008/2433 

(180) 23/09/2028 
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(220) 23/09/2008 

(730) GROTRIAN, HELFFERICH, SCHULZ, TH. STEINWEG NACHF. GMBH & Co  

Grotrian-Steinweg-Strasse, 38112 BRAUNSCHWEIG (DE), DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9292 

(210) KS/M/ 2008/2440 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) BAYROL DEUTSCHLAND GmbH  Robert-Koch-Straße 4, 82152 Planegg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9294 

(210) KS/M/ 2008/2441 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) CMS Hasche Sigle GmbH  Lennestrasse 7 10785 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9297 

(210) KS/M/ 2008/2446 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Egon von Ruville GmbH  Billbrookdeich 112 22113 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9298 

(210) KS/M/ 2008/2447 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) CMS Hasche Sigle GmbH  Lennestrasse 7 10785 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9299 

(210) KS/M/ 2008/2448 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Egon von Ruville GmbH  Billbrookdeich 112 22113 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9300 

(210) KS/M/ 2008/2449 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Schauer Maschinenfabrik Gesellschaft m.b.H & Co KG  Passauer Strasse 1 A- 4731 

Prambachkirchen Austria (AT), AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15859 

(210) KS/M/ 2008/2452 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) MARTELL & Co.  Place Edouard Martell F-16100 COGNAC , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16368 

(210) KS/M/ 2008/2488 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) ISHIDA CO., LTD.  44, SHOGOINSANNOCHO, SAKYO-KU, KYOTO-SHI, KYOTO 

606-8392, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9308 

(210) KS/M/ 2008/2490 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) Kip GmbH  Schlavenhorst 9 (Industriepark), 46395 Bocholt, Gjermani, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20390 

(210) KS/M/ 2008/2495 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) Düring AG  Brunnenwiesenstrasse 14, 8108 Dällikon, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10631 

(210) KS/M/ 2008/2499 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 
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(730) TRONY S.R.L.  CORSO LODI 47, 20139 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20403 

(210) KS/M/ 2008/2500 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) GM Korea Company  199-1 Cheongcheon 2-dong, Bupyung-gu, Incheon, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17545 

(210) KS/M/ 2008/2501 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) GENERAL MOTORS  LLC  Renaissance Center, City of Detroid, State of Michigan 

48265-3000, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10051 

(210) KS/M/ 2008/2502 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) INTRAC S.p.A.  VIALE ACHILLE GRANDI 24, 45100 ROVIGO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17658 

(210) KS/M/ 2008/2514 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) Düring AG  Brunnenwiesenstrasse 14, 8108 Dällikon, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15864 

(210) KS/M/ 2008/2576 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) Astellas Pharma Europe B.V.  Sylviusweg 62, 2333 BE LEIDEN, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9317 

(210) KS/M/ 2008/2591 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Illycafé AG  Wiesengrundstrasse 1 8800 Thalwil Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9318 

(210) KS/M/ 2008/2592 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Illycafé AG  Wiesengrundstrasse 1 8800 Thalwil Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15902 

(210) KS/M/ 2008/2729 

(180) 07/10/2028 

(220) 07/10/2008 

(730) DSM IP Assets B.V.  Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17642 

(210) KS/M/ 2008/3098 

(180) 13/10/2028 

(220) 13/10/2008 

(730) ESCADA  Luxembourg S.à r.l.  65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331 

Luxembourg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17641 

(210) KS/M/ 2008/3099 

(180) 13/10/2028 

(220) 13/10/2008 

(730) ESCADA Luxembourg S.à r.l.  65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte, 1331 

Luxembourg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17640 

(210) KS/M/ 2008/3100 

(180) 13/10/2028 

(220) 13/10/2008 
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(730) ESCADA Luxembourg S.à r.l.  65, Boulevard Grande-Duchesse Charlotte 1331 

Luxembourg , LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8671 

(210) KS/M/ 2008/3526 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) W. Pelz GmbH & Co. KG  Willy-Pelz-Straβe 8-9 D 23812 Wahlstedt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9365 

(210) KS/M/ 2008/3527 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) PB SWISS TOOLS AG  Bahnhofstrasse 24 3457 Wasen im Emmental , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9309 

(210) KS/M/ 2008/3533 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) KAROLINA d.o.o.  Vukovarska cesta 209a, HR-31000 OSIJEK, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9948 

(210) KS/M/ 2008/3674 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) PT. Nutrifood Indonesia  Jl. Rawabali  II No.3, Kawasan Industri Pulogadung (K.I.P), 

Jakarta 13920, ID 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9326 

(210) KS/M/ 2008/3677 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) AIGLE INTERNATIONAL S.A.  17, rue Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9329 

(210) KS/M/ 2008/3683 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) AIGLE INTERNATIONAL S.A.  17, rue Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-

BILLANCOURT, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9330 

(210) KS/M/ 2008/3684 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Union des Associations Europèennes de Football (UEFA)  Route de Genève 46, 1260 

Nyon 2, CH, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9333 

(210) KS/M/ 2008/3687 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) JAMNICA d.d.  Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9336 

(210) KS/M/ 2008/3694 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) JAMNICA d.d.  Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21824 

(210) KS/M/ 2008/3703 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Union des Associations Européennes de Football (UEFA)  Route de Genève 46, 1260 

Nyon 2, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9338 

(210) KS/M/ 2008/3704 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 
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(730) Union des Associations Europèennes de Football (UEFA)  Route de Genève 46, 1260 

Nyon 2, CH, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9339 

(210) KS/M/ 2008/3705 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Union des Associations Europèennes de Football (UEFA)  Route de Genève 46, 1260 

Nyon 2, CH, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9340 

(210) KS/M/ 2008/3706 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) JAMNICA d.d.  Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9341 

(210) KS/M/ 2008/3707 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) JAMNICA d.d.  Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9342 

(210) KS/M/ 2008/3708 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) JAMNICA d.d.  Getaldićeva 3, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9343 

(210) KS/M/ 2008/3717 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) JAMNICA d.d.  Getaldićeva 3, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9386 

(210) KS/M/ 2008/3726 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) KAROLINA d.o.o.  Vukovarska cesta 209a, HR-31000 Osijek, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9345 

(210) KS/M/ 2008/3736 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) LCS INTERNATIONAL SAS  8 rue Adolphe Seyboth, 67000 Strasbourg, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9346 

(210) KS/M/ 2008/3740 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) LCS INTERNATIONAL SAS  8 rue Adolphe Seyboth, 67000 Strasbourg, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16443 

(210) KS/M/ 2008/3754 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20098 

(210) KS/M/ 2008/3765 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) SIG Combibloc Systems GmbH  58, Rurstrasse 52441 Linnich GERMANY, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20119 

(210) KS/M/ 2008/3766 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) SIG Combibloc Systems GmbH  58, Rurstrasse 52441 Linnich GERMANY, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20100 

(210) KS/M/ 2008/3767 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) PKL VERPACKUNGSSYSTEME GMBH  58, Rurstrasse 52441 Linnich GERMANY, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9721 

(210) KS/M/ 2008/4019 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9723 

(210) KS/M/ 2008/4023 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9724 

(210) KS/M/ 2008/4024 

(180) 15/10/2029 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9725 

(210) KS/M/ 2008/4026 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9726 

(210) KS/M/ 2008/4027 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 
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(730) CHANEL  135, Avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9727 

(210) KS/M/ 2008/4028 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9825 

(210) KS/M/ 2008/4029 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9821 

(210) KS/M/ 2008/4030 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9759 

(210) KS/M/ 2008/4032 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9822 

(210) KS/M/ 2008/4042 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) COTY FRANCE SAS  14 rue de Quatre-Septembre 75002 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9728 

(210) KS/M/ 2008/4044 

(180) 15/10/2028 
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(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9398 

(210) KS/M/ 2008/4047 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) COTY FRANCE SAS  14 rue de Quatre-Septembre 75002 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9396 

(210) KS/M/ 2008/4049 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9395 

(210) KS/M/ 2008/4051 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18863 

(210) KS/M/ 2008/4052 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18861 

(210) KS/M/ 2008/4053 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9394 

(210) KS/M/ 2008/4059 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9393 

(210) KS/M/ 2008/4062 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9823 

(210) KS/M/ 2008/4063 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9730 

(210) KS/M/ 2008/4064 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9731 

(210) KS/M/ 2008/4066 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9732 

(210) KS/M/ 2008/4070 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9733 

(210) KS/M/ 2008/4071 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9734 

(210) KS/M/ 2008/4076 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9735 

(210) KS/M/ 2008/4078 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9736 

(210) KS/M/ 2008/4080 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9737 

(210) KS/M/ 2008/4081 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9739 

(210) KS/M/ 2008/4082 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9738 

(210) KS/M/ 2008/4085 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) CHANEL  135, avenue Charles de Gaulle, F-92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17459 

(210) KS/M/ 2008/4087 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) POLICHEM S.A  Val Fleuri 50 L-1526 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17930 

(210) KS/M/ 2008/4099 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15417 

(210) KS/M/ 2008/4109 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Izocam Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi  Yukari Dudullu, Organize Sanayi Bölgesi 

3.Cadde, No. 4 Ümraniye, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18425 

(210) KS/M/ 2008/4120 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Revox AG  Althardstrasse 146, CH-8105 Regensdorf, CH 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 17460 

(210) KS/M/ 2008/4132 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 
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(730) OÜ KRIMELTE  Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, EE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17462 

(210) KS/M/ 2008/4133 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) OÜ KRIMELTE  Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, EE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17464 

(210) KS/M/ 2008/4134 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) OÜ KRIMELTE  Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, EE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18426 

(210) KS/M/ 2008/4184 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.  Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15994 

(210) KS/M/ 2008/4188 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.  Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16956 

(210) KS/M/ 2008/4191 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.  Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23565 

(210) KS/M/ 2008/4192 

(180) 16/10/2028 
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(220) 16/10/2008 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.  Srpenica 1, 5224 Sprenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9689 

(210) KS/M/ 2008/4197 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) CHAMPAGNE PERRIER-JOUÉT  Société anonyme 28, avenue de Champagne F-51200 

ÉPERNAY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9458 

(210) KS/M/ 2008/4203 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Vagabond Skor Varberg AB  P.O. Box 521, SE-432 19 Varberg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9459 

(210) KS/M/ 2008/4204 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) VEYX-Pharma GmbH  Söhreweg 6, 34639 Schwarzenborn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9460 

(210) KS/M/ 2008/4211 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) CHAMPAGNE PERRIER-JOUÉT  Société anonyme 28, avenue de Champagne F-51200 

ÉPERNAY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9694 

(210) KS/M/ 2008/4217 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) G.H. MUMM & Cie - Société Viniole de Champagne, Successeur,  Société par Actions 

Simplifiée  29, rue du Champ de Mars, 51100 Reims, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9450 

(210) KS/M/ 2008/4218 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) G.H. MUMM & Cie - Société Vinicole de Champagne, Successeur, Société par Actions 

Simplifiée  29, rue du Champ de Mars 51100 Reims, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15426 

(210) KS/M/ 2008/4221 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda “BAMBI” AD,   Ðjure Ðjakovića 

b.b, Požarevac, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17053 

(210) KS/M/ 2008/4222 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Koncern za proizvodnju i promet konditorski proizvoda "BAMBI" AD  Đjure Đjakovića 

b.b., Požarevac, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9598 

(210) KS/M/ 2008/4224 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23063 

(210) KS/M/ 2008/4225 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) August Storck KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 9400 

(210) KS/M/ 2008/4226 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9401 

(210) KS/M/ 2008/4227 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9402 

(210) KS/M/ 2008/4228 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9403 

(210) KS/M/ 2008/4229 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  27, Waldstrasse, 1000 Berlin 51, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9406 

(210) KS/M/ 2008/4236 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9407 

(210) KS/M/ 2008/4237 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 9408 

(210) KS/M/ 2008/4238 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9656 

(210) KS/M/ 2008/4239 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) FELS-WERKE GmbH  Geheimrat-Ebert-Strasse 12, 38640 Goslar, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20242 

(210) KS/M/ 2008/4241 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) CEGOS S.A.  11 rue René Jacques F-92130 ISSY LES MOULINEAUX, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9409 

(210) KS/M/ 2008/4242 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9410 

(210) KS/M/ 2008/4244 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  27, Waldstrasse, 1000 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9487 

(210) KS/M/ 2008/4245 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 9488 

(210) KS/M/ 2008/4246 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9489 

(210) KS/M/ 2008/4248 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9490 

(210) KS/M/ 2008/4250 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9491 

(210) KS/M/ 2008/4251 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9492 

(210) KS/M/ 2008/4252 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  27, Waldstrasse, 1000 Berlin 51, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9493 

(210) KS/M/ 2008/4253 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) August Storck KG  Waldstrasse 27 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 23502 

(210) KS/M/ 2008/4254 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT  Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9494 

(210) KS/M/ 2008/4255 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9708 

(210) KS/M/ 2008/4256 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) European Academy of Dermatology and Venereology  Via delle Scuole 12, Lugano-

Cassarate CH-6900, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23501 

(210) KS/M/ 2008/4257 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) CONTINENTAL AKTIENGESELLSCHAFT  Vahrenwalder Strasse 9, 30165 Hannover, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9495 

(210) KS/M/ 2008/4258 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9496 

(210) KS/M/ 2008/4261 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9497 

(210) KS/M/ 2008/4262 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9498 

(210) KS/M/ 2008/4263 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9463 

(210) KS/M/ 2008/4265 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9499 

(210) KS/M/ 2008/4266 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9464 

(210) KS/M/ 2008/4268 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9511 

(210) KS/M/ 2008/4269 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9512 

(210) KS/M/ 2008/4270 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9513 

(210) KS/M/ 2008/4272 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9514 

(210) KS/M/ 2008/4273 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9501 

(210) KS/M/ 2008/4275 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, D-13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9465 

(210) KS/M/ 2008/4276 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9466 

(210) KS/M/ 2008/4278 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9502 

(210) KS/M/ 2008/4279 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9515 

(210) KS/M/ 2008/4280 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9467 

(210) KS/M/ 2008/4281 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9468 

(210) KS/M/ 2008/4282 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9469 

(210) KS/M/ 2008/4283 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9542 

(210) KS/M/ 2008/4284 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18341 

(210) KS/M/ 2008/4285 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9543 

(210) KS/M/ 2008/4286 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9544 

(210) KS/M/ 2008/4287 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9516 

(210) KS/M/ 2008/4288 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18350 

(210) KS/M/ 2008/4289 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, D-13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18348 

(210) KS/M/ 2008/4291 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9472 

(210) KS/M/ 2008/4294 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9470 

(210) KS/M/ 2008/4295 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9455 

(210) KS/M/ 2008/4296 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9473 

(210) KS/M/ 2008/4298 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9474 

(210) KS/M/ 2008/4299 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9641 

(210) KS/M/ 2008/4300 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9599 

(210) KS/M/ 2008/4301 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9452 

(210) KS/M/ 2008/4322 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BISQUIT DUBOUCHÉ et CIE  of 90 boulevard de Paris, 16100, Cognac, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21940 

(210) KS/M/ 2008/4327 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Altia Plc.  Porkkankatu 22, 00180 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9482 

(210) KS/M/ 2008/4330 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) MARTELL & Co.  Place Edouard Martell F-16100 COGNAC, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9504 

(210) KS/M/ 2008/4336 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) MARTELL & Co.  Place Edouard Martell F-16100 COGNAC, FR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9795 

(210) KS/M/ 2008/4339 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Apple Inc.  1 Infinite Loop, Cupertino, 95014 California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9796 

(210) KS/M/ 2008/4340 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Apple Inc.  1 Infinite Loop, Cupertino, 95014 California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9797 

(210) KS/M/ 2008/4341 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Apple Inc.  1 Infinite Loop, Cupertino, 95014 California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9798 

(210) KS/M/ 2008/4345 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Apple Inc.  1 Infinite Loop, Cupertino, 95014 California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9799 

(210) KS/M/ 2008/4346 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Apple Inc.  1 Infinite Loop, Cupertino, 95014 California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9447 

(210) KS/M/ 2008/4347 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) Apple Inc.  1 Infinite Loop, Cupertino, 95014 California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11452 

(210) KS/M/ 2008/4353 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ÏD GROUP  162, boulevard de Fourmies, F-59100 ROUBAIX, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11451 

(210) KS/M/ 2008/4354 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ΪD GROUP  162, boulevard de Fourmies, F-59100 ROUBAIX, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11448 

(210) KS/M/ 2008/4359 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ΪD GROUP  162, boulevard de Fourmies, F-59100 ROUBAIX, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11447 

(210) KS/M/ 2008/4360 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ÏD GROUP  162, boulevard de Fourmies, F-59100 ROUBAIX, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12144 

(210) KS/M/ 2008/4361 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ΪD GROUP  162, boulevard de Fourmies, F-59100 ROUBAIX, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20319 

(210) KS/M/ 2008/4362 

(180) 16/10/2028 
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(220) 16/10/2008 

(730) ΪD GROUP  162, boulevard de Fourmies, F-59100 ROUBAIX, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15972 

(210) KS/M/ 2008/4364 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) MC Projects B.V.   Amsterdam, succursale de Granges-Paccot Route Louis-Braille 10  

1763 Granges-Paccot, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9549 

(210) KS/M/ 2008/4365 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN  23, Place des 

Carmes-Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15950 

(210) KS/M/ 2008/4367 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN  12, Cours Sablon 

63000 CLERMONT-FERRAND, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9642 

(210) KS/M/ 2008/4369 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN  23, Place des 

Carmes-Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9707 

(210) KS/M/ 2008/4375 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) European Academy of Dermatology and Venereology  Via delle Scuole 12, Lugano-

Cassarate CH-6900, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9480 

(210) KS/M/ 2008/4378 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18344 

(210) KS/M/ 2008/4379 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) CONTINENTAL TEVES AG & Co. OHG  Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18346 

(210) KS/M/ 2008/4383 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) CONTINENTAL TEVES AG & Co. OHG  Guerickestrasse 7, 60488 Frankfurt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9579 

(210) KS/M/ 2008/4397 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Panasonic Corporation  1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi Osaka 571-8501, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9510 

(210) KS/M/ 2008/4410 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited  Globe House, 1 

Water Street, London, WC2R 3 LA, UK 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 18432 

(210) KS/M/ 2008/4411 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.   Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9481 

(210) KS/M/ 2008/4418 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Hoval Aktiengesellschaft  Austr. 70, 9490 Vaduz, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18439 

(210) KS/M/ 2008/4421 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUCHAN HOLDING  40 avenue de Flandre F-59170 CROIX, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18441 

(210) KS/M/ 2008/4424 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AUCHAN HOLDING  40, avenue de Flandre F-59170 CROIX, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15577 

(210) KS/M/ 2008/4440 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Papyrus AB  Box 1004 SE-431 26 Mölndal, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20339 

(210) KS/M/ 2008/4441 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Papyrus AB  Box 1004, SE-431 26 Mölndal, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15578 

(210) KS/M/ 2008/4442 

(180) 16/10/2028 
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(220) 16/10/2008 

(730) Papyrus AB  Box 1004 SE-431 26 Mölndal, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18866 

(210) KS/M/ 2008/4508 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Vitra Collections AG  Klünenfeldstrasse 22, 4132 Muttenz, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9550 

(210) KS/M/ 2008/4571 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY  231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9551 

(210) KS/M/ 2008/4572 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY  231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9709 

(210) KS/M/ 2008/4573 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Pfizer (Perth) Pty Ltd.  an Australian limited liability company 38 Wharf Road, West 

Ryde, NSW 2114, AS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9744 

(210) KS/M/ 2008/4601 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9745 

(210) KS/M/ 2008/4605 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9746 

(210) KS/M/ 2008/4606 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9747 

(210) KS/M/ 2008/4607 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH   Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9748 

(210) KS/M/ 2008/4608 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18094 

(210) KS/M/ 2008/4613 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Quality Austria-Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH  Gonzagagasse 24/1, 

A-1010 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9749 

(210) KS/M/ 2008/4626 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9750 

(210) KS/M/ 2008/4627 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11315 

(210) KS/M/ 2008/4628 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16187 

(210) KS/M/ 2008/4637 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY  231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9752 

(210) KS/M/ 2008/4640 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9753 

(210) KS/M/ 2008/4641 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9678 

(210) KS/M/ 2008/4649 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) The Dow Chemical Company  Midland, Michigan 48674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9679 

(210) KS/M/ 2008/4650 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Cycleurope (France) S.A.  161, rue Gabriel Péri 10100 Romilly sur Seine , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16860 

(210) KS/M/ 2008/4657 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Blaser Finanzholding GmbH  Ziegelstadel 1, 88316 Isny, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9681 

(210) KS/M/ 2008/4664 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines GmbH  Emil-Von-Behring Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9682 

(210) KS/M/ 2008/4665 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l.  Via Fiorentina, 1 I-53100 Siena, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9586 

(210) KS/M/ 2008/4668 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Seqirus S.R.L.  Via Fiorentina 1, Siena (SI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9587 

(210) KS/M/ 2008/4669 

(180) 16/10/2028 
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(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Coatings International B.V.  Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9588 

(210) KS/M/ 2008/4670 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Vivechrom Dr. Stefanos D. Pateras S.A. Paint & Varnish Manufactures  Thesi Vathi 

Pigadi 19600 Mandra Attikis, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9589 

(210) KS/M/ 2008/4671 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Vivechrom Dr. Stefanos D. Pateras S.A.  Paint & Varnish Manufactures Thesi Vathi 

Pigadi 19600 Mandra Attikis, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9590 

(210) KS/M/ 2008/4672 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9801 

(210) KS/M/ 2008/4675 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) DUKAT d.d.  Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9592 

(210) KS/M/ 2008/4677 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9593 

(210) KS/M/ 2008/4678 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Coatings International B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9594 

(210) KS/M/ 2008/4679 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Coatings International B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9595 

(210) KS/M/ 2008/4686 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Vivechrom Dr. Stefanos D. Pateras S.A. Paint & Varnish Manufactures  Thesi Vathi 

Pigadi 19600 Mandra Attikis, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16332 

(210) KS/M/ 2008/4689 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SIG SAUER Inc.  72 Pease Boulevard Newington, New Hampshire 03801, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16123 

(210) KS/M/ 2008/4703 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16124 

(210) KS/M/ 2008/4704 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Coatings International B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

456 

 

 
 

(111) 11526 

(210) KS/M/ 2008/4706 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16126 

(210) KS/M/ 2008/4708 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Coatings International B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16859 

(210) KS/M/ 2008/4710 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AKZO NOBEL CHEMICALS GmbH  Kreuzauer Strasse 46, 52355 Düren, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16127 

(210) KS/M/ 2008/4711 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Coatings International B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16128 

(210) KS/M/ 2008/4712 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16141 

(210) KS/M/ 2008/4713 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Coatings International B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16144 

(210) KS/M/ 2008/4714 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11525 

(210) KS/M/ 2008/4717 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Coatings International B.V.  Velperweg 76 NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16926 

(210) KS/M/ 2008/4718 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16146 

(210) KS/M/ 2008/4719 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Coatings International B.V.  Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9531 

(210) KS/M/ 2008/4723 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9532 

(210) KS/M/ 2008/4729 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9533 

(210) KS/M/ 2008/4730 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Apple Inc.  1 Infinite Loop, Cupertino, 95014 California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9701 

(210) KS/M/ 2008/4731 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Apple Inc.  1 Infinite Loop, Cupertino, 95014 California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9704 

(210) KS/M/ 2008/4732 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) RENAULT S.A.S.  13-15 quai Alphonse Le Gallo, 92513 Boulogne Billancourt Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9476 

(210) KS/M/ 2008/4734 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE D`AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T. SAS (Société par 

actions simplifieés)  49 Quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9702 

(210) KS/M/ 2008/4736 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Apple Inc.  1 Infinite Loop, Cupertino, 95014 California, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9705 

(210) KS/M/ 2008/4742 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Apple Inc.  1 Infinite Loop, Cupertino, 95014 California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9706 

(210) KS/M/ 2008/4743 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Apple Inc.  1 Infinite Loop, Cupertino, 95014 California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9623 

(210) KS/M/ 2008/4793 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Syngenta Participations AG  Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9624 

(210) KS/M/ 2008/4794 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Syngenta Participations AG  Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9625 

(210) KS/M/ 2008/4795 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Les Publications Condé Nast S.A.  56A, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS, 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9626 

(210) KS/M/ 2008/4796 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Les Publications Condé Nast S.A.  56A, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS, 

FR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9630 

(210) KS/M/ 2008/4800 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Les Publications Condé Nast S.A.  56A, rue du Faubourg Saint-Honoré F-75008 PARIS, 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9631 

(210) KS/M/ 2008/4801 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ALPINA, tovarna obutve, d.d.   Žiri Strojarska ul. 2, SI-4226 Žiri, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9645 

(210) KS/M/ 2008/4822 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Sud-Chemie IP GmbH & Co. KG  Lenbachplatz 6, 80333 Munich, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9646 

(210) KS/M/ 2008/4827 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Colgate-Palmolive Company (A Delaware Corporation)  300 Park Avenue New York, 

New York 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9647 

(210) KS/M/ 2008/4828 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Colgate-Palmolive Company (A Delaware Corporation)  300 Park Avenue New York, 

New York 10022, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9648 

(210) KS/M/ 2008/4829 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Colgate-Palmolive Company (A Delaware Corporation)  300 Park Avenue New York, 

New York 10022, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9652 

(210) KS/M/ 2008/4837 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) REHAU AG + Co.  Rheniumhaus 95111 Rehau, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17944 

(210) KS/M/ 2008/4840 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) REHAU AG + Co.  Rheniumhaus 95111 Rehau, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21974 

(210) KS/M/ 2008/4841 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Nova Ljubljanska banka d.d.  Ljubljana, Trg Republike 2, SI-1520 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16948 

(210) KS/M/ 2008/4850 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Coors Brewing Company  1801 California Street, Suite 4600, Denver, Colorado 80202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9685 

(210) KS/M/ 2008/4884 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) Stora Enso Paper Oy  Kanavaranta 1, FI-00160 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9686 

(210) KS/M/ 2008/4885 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Stora Enso Paper Oy  Kanavaranta 1, FI-00160 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9684 

(210) KS/M/ 2008/4886 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Stora Enso Paper Oy  Kanavaranta 1, FI-00160 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11038 

(210) KS/M/ 2008/4887 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) bugatti GmbH  Hansastraße 55, 32049 Herford, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16870 

(210) KS/M/ 2008/4937 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) EUROPART Holding GmbH  Martinstrasse 13, D-58135 Hagen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9833 

(210) KS/M/ 2008/4938 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) FRISTAM Pumpen KG (GmbH & Co.)  Kurt-A.-Körber-Chaussee 55 21033 Hamburg, 

DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18864 

(210) KS/M/ 2008/4940 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) COCCINELLE S.p.A.  Via Lega dei Carrettieri 6 I-43038 SALA BAGANZA, PARMA, 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9643 

(210) KS/M/ 2008/4957 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE GENERALE DES ESTABLISSEMENTS MICHELIN  12, Cours Sablon 

63000 CELRMONT-FERRAND, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16259 

(210) KS/M/ 2008/4996 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) LITOKOL S.R.L.  Via G. Falcone, 13/1 42048 Rubiera, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17605 

(210) KS/M/ 2008/5020 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Saint-Gobain Rigips GmbH  Schanzenstraße 84 D-40549 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22385 

(210) KS/M/ 2008/5110 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18040 

(210) KS/M/ 2008/5122 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) Inlingua International AG  Belpstrasse 11, CH-3007 Bern, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17100 

(210) KS/M/ 2008/5129 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) fit GmbH  Am Werk 9, 02788 Zittau OT Hirschfelde, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23499 

(210) KS/M/ 2008/5144 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15660 

(210) KS/M/ 2008/5168 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730)   F.I.L.A Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.  Pero (MI), Via XXV Aprile 5., IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15713 

(210) KS/M/ 2008/5169 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) F.I.L.A Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.   Pero (MI), Via XXV Aprile 5., IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16148 

(210) KS/M/ 2008/5176 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) LITOKOL S.p.A.  Via Giovanni Falcone, 13/1, 42048 RUBIERA, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17796 

(210) KS/M/ 2008/5183 

(180) 16/10/2028 
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(220) 16/10/2008 

(730) GOLDEN LADY COMPANY S.p.A.  VIA LEOPARDI 3/5, 46043 CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE (MN) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16395 

(210) KS/M/ 2008/5184 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Boyner Büyük Mağazacılık Anonim Şirketi   Büyükdere Cad. Noramin İş Merkezi, No: 55 

Maslak İstanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16398 

(210) KS/M/ 2008/5186 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Montres Tudor S.A.  Rue François-Dussaud 3, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23488 

(210) KS/M/ 2008/5189 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Swiss Beauty AG  Gewerbezentrum Walke, Walke 43, CH-9100 Herisau, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17847 

(210) KS/M/ 2008/5193 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Nutkao S.r.l.  Zona Industriale, Canove di Govone, 12050 Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17849 

(210) KS/M/ 2008/5194 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Trouw International B.V.  Veerstraat 38, 5831 JN BOXMEER, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15718 

(210) KS/M/ 2008/5197 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Montres Tudor S.A.  Rue François-Dussaud 3, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17389 

(210) KS/M/ 2008/5230 

(180) 10/07/2029 

(220) 10/07/2009 

(730) Takeda GmbH  Byk-Gulden-Str.2, D-78467 Konstanz, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16154 

(210) KS/M/ 2008/5255 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner & Sohn GmbH  Bontkirchener Straße 1, 

59929 Brilon, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17194 

(210) KS/M/ 2008/5262 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Acer Incorporated  7, Hsin Ann Road, Hsinchu Science Based Park, Taiwan, TW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17191 

(210) KS/M/ 2008/5263 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Acer Incorporated  7, Hsin Ann Road, Hsinchu Science Based Park, Taiwan, TW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17182 

(210) KS/M/ 2008/5264 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Acer Incorporated  7 F, No. 137 Sec. 2, Chien-Kuo N. Rd., Taipei, Taiwan, CN 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17190 

(210) KS/M/ 2008/5265 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Acer Incorporated  7 F, No. 137 Sec. 2, Chien-Kuo N. Rd., Taipei, Taiwan, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17183 

(210) KS/M/ 2008/5266 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Acer Incorporated  7 F, No. 137 Sec. 2, Chien-Kuo N. Rd., Taipei, Taiwan, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17189 

(210) KS/M/ 2008/5267 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Acer Incorporated  7 F, No. 137 Sec. 2, Chien-Kuo N. Rd., Taipei, Taiwan, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16390 

(210) KS/M/ 2008/5275 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Alfar Kozmetik Sanayi Anonim Şirketi  Beşyol Birlik Caddesi No. 10, 34630 Sefaköy, 

İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16392 

(210) KS/M/ 2008/5276 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.  Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, 

CP 45601, MX 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 16394 

(210) KS/M/ 2008/5279 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) Alfar Kozmetik Sanayi Anonim Şirketi  Beşyol Birlik Caddesi No. 10, 34630 Sefaköy, 

İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15666 

(210) KS/M/ 2008/5284 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15665 

(210) KS/M/ 2008/5285 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15669 

(210) KS/M/ 2008/5287 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15672 

(210) KS/M/ 2008/5288 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15524 

(210) KS/M/ 2008/5289 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15531 

(210) KS/M/ 2008/5290 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16400 

(210) KS/M/ 2008/5291 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15534 

(210) KS/M/ 2008/5292 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15535 

(210) KS/M/ 2008/5293 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15540 

(210) KS/M/ 2008/5294 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17549 

(210) KS/M/ 2008/5295 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18014 

(210) KS/M/ 2008/5301 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18021 

(210) KS/M/ 2008/5312 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10044 

(210) KS/M/ 2008/5316 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10045 

(210) KS/M/ 2008/5317 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10062 

(210) KS/M/ 2008/5319 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10029 

(210) KS/M/ 2008/5321 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10030 

(210) KS/M/ 2008/5324 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10031 

(210) KS/M/ 2008/5329 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15276 

(210) KS/M/ 2008/5332 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10014 

(210) KS/M/ 2008/5333 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10020 

(210) KS/M/ 2008/5340 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10017 

(210) KS/M/ 2008/5344 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) Opel Automobile GmbH  Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16291 

(210) KS/M/ 2008/5360 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) EL CORTE INGLES, S.A.  Calle Hermosilla, 112, E-28009 MADRID, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16292 

(210) KS/M/ 2008/5361 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) EL CORTE INGLES, S.A.  Calle Hermosilla, 112, E-28009 MADRID, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16293 

(210) KS/M/ 2008/5362 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) EL CORTE INGLES, S.A.  Calle Hermosilla, 112, E-28009 MADRID, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16294 

(210) KS/M/ 2008/5363 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) EL CORTE INGLES, S.A.  Calle Hermosilla, 112, E-28009 MADRID, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16296 

(210) KS/M/ 2008/5365 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) EL CORTE INGLES, S.A.  Calle Hermosilla, 112, E-28009 MADRID, ES 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 12346 

(210) KS/M/ 2008/5368 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) Wolverine Outdoors, Inc.  9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17974 

(210) KS/M/ 2008/5404 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10225 

(210) KS/M/ 2008/5412 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Stora Enso Oyj  Kanavaranta 1 FIN-00101 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10227 

(210) KS/M/ 2008/5413 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Stora Enso Oyj  Kanavaranta 1 FIN-00101 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10228 

(210) KS/M/ 2008/5414 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Stora Enso Oyj  Kanavaranta 1 FIN-00101 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10230 

(210) KS/M/ 2008/5415 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Stora Enso Oyj  Kanavaranta 1 FIN-00101 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10231 

(210) KS/M/ 2008/5418 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Stora Enso Oyj  Kanavaranta 1 FIN-00101 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9996 

(210) KS/M/ 2008/5426 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SAVENCIA SA  42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10026 

(210) KS/M/ 2008/5448 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Syngenta Participations AG  Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9874 

(210) KS/M/ 2008/5450 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) The Dow Chemicals Company  Midland, Michigan 48674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17004 

(210) KS/M/ 2008/5451 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) JUB Kemična industrija d.d.  Dol Pri Ljubljani 28 SI-1262 Dol pri Ljubljani, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16223 

(210) KS/M/ 2008/5454 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) The Dow Chemicals Company  Midland, Michigan 48674 USA, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16224 

(210) KS/M/ 2008/5455 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Syngenta Participations AG  Schwarzwaldallee 215 CH-4058 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16227 

(210) KS/M/ 2008/5463 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AFIT, Proizvodnja in trgovina d.o.o  Miren 129 SI-5291 Miren, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16232 

(210) KS/M/ 2008/5465 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AFIT, Proizvodnja in trgovina d.o.o  Miren 129 SI-5291 Miren, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16237 

(210) KS/M/ 2008/5480 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BLUE CUBE IP LLC  2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16871 

(210) KS/M/ 2008/5486 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Nova Ljubljanska banka d.d.  Ljubljana, Trg Republike 2, SI-1520 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10261 

(210) KS/M/ 2008/5519 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Brauerei Beck GmbH & Co. KG  Am Deich 18/19, 28199 Bremen, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9932 

(210) KS/M/ 2008/5524 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Pivovary Staropramen s.r.o.  Nadrazi 84, 150 00 Prague 5, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10074 

(210) KS/M/ 2008/5525 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Spaten-Franziskaner-Braü GmbH  Marsstrasse 46-48, 80335 Munich, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10211 

(210) KS/M/ 2008/5569 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) LUISSIER BORDEAU CHESNEL  société par actions simplifiée Rue Léopold 

Gouloumes, F-72470 CHAMPAGNE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20400 

(210) KS/M/ 2008/5578 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SAVENCIA S.A.  42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9931 

(210) KS/M/ 2008/5606 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ERREA'SPORT S.p.A.  Via G. di Vittorio, 2/1 Frazione, SAN POLO 43056 TORRILE 

(PR), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9930 

(210) KS/M/ 2008/5608 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) MINORONZONI S.R.L.  Via E. Fermi, I-24036 PONTE S. PIETRO (Bergamo), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10139 

(210) KS/M/ 2008/5615 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BACARDI & COMPANY LIMITED  Aeulestrasse 5 FL-9490 VADUZ, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10140 

(210) KS/M/ 2008/5617 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BACARDI & OMPANY LIMITED  Aeulestrasse 5 FL-9490 VADUZ, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10141 

(210) KS/M/ 2008/5619 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BACARDI & COMPANY LIMITED  Aeulestrasse 5 FL-9490 VADUZ, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10143 

(210) KS/M/ 2008/5621 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BACARDI & COMPANY LIMITED  Aeulestrasse 5 FL-9490 VADUZ, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10144 

(210) KS/M/ 2008/5622 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BACARDI & COMPANY LIMITED  Aeulestrasse 5 FL-9490 VADUZ, LI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10145 

(210) KS/M/ 2008/5623 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BACARDI & COMPANY LIMITED  Aeulestrasse 5 FL-9490 VADUZ, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10379 

(210) KS/M/ 2008/5626 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Maxi Miliaan B.V.  Korendijk 5, 5704 RD HELMOND, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10183 

(210) KS/M/ 2008/5628 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Maxi Miliaan B.V.  Korendijk 5, 5704 RD HELMOND, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10150 

(210) KS/M/ 2008/5629 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) MINORONZONI S.R.L.  Via E. Fermi, I-24036 PONTE S. PIETRO (Bergamo), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17872 

(210) KS/M/ 2008/5635 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Maxi Miliaan B.V.  Korendijk 5, 5704 RD HELMOND, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10069 

(210) KS/M/ 2008/5648 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Promat GmbH  Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17873 

(210) KS/M/ 2008/5665 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Maxi Miliaan B.V.  Korendijk 5, 5704 RD HELMOND, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9863 

(210) KS/M/ 2008/5683 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Promat GmbH  Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9964 

(210) KS/M/ 2008/5686 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Promat GmbH  Scheifenkamp 1, 40878 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9868 

(210) KS/M/ 2008/5687 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BÖTTGER GMBH PHARMAZEUTISCHE UND KOSMETISCHE PRÄPARATE  

Paulsborner-Strasse 2 10709 BERLIN, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9955 

(210) KS/M/ 2008/5688 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Promat GmbH  Scheifenkamp 16, 40878 Ratingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9887 

(210) KS/M/ 2008/5971 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 
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(730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY  Jalan Pattimura No. 3, Pematang 

Siantar, Sumatera Utara, ID 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9888 

(210) KS/M/ 2008/5972 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY  Jalan Pattimura No. 3, Pematang 

Siantar, Sumatera Utara, ID 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9889 

(210) KS/M/ 2008/5974 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY  Jalan Pattimura No. 3, Pematang 

Siantar, Sumatera Utara, ID 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9890 

(210) KS/M/ 2008/5975 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) P.T. Putra Stabat Industri  Jalan Kolonel Sugiono No. 12-E, Medan, Sumatera Utara, ID 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9891 

(210) KS/M/ 2008/5976 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY  Jalan Pattimura No. 3, Pematang 

Siantar, Sumatera Utara, ID 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9892 

(210) KS/M/ 2008/5977 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY  Jalan Pattimura No. 3, Pematang 

Siantar, Sumatera Utara, ID 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9893 

(210) KS/M/ 2008/5978 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY  Jalan Pattimura No. 3, Pematang 

Siantar, Sumatera Utara, ID 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9966 

(210) KS/M/ 2008/5982 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Evonik Degussa GmbH  Bennigsenplatz 1, 40474 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9862 

(210) KS/M/ 2008/5986 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AUGUST STORCK KG  Waldstrasse 27, 13403 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18481 

(210) KS/M/ 2008/5989 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Strellson AG  Sonnenwiesenstrasse 21, CH-8280 Kreuzlingen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18466 

(210) KS/M/ 2008/5990 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Strellson AG  Sonnenwiesenstrasse 21, CH-8280 Kreuzlingen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17735 

(210) KS/M/ 2008/5991 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 
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(730) Strellson AG  Sonnenwiesenstrasse 21, CH-8280 Kreuzlingen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18467 

(210) KS/M/ 2008/5992 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Strellson AG  Sonnenwiesenstrasse 21, CH-8280 Kreuzlingen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9840 

(210) KS/M/ 2008/5993 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) EVONIK RÖHM GMBH  Kirschenallee, 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9841 

(210) KS/M/ 2008/5998 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) EVONIK DEGUSSA GMBH  Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9842 

(210) KS/M/ 2008/5999 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) EVONIK DEGUSSA GMBH  Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9843 

(210) KS/M/ 2008/6000 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) EVONIK DEGUSSA GMBH  Rellinghauser Straße 1-11, 45128 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9844 

(210) KS/M/ 2008/6001 

(180) 17/10/2028 
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(220) 17/10/2008 

(730) EVONIK DEGUSSA GMBH  Rellinghauser straße 1-11, 45128 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9845 

(210) KS/M/ 2008/6003 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) DEGUSSA GMBH  Bennigsenplatz 1, 40474 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9846 

(210) KS/M/ 2008/6004 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) DEGUSSA GMBH  Bennigsenplatz 1, 40474 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9847 

(210) KS/M/ 2008/6008 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) EVONIK RÖHM GMBH  Kirschenallee, 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9848 

(210) KS/M/ 2008/6009 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) EVONIK DEGUSSA GMBH  Rellinghauser straße 1-11, 45128 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9925 

(210) KS/M/ 2008/6019 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Evonik Carbon Black GmbH  Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9837 

(210) KS/M/ 2008/6026 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) EVONIK DEGUSSA GMBH  Rellinghauser straße 1-11, 45128 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9981 

(210) KS/M/ 2008/6041 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) DROGA KOLINSKA, Živilska industija, d.d.  Kolinska ulica 1 1544 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9984 

(210) KS/M/ 2008/6043 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) DROGA KOLINSKA, Živilska industija, d.d.  Kolinska ulica 1 1544 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9918 

(210) KS/M/ 2008/6059 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) DUKAT d.d.  Marijana Čavića 9 HR-10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9928 

(210) KS/M/ 2008/6068 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) DUKAT d.d.  Marijana Čavića 9 HR-10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10113 

(210) KS/M/ 2008/6139 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) KRAŠ prehrambena industrija d.d.  Ravnice 48, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9896 

(210) KS/M/ 2008/6176 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Six Continents Hotels, Inc.  3 Ravinia Drive Atlanta, Georgia 30346, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9873 

(210) KS/M/ 2008/6179 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Six Continents Hotels, Inc.  3 Ravinia Drive Atlanta, Georgia 30346, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9872 

(210) KS/M/ 2008/6180 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Six Continents Hotels, Inc.  3 Ravinia Drive Atlanta, Georgia 30346, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9871 

(210) KS/M/ 2008/6181 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Six Continents Hotels, Inc.  3 Ravinia Drive Atlanta, Georgia 30346, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9897 

(210) KS/M/ 2008/6183 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) PERNOD RICARD WINEMAKERS SPAIN, S.A.  Paseo Mikeletegi 71, 2a, 2009-San 

Sebastian, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9898 

(210) KS/M/ 2008/6184 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) YEREVAN BRANDY COMPANY  2 Admiral Isakov Avenue, 0082 Yerevan, AM 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10197 

(210) KS/M/ 2008/6189 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) INVISTA Textiles (U.K.) Limited  One St Peter's Square, Manchester, M2 3DE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10680 

(210) KS/M/ 2008/6219 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) LG ELECTRONICS INC  20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu,seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10397 

(210) KS/M/ 2008/6240 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) BORMIOLI ROCCO S.p.A.  Viale Martiri della Libertà 1, 43036 FIDENZA (PARMA), 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10396 

(210) KS/M/ 2008/6241 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) BORMIOLI ROCCO S.p.A.  Viale Martiri della Libertà 1, 43036 FIDENZA (PARMA), 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10394 

(210) KS/M/ 2008/6264 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) TRUSSARDI S.p.A  Piazza Della Scala, 5 I-20121 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10393 

(210) KS/M/ 2008/6265 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) TRUSSARDI S.p.A.  Piazza Della Scala, 5 I-20121 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10391 

(210) KS/M/ 2008/6266 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) TRUSSARDI S.p.A.  Piazza Della Scala, 5 I-20121 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10389 

(210) KS/M/ 2008/6267 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) TRUSSARDI S.p.A.  Piazza Della Scala, 5 I-20121 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16143 

(210) KS/M/ 2008/6281 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Logitech International S.A.  Les Châtagnis, CH-1143 Apples, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16938 

(210) KS/M/ 2008/6282 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Logitech International S.A.  Les Châtagnis, CH-1143 Apples, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15657 

(210) KS/M/ 2008/6284 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Logitech International S.A.  Les Châtagnis, CH-1143 Apples, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15658 

(210) KS/M/ 2008/6285 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Logitech International S.A.  Les Châtagnis, CH-1143 Apples, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10292 

(210) KS/M/ 2008/6300 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Boxfresh International Limited  8 Manchester Square, London W1U 3PH, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10294 

(210) KS/M/ 2008/6301 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) MANGUSTA S.R.L.  Via Dorati 48,55100 Frazione S. Anna (LUCCA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10296 

(210) KS/M/ 2008/6302 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) MANGUSTA S.R.L.  Via Dorati 48,55100 Frazione S. Anna (LUCCA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17490 

(210) KS/M/ 2008/6303 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Çaybaşi Mevki 35880, 

Torbali, İZMİR, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10365 

(210) KS/M/ 2008/6304 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 
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(730) Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumlari Ahmet Riza KurukahvecI ve Ortaklari Adi 

Komandit Şirketi  Tahmis Sokak, no. 66, Eminönü, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10325 

(210) KS/M/ 2008/6324 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) GOLDEN LADY COMPANY S.p.A.  Via Leopardi 3/5, 46043 Castiglione delle Stiviere 

(MN), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10439 

(210) KS/M/ 2008/6325 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Goldenpoint S.p.A.  Via Leopardi 3/5, 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17792 

(210) KS/M/ 2008/6326 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) GLORIA MED S.p.A.  Via Diaz 7, 22017 Menaggio (Como), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17791 

(210) KS/M/ 2008/6327 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) GLORIA MED S.p.A.  Via Diaz 7, 22017 Menaggio (Como), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10322 

(210) KS/M/ 2008/6328 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10320 

(210) KS/M/ 2008/6329 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10317 

(210) KS/M/ 2008/6330 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10315 

(210) KS/M/ 2008/6331 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10312 

(210) KS/M/ 2008/6332 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10366 

(210) KS/M/ 2008/6333 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10310 

(210) KS/M/ 2008/6334 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10307 

(210) KS/M/ 2008/6335 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10367 

(210) KS/M/ 2008/6336 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10306 

(210) KS/M/ 2008/6337 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10304 

(210) KS/M/ 2008/6338 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10302 

(210) KS/M/ 2008/6339 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10299 

(210) KS/M/ 2008/6340 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donatao Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10297 

(210) KS/M/ 2008/6342 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144 NL-2132 JX Hoofddorp, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10295 

(210) KS/M/ 2008/6343 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144 NL-2132 JX Hoofddorp, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10293 

(210) KS/M/ 2008/6344 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10291 

(210) KS/M/ 2008/6345 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144 NL-2132 JX Hoofddorp, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10303 

(210) KS/M/ 2008/6350 

(180) 27/10/2028 

(220) 27/10/2008 

(730) SARAJEVSKI KISELJAK d.d.  Kraljice mira 7, BA-71250 KISELJAK, BA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10305 

(210) KS/M/ 2008/6351 

(180) 27/10/2028 

(220) 27/10/2008 

(730) SARAJEVSKI KISELJAK d.d.  Kraljice mira 7, BA-71250 KISELJAK, BA 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16791 

(210) KS/M/ 2008/6371 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Diesel S.p.A.  Via dell' Industria N. 4/6, 36042 Breganze (VI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18468 

(210) KS/M/ 2008/6372 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Diesel S.p.A.  Via dell' Industria N. 4/6, 36042 Breganze (VI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10314 

(210) KS/M/ 2008/6373 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) ISAGRO S.p.A.  Via Caldera 21, CALDERA PARK-ORANGE BUILDING, 20153 

MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10867 

(210) KS/M/ 2008/6374 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Pytech Chemicals GmbH  Weinbergstrasse 2 CH-8802 Kilchberg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20836 

(210) KS/M/ 2008/6375 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) FMC Chemical  sprl of Boulevard de la Plaine 9, 1050 Bruxelles, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10316 

(210) KS/M/ 2008/6376 

(180) 31/10/2028 
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(220) 31/10/2008 

(730) ISAGRO S.p.A.  Via Caldera 21, CALDERA PARK-ORANGE BUILDING, 20153 

MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10319 

(210) KS/M/ 2008/6385 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) ALI GROUP S.r.l.  Via Camperio 9, 20123 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10321 

(210) KS/M/ 2008/6386 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) ALI GROUP S.r.l.  Via Camperio 9, 20123 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18469 

(210) KS/M/ 2008/6388 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Diesel S.p.A.  Via dell' Industria N. 4/6, 36042 Breganze (VI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18470 

(210) KS/M/ 2008/6389 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Diesel S.p.A.  Via dell' Industria N. 4/6, 36042 Breganze (VI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10572 

(210) KS/M/ 2008/6390 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

495 

 

 

(111) 18471 

(210) KS/M/ 2008/6391 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Diesel S.p.A.  Via dell' Industria N. 4/6, 36042 Breganze (VI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17111 

(210) KS/M/ 2008/6393 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Diesel S.p.A.  Via Dell' Industria N. 4/6, 36042 Breganze (VI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10323 

(210) KS/M/ 2008/6403 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10324 

(210) KS/M/ 2008/6404 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144 NL-2132 JX Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10327 

(210) KS/M/ 2008/6406 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10328 

(210) KS/M/ 2008/6407 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10329 

(210) KS/M/ 2008/6408 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144 NL-2132 JX Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10330 

(210) KS/M/ 2008/6409 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144 NL-2132 JX Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10250 

(210) KS/M/ 2008/6410 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10331 

(210) KS/M/ 2008/6411 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10332 

(210) KS/M/ 2008/6412 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144 NL-2132 JX Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10334 

(210) KS/M/ 2008/6415 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10335 

(210) KS/M/ 2008/6416 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10336 

(210) KS/M/ 2008/6417 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10337 

(210) KS/M/ 2008/6418 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Ferring B.V.  Polarisavenue 144, NL-2132 JX Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10638 

(210) KS/M/ 2008/6435 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10634 

(210) KS/M/ 2008/6441 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10604 

(210) KS/M/ 2008/6444 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 
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(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10653 

(210) KS/M/ 2008/6445 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  Brüningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10263 

(210) KS/M/ 2008/6466 

(180) 03/11/2028 

(220) 03/11/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)   One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18472 

(210) KS/M/ 2008/6470 

(180) 03/11/2028 

(220) 03/11/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON  (New Jersey corporation) One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10659 

(210) KS/M/ 2008/6474 

(180) 03/11/2028 

(220) 03/11/2008 

(730) DePuy Synthes, Inc. (Delaware corporation)  700 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 

46581, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10658 

(210) KS/M/ 2008/6476 

(180) 03/11/2028 

(220) 03/11/2008 

(730) DePuy Synthes, Inc. (Delaware corporation)  700 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 

46581, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10657 

(210) KS/M/ 2008/6478 

(180) 03/11/2028 

(220) 03/11/2008 

(730) DePuy Synthes, Inc. (Delaware corporation)  700 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 

46581, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10655 

(210) KS/M/ 2008/6481 

(180) 03/11/2028 

(220) 03/11/2008 

(730) DePuy Synthes, Inc. (Delaware corporation)  700 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 

46581, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10673 

(210) KS/M/ 2008/6486 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12677 

(210) KS/M/ 2008/6488 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) HENKEL AG & Co.KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10570 

(210) KS/M/ 2008/6491 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) GEA Group Aktiengesellschaft.  Dorstener Straße 484, 44809 Bochum, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10472 

(210) KS/M/ 2008/6512 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 
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(730) SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.  1800 Vevey , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10469 

(210) KS/M/ 2008/6519 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67,40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10468 

(210) KS/M/ 2008/6520 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10467 

(210) KS/M/ 2008/6521 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10466 

(210) KS/M/ 2008/6522 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10496 

(210) KS/M/ 2008/6523 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10494 

(210) KS/M/ 2008/6524 

(180) 05/11/2028 
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(220) 05/11/2008 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10492 

(210) KS/M/ 2008/6525 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10432 

(210) KS/M/ 2008/6526 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10491 

(210) KS/M/ 2008/6527 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10422 

(210) KS/M/ 2008/6528 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10423 

(210) KS/M/ 2008/6529 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10424 

(210) KS/M/ 2008/6530 
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(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10671 

(210) KS/M/ 2008/6531 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10690 

(210) KS/M/ 2008/6533 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10731 

(210) KS/M/ 2008/6534 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10679 

(210) KS/M/ 2008/6535 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10598 

(210) KS/M/ 2008/6536 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10596 

(210) KS/M/ 2008/6537 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10593 

(210) KS/M/ 2008/6538 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10574 

(210) KS/M/ 2008/6539 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10592 

(210) KS/M/ 2008/6540 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10590 

(210) KS/M/ 2008/6541 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10411 

(210) KS/M/ 2008/6600 

(180) 06/11/2028 

(220) 06/11/2008 

(730) Mundipharma AG  St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10475 

(210) KS/M/ 2008/6601 

(180) 06/11/2028 

(220) 06/11/2008 

(730) Red Hat, Inc.  100 East Davie Street Raleigh, NC 27601, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10355 

(210) KS/M/ 2008/6620 

(180) 05/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) ROUERGUE AUVERGNE GEVAUDAN TARNAIS- R.A.G.T.  Rue Emile Singla, Site 

de Bourran, 12033 RODEZ, France, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10407 

(210) KS/M/ 2008/6660 

(180) 11/06/2028 

(220) 11/06/2008 

(730) OBI GmbH & Co. Deutschland KG  Albert-Einstein-Straße 7-9, 42929 Wermelskirchen, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10406 

(210) KS/M/ 2008/6661 

(180) 06/11/2028 

(220) 06/11/2008 

(730) OBI GmbH & Co. Deutschland KG  Albert-Einstein-Straße 7-9, 42929 Wermelskirchen, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10677 

(210) KS/M/ 2008/6662 

(180) 06/11/2028 

(220) 06/11/2008 

(730) LVMH Swiss Manufactures SA  Rue Louis Joseph Chevrolet 6A-2300 LA CHAUX DE 

FONDS, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10585 

(210) KS/M/ 2008/6666 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) sanofi-aventis Deutschland GmbH  Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16916 

(210) KS/M/ 2008/6668 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Arla Foods amba  Sønderhøj 14, DK- 8260 Viby J, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10581 

(210) KS/M/ 2008/6670 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) sanofi-aventis Deutschland GmbH  Bruningstrasse 50, 65926 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10247 

(210) KS/M/ 2008/6678 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) W.L. Gore & Associates Inc  555 Paper Mill Road, P.O. Box 9329 Newark, DE 19714-

9206, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10200 

(210) KS/M/ 2008/6680 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) CAROLINA HERRERA Ltd.  501 Seventh Avenue, 17 th Floor, 10018 New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16564 

(210) KS/M/ 2008/6684 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) DIVAPHARMA GmbH  Motzener Str. 41, 12277 Berlin, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10216 

(210) KS/M/ 2008/6685 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mit beschränkter Haftung  

Gereonsmühlengasse 1-11 50670 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17331 

(210) KS/M/ 2008/6706 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Paul Smith Group Holding Limited  The Poplars Lenton Lane, Nottingham NG7 2PW, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10275 

(210) KS/M/ 2008/6728 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) The procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10278 

(210) KS/M/ 2008/6730 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Narimpex AG  Schwanengasse 47 CH-2501 Biel , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10280 

(210) KS/M/ 2008/6731 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Procter & Gamble International Operations SA  Route de Saint-Georges 47 CH-1213 Petit-

Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10282 

(210) KS/M/ 2008/6732 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Procter & Gamble International Operations SA  Route de Saint-Georges 47 CH-1213 Petit-

Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10283 

(210) KS/M/ 2008/6733 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) HFC Prestige International Operations Switzerland Sàrl  Chemin Louis-Hubert 1-3, 1213 

Petit-Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10284 

(210) KS/M/ 2008/6734 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11650 

(210) KS/M/ 2008/6735 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Procter & Gamble International Operations SA  Route de Saint-Georges 47 CH-1213 Petit-

Lancy, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10285 

(210) KS/M/ 2008/6736 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Procter & Gamble International Operations SA  Route de Saint-Georges 47 CH-1213 Petit-

Lancy , CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10287 

(210) KS/M/ 2008/6737 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Procter & Gamble International Operations S.A.  Route de Saint-Georges 47 CH-1213 

Petit-Lancy , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10289 

(210) KS/M/ 2008/6738 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Procter & Gamble Holding GmbH  Sulzbacher Strasse 40-50 65824 Schwalbach, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10290 

(210) KS/M/ 2008/6739 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15532 

(210) KS/M/ 2008/6740 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Hempel A/S  Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 Kongens Lyngby, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15537 

(210) KS/M/ 2008/6743 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Hempel A/S  Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 Kongens Lyngby, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15469 

(210) KS/M/ 2008/6744 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 
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(730) Hempel A/S  Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 Kongens Lyngby, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15543 

(210) KS/M/ 2008/6746 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Hempel A/S  Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 Kongens Lyngby, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15551 

(210) KS/M/ 2008/6747 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Hempel A/S  Lundtoftegårdsvej 91, DK-2800 Kongens Lyngby, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10229 

(210) KS/M/ 2008/6749 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) De Longhi Benelux S.A.  49 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15470 

(210) KS/M/ 2008/6752 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Hempel A/S  Lundtoftegårdsvej 150, 2800 Kongens Lyngby, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10222 

(210) KS/M/ 2008/6763 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) De Longhi Benelux S.A.  49 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16427 

(210) KS/M/ 2008/6764 

(180) 07/11/2028 
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(220) 07/11/2008 

(730) De Longhi Benelux S.A.  49 Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10203 

(210) KS/M/ 2008/6766 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) PUIG FRANCE Société par Actions Simplifiée  65-67 avenue des Champs Elysées, 75008 

Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16786 

(210) KS/M/ 2008/6767 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Hipp & Co  Brünigstrasse 141, 6072 Sachseln, Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10201 

(210) KS/M/ 2008/6769 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) PUIG FRANCE Société par Actions Simplifiée  65-67 avenue des Champs Elysées, 75008 

Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16010 

(210) KS/M/ 2008/6775 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) DF World of Spices GmbH  Industriestr. 25, 49201 Dissen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12673 

(210) KS/M/ 2008/6776 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Promat Research and Technology Centre NV  Bormstraat 24, 2830 Willebroek, BE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17212 

(210) KS/M/ 2008/6780 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) PRYSMIAN S.P.A.   Via Chiese 6, 20126 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10711 

(210) KS/M/ 2008/6785 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) ING Groep N.V.  Amstelveenseweg 500 1081 KL AMSTERDAM, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10689 

(210) KS/M/ 2008/6786 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) ING Groep N.V.  Amstelveenseweg 500 1081 KL AMSTERDAM, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10688 

(210) KS/M/ 2008/6787 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Générale Biscuit-Glico France (Société Anonyme)  6 avenue Réaumur, Clamart 92140, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10687 

(210) KS/M/ 2008/6788 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Générale Biscuit-Glico France (Société Anonyme)  6 avenue Réaumur, 92140 Clamart , 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10354 

(210) KS/M/ 2008/6789 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Kraft Foods Belgium Intellectual Property (BVBA)  Brusselsesteenweg 450, 1500 Halle, 

BE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10709 

(210) KS/M/ 2008/6797 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) INA International Ltd.  824 41st Avenue N.E. Calgary, Alberta, T2E 3R3, CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10382 

(210) KS/M/ 2008/6810 

(180) 03/11/2028 

(220) 03/11/2008 

(730) SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT  Hattenbergstrasse 10 55122 Mainz, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11754 

(210) KS/M/ 2008/6811 

(180) 03/11/2028 

(220) 03/11/2008 

(730) HARRIS FRC CORPORATION (a Delaware corporation)  Suite 304, 1715 Route 35, 

Middletown, New Jersey, 07748, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10713 

(210) KS/M/ 2008/6813 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Takeda Pharma A/S  Dybendal Alle 10, 2630 TAASTRUP, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10695 

(210) KS/M/ 2008/6814 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Takeda Austria GmbH  St. Peter-Str 25, 4020, Linz, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10726 

(210) KS/M/ 2008/6828 

(180) 07/11/2028 
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(220) 07/11/2008 

(730) W.L. Gore & Associates Gmbh  Hermann-Oberth-Strasse 22, 85640 Putzbrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17292 

(210) KS/M/ 2008/6841 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Associated British Foods Plc  Weston Centre 10 Grosvenor Square London W1K 4QY, 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17293 

(210) KS/M/ 2008/6842 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Associated British Foods Plc.  Weston Centre, 10 Grosvenor Square, London W1K 4QY, 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10724 

(210) KS/M/ 2008/6843 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Takeda A/S  Drammensveien 852, 1383, Akser, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10720 

(210) KS/M/ 2008/6847 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Takeda Austria GmbH  St. Peter-Str 25, 4020, Linz, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17297 

(210) KS/M/ 2008/6848 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Associated British Foods Plc  Weston Centre 10 Grosvenor Square London W1K 4QY, 

UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17960 

(210) KS/M/ 2008/6850 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Associated British Foods Plc  Weston Centre 10 Grosvenor Square London W1K 4QY, 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18026 

(210) KS/M/ 2008/6851 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Associated British Foods Plc  Weston Centre 10 Grosvenor Square London W1K 4QY, 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17300 

(210) KS/M/ 2008/6852 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Associated British Foods Plc  Weston Centre 10 Grosvenor Square London W1K 4QY, 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17302 

(210) KS/M/ 2008/6853 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Associated British Foods Plc  Weston Centre 10 Grosvenor Square London W1K 4QY, 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17305 

(210) KS/M/ 2008/6854 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Associated British Foods Plc  Weston Centre 10 Grosvenor Square London W1K 4QY, 

UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12672 

(210) KS/M/ 2008/6867 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Promat Research and Technology Centre NV  Bormstraat 24, 2830 Willebroek, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15827 

(210) KS/M/ 2008/6869 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Baxalta Incorporated  1200 Lakeside, Drive Bannockburn, Illinois 60015, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10859 

(210) KS/M/ 2008/6873 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) KNIPEX-WERK C. GUSTAV PUTSCH  13, Oberkamper Strasse, 42349 WUPPERTAL-

CRONENBERG, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10697 

(210) KS/M/ 2008/6874 

(180) 13/11/2028 

(220) 13/11/2008 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY  231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10678 

(210) KS/M/ 2008/6875 

(180) 13/11/2028 

(220) 13/11/2008 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY  231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10699 

(210) KS/M/ 2008/6878 

(180) 13/11/2028 

(220) 13/11/2008 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY  231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10700 

(210) KS/M/ 2008/6879 

(180) 13/11/2028 

(220) 13/11/2008 

(730) HYUNDAI MOTOR COMPANY  231, Yangjae-Dong, Seocho-Gu, Seoul, 137-938, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10703 

(210) KS/M/ 2008/6880 

(180) 13/11/2028 

(220) 13/11/2008 

(730) CHEMINOVA A/S  Thyborønvej 78, DK-7673 Harboøre, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10856 

(210) KS/M/ 2008/6883 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) C. ED. SCHULTE GMBH, ZYLINDERSCHLOSSFABRIK  243, Friedrichstrasse, 42551 

VELBERT, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10855 

(210) KS/M/ 2008/6884 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) HENKEL KGaA   Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10879 

(210) KS/M/ 2008/6908 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Aida Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p.A.  Am Strande 3d, D-18055 

Rostock, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10878 

(210) KS/M/ 2008/6909 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Aida Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p.A.  Am Strande 3d, D-18055 

Rostock, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10876 

(210) KS/M/ 2008/6911 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Aida Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p.A.  Am Strande 3d, D-18055 

Rostock, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17424 

(210) KS/M/ 2008/6912 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) LORD Germany GmbH  Ottostrasse 28, 41836 Hückelhoven, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17422 

(210) KS/M/ 2008/6916 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) LORD Germany GmbH  Ottostrasse 28, 41836 Hückelhoven, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16289 

(210) KS/M/ 2008/6917 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) delta pronatura Dr. Krauss & Dr Beckmann KG  Kurt-Schumacher-Ring 15-17, 63329 

Egelsbach, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16423 

(210) KS/M/ 2008/6918 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 
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(730) Peter Kwasny GmbH  Heilbronner Strasse 96, 74831 Gundelsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16436 

(210) KS/M/ 2008/6920 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Aida Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p.A.  Am Strande 3d, D-18055 

Rostock, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10874 

(210) KS/M/ 2008/6921 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Aida Cruises - German Branch of Costa Crociere S.p.A.  Am Strande 3d, D-18055 

Rostock, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10871 

(210) KS/M/ 2008/6925 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) CORPORACIÓN HABANOS S.A.  Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del Ferrocarril 

Final, Guanabacoa, La Habana, CU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10375 

(210) KS/M/ 2008/6939 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) GÜRMEN GIYIM SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Boyali Yolu Girisi, 

Göçen Yeri Mevkii, Araç- Kastamonu, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10370 

(210) KS/M/ 2008/6940 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) EMAS ELEKTROTEKNİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETI  

İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, Turgut Özal Caddesi, No: 103/B KÜÇÜKÇEKMECE-

İSTANBUL, TR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10279 

(210) KS/M/ 2008/6945 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) KERVAN GIDA SANAYI TICARET LIMITED SIRKETI  Beysan Sanayi Sitesi Fuar 

Caddesi, No. 11/1 Haramidere, Büyükcekmece, ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10477 

(210) KS/M/ 2008/6959 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) PERSAN TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Yukari Dudullu Keyap 

Çarsisi No. 49 Ümraniye- Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10893 

(210) KS/M/ 2008/6960 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) ALPINA, tovarna obutve, d.d.  Žiri Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16866 

(210) KS/M/ 2008/6961 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse  

Aktiengesellschaf Seitzergasse 2-4 A-1010 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10559 

(210) KS/M/ 2008/6986 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) KOROZO AMBALAJ SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Tevfikbey 

Mahallesi, Çiçek Sokak, Bila No, SEFAKÖY- ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10563 

(210) KS/M/ 2008/6988 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) ÇAKIRMELİKOĞLU MADEN SUYU İSLETMESİ SANAYI VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ  İnişdibi Beldesi Merkez Mahallesi GİRESUN, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10565 

(210) KS/M/ 2008/6989 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) PETLAS LASTIK SANAYI TICARET ANONIM SIRKETI  Kayseri Asfalti Gölhisar 

Mevkii 7. KM, Kirsehir, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10568 

(210) KS/M/ 2008/6991 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) ADOPEN PLASTIK VE INŞAAT SANAYI ANONIM ŞIRKETI  Organize Sanayi 

Bölgesi 2. Etap, Antalya, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10889 

(210) KS/M/ 2008/6995 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) TMD Friction Services GmbH  Schlebuscher Straße 99, 51381 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10886 

(210) KS/M/ 2008/6996 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Six Continents Hotels, Inc.  3 Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10887 

(210) KS/M/ 2008/6997 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 
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(730) ALPINA, tovarna obutve, d.d.  Žiri Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10589 

(210) KS/M/ 2008/7006 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) GIZIA MODA TEKSTIL SANAYI VE DIS TICARET LIMITED SIRKETI  Gürsel 

Mahallesi Erzincan Sokak No 1, Kagithane, Istanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10832 

(210) KS/M/ 2008/7012 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) PERNOD RICARD HELLAS A.B.E.E. trading as "E.P.O.M. ABEE"  Parodos 

Navmachias Ellis 119 GR-811 00 Mytilini, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10834 

(210) KS/M/ 2008/7013 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Enertech AB  Näsvägen SE-341 26 LJUNGBY, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10836 

(210) KS/M/ 2008/7014 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) TMD Friction Services GmbH  Schlebuscher Straße 99, 51381 Leverkusen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10371 

(210) KS/M/ 2008/7053 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) ALI GROUP S.r.l.   Via Camperio 9, 20123 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10372 

(210) KS/M/ 2008/7054 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) ALI GROUP S.r.l.  Via Camperio 9, 20123 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10564 

(210) KS/M/ 2008/7058 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) VERSALIS S.P.A.  Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17005 

(210) KS/M/ 2008/7074 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) AJINOMOTO FOODS EUROPE SAS  153 Rue de Courcelles, 75017 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10361 

(210) KS/M/ 2008/7077 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) PERNOD RICARD ITALIA S.p.A.  VIALE MONZA 265, 20126 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10373 

(210) KS/M/ 2008/7078 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) R.Seelig & Hille oHG  Kevelaerer Strasse 21-23, 40549 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10661 

(210) KS/M/ 2008/7079 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) BASF Polyurethanes GmbH  Elastogranstrasse 60, 49448 Lemfoerde, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17877 

(210) KS/M/ 2008/7080 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) CPS International Fashion Group S.p.A.  5/C Via Piubega, 46040 CERESARA 

(MANTOVA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10360 

(210) KS/M/ 2008/7083 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) PERNOD RICARD S.p.A  Corso Buenos Aires 54, 20124 Milano, Italia, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10357 

(210) KS/M/ 2008/7086 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) PERNOD RICARD S.p.A.  Corso Buenos Aires 54, 20124 Milano, Italia, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22035 

(210) KS/M/ 2008/7089 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.  F.A. Gerstnera 21/3, 371 30 Ceské Budejovice, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17961 

(210) KS/M/ 2008/7092 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) CPS International Fashion Group S.p.A.  5/C Via Piubega, 46040 CERESARA 

(MANTOVA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10374 

(210) KS/M/ 2008/7095 

(180) 14/11/2028 
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(220) 14/11/2008 

(730) R.Seelig & Hille oHG  Kevelaerer Strasse 21-23, 40549 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10825 

(210) KS/M/ 2008/7105 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) CHEMINOVA A/S  THYBORONVEJ 78 DK-7673 HARBOORE, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10826 

(210) KS/M/ 2008/7106 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) CHEMINOVA A/S  THYBORONVEJ 78 DK-7673 HARBOORE, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10827 

(210) KS/M/ 2008/7111 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) CHEMINOVA A/S  THYBORONVEJ 78 DK-7673 HARBOORE, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10828 

(210) KS/M/ 2008/7112 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) CHEMINOVA A/S  THYBORONVEJ 78 DK-7673 HARBOORE, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10199 

(210) KS/M/ 2008/7131 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Johnson & Johnson GmbH  Kaiserwerther Strasse 270, 40474 Düsseldorf, Gjermani, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11415 

(210) KS/M/ 2008/7132 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Johnson & Johnson GmbH  Kaiserwerther Strasse 270, 40474 Düsseldorf, Gjermani, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11219 

(210) KS/M/ 2008/7133 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Johnson & Johnson GmbH  Kaiserwerther Strasse 270, 40474 Düsseldorf, Gjermani, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11397 

(210) KS/M/ 2008/7134 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Johnson & Johnson GmbH  Kaiserwerther Strasse 270, 40474 Düsseldorf, Gjermani, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12178 

(210) KS/M/ 2008/7136 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgjika, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11216 

(210) KS/M/ 2008/7137 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgjika, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11277 

(210) KS/M/ 2008/7138 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgjika, BE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17552 

(210) KS/M/ 2008/7139 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Johnson & Johnson GmbH  Kaiserwerther Strasse 270, 40474 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11217 

(210) KS/M/ 2008/7140 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Johnson & Johnson GmbH  Kaiserwerther Strasse 270, 40474 Düsseldorf, Gjermani, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10606 

(210) KS/M/ 2008/7144 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) SANKO MAKINA PAZARLAMA VE TICARET ANONIM SIRKETI  Sani Konukoglu 

Bulvari Üzeri, Göllüce Mevkii, GAZIANTEP , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10611 

(210) KS/M/ 2008/7149 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) KADIOGLU KOZMETIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Merkez Efendi 

Mahallesi Maltepe, Yeni Yol No. 51 ZEYTINBURNU- ISTANBUL , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10395 

(210) KS/M/ 2008/7154 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Gümüşsuyu Caddesi Fatih, 

Şehitleri Sokak No: 3/2, TR-34020 TOPKAPI, MALTEPE İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 10398 

(210) KS/M/ 2008/7155 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 
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(730) KADIOĞLU KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Merkez Efendi 

Mahallesi Maltepe, Yeni Yol No. 51, ZEYTİNBURNU / İSTANBUL  , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10451 

(210) KS/M/ 2008/7164 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) IRENA ELEKTRIK DIS TICARET KOLLEKTIF SIRKETI AHMET HANPOLAT VE 

ORTAGI,  Istanbul Atatürk Havalimani, Serbest Bölgesi E Blok No: 1/A2 34830 BAKIRKÖY- 

ISTANBUL , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10838 

(210) KS/M/ 2008/7171 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Emil Lux GmbH & Co. KG  Emil-Lux-Straße 1, 42929 Wermelskirchen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17399 

(210) KS/M/ 2008/7172 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) DE'LONGHI APPLIANCES S.R.L.  Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10562 

(210) KS/M/ 2008/7177 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Jadran - Galenski Laboratorij d.d.  Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10555 

(210) KS/M/ 2008/7181 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) AUTOMOBILE CLUB MANTOVA  Piazza 80° Fanteria, 13, 46100 Mantova, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11509 

(210) KS/M/ 2008/7200 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Johnson & Johnson GmbH  Kaiserwerther Strasse 270, 40474 Düsseldorf, Gjermani, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10376 

(210) KS/M/ 2008/7201 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) R.Seelig & Hille oHG  Kevelaerer Strasse 21-23, 40549 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10198 

(210) KS/M/ 2008/7202 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Johnson & Johnson GmbH  Kaiserwerther Strasse 270, 40474 Düsseldorf, Gjermani, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11433 

(210) KS/M/ 2008/7207 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) PIAGGIO & C.S.P.A.   Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025 PONTEDERA (PI) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13007 

(210) KS/M/ 2008/7208 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) PIAGGIO & C.S.P.A.  Viale Rinaldo Piaggio, 25, 56025 PONTEDERA (PI) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10356 

(210) KS/M/ 2008/7212 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Aygaz Anonim Şirketi  Büyükdere Caddesi No: 145/1, Aygaz Han, TR-80300 Zincirlikuyu 

ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10955 

(210) KS/M/ 2008/7232 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Schiesser Marken GmbH  Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16440 

(210) KS/M/ 2008/7236 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Commerzbank AG  Zentraler Stab Recht Kaiserstrasse 16, 60311 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10952 

(210) KS/M/ 2008/7245 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Maria Clementine Martin Klosterfrau Vertriebsgesellschaft mbH  50670 Köin , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16804 

(210) KS/M/ 2008/7258 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) JOSEPH VÖGELE AG  Joseph Vogele - Straβe 1, 67067 Ludwigshafen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12381 

(210) KS/M/ 2008/7260 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) GEZER AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ   KIRAÇ 

KÖYÜ MEVKII, HADIMKÖY YOLU NO: 64, BÜYÜKÇEKMECE, ISTANBUL , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10777 

(210) KS/M/ 2008/7273 

(180) 16/11/2028 

(220) 16/11/2008 
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(730) BEISTEGUI HERMANOS, S.L  Polígono Industrial Jundiz (CTV), C/Perretagana, 10 

01015 VITORIA-GASTEIZ (ALAVA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12050 

(210) KS/M/ 2008/7288 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) POLE GİYİM SANAYİ VE TİCARET LIMITED SIRKETI  Dolapdere Caddesi, No: 126 

K: 1-2 Pangalti Şişli-İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12455 

(210) KS/M/ 2008/7289 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ADELL ARMATÜR VE VANA FABRIKALARI ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi 

Bölgesi, Ikitelli Caddesi No: 72 Küçükçekmece - ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12064 

(210) KS/M/ 2008/7292 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) COŞKU GIDA TEKSTİL ELEKTRONİK VE TURİZM HİZMETLERİ LİMİTED 

ŞİRKETİ  Ataşehir Bulvarı, Ata 2-3 Plaza, B-2 Blok K. 3 No. 36 Ataşehir-İstanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12037 

(210) KS/M/ 2008/7302 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ERKUL KOSZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,  Ambarli Tesisler 

Yolu No:27/1, AVCILAR - İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12385 

(210) KS/M/ 2008/7305 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ERKUL KOZMETİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ,  Ambarli Tesisler 

Yolu No:27/1, AVCILAR - İSTANBUL , TR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12059 

(210) KS/M/ 2008/7310 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) KALDE KLİMA ORTA BASINÇ FİTTİNGS VE VALF SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ  

Beymersan Mermerciler Sanayi Sitesi,10, Cadde, No: 12, BEYLIKDÜZÜ-İSTANBUL , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11257 

(210) KS/M/ 2008/7320 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) SEZGIN MUCEVHERAT GUMUSCULUK SANAYI VE TICARET LIMITED SIRKETI      

Tavukpazari Kurkculer Pazari, Sokak No. 37/43, Çarşikapi-Beyazit, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16489 

(210) KS/M/ 2008/7327 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Peter Kwasny GmbH  Heilbronner Strasse 96, 74831 Gundelsheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17421 

(210) KS/M/ 2008/7330 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) LORD Germany GmbH  Ottostraße 28, 41836 Hückelhoven, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17420 

(210) KS/M/ 2008/7331 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) LORD Germany GmbH  Ottostraße 28, 41836 Hückelhoven, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10920 

(210) KS/M/ 2008/7335 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

532 

 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Techem Energy Service GmbH  Hauptstraße 89, 65760 Eschorn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10931 

(210) KS/M/ 2008/7336 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) AB Lindex.  SE-441 84 ALINGSÅS, SWEDEN (SE), SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10928 

(210) KS/M/ 2008/7338 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Aktieselskabet af 21. november 2001  Fredskovvej 5, DK-7330 Brande, DK, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10927 

(210) KS/M/ 2008/7339 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Aktieselskabet af 21. november 2001  Fredskovvej 5, DK-7330 Brande, DK, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10924 

(210) KS/M/ 2008/7342 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) AB Lindex.  Nils Ericsonsplasten 3, SE-411 03 Göteborg, SWEDEN (SE), SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10919 

(210) KS/M/ 2008/7351 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Aktieselskabet af 21. november 2001  Fredskovvej 5, DK-7330 Brande, DK, DK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10917 

(210) KS/M/ 2008/7352 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Aktieselskabet af 21. november 2001  Fredskovvej 5, DK-7330 Brande, DK, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18491 

(210) KS/M/ 2008/7358 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ACIBADEM SAǦLIK HIZMETLERI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI  Acibadem, 

Tekin Sokak No: 8 Kadiköy-Istanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12030 

(210) KS/M/ 2008/7359 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) BEISTEGUI HERMANOS, S.L  Polígono Industrial Jundiz (CTV) C/Perretagana, 10 

01015 VITORIA-GASTEIZ (ALAVA) , ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11470 

(210) KS/M/ 2008/7362 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) CANDY HOOVER ELECTRODOMESTICOS, S.A.  Ahmategui-Bidea, 3, 20570 

BERGARA (GUIPUZCOA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16605 

(210) KS/M/ 2008/7367 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) MANUFACTURE DES MONTRES JAGUAR S.A.  c/o KD Zug-Treuhand AG, 

Untermϋli 7, 6304 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16639 

(210) KS/M/ 2008/7369 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Fritz Nauer AG  Oberwolfhauserstrasse, 8633 Wolfhausen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12024 

(210) KS/M/ 2008/7382 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) AKTIESELSKABET AF 21. NOVEMBER 2001  Fredskovvej 5, DK-7330 Brande, (DK), 

DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11310 

(210) KS/M/ 2008/7401 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Société des Produits Nestlé S.A.  1800 Vevey, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10913 

(210) KS/M/ 2008/7406 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) SPIRAX-SARCO LIMITED,  130-132 St Georges Road, Cheltenham, Gloucestershire 

GL50 3EN, Great Britain, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10912 

(210) KS/M/ 2008/7407 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) SPIRAX-SARCO LIMITED,  130-132 St Georges Road, Cheltenham, Gloucestershire 

GL50 3EN, Great Britain, GB 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 10938 

(210) KS/M/ 2008/7409 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 
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(730) Rimowa GmbH  Richard-Byrd-Strasse 13, 50829 Köln , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10937 

(210) KS/M/ 2008/7411 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) HENKEL SRBIJA DOO BEOGRAD  BULEVAR OSLOBODJENJA 383, BEOGRAD, 

RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11372 

(210) KS/M/ 2008/7417 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) SINIRLI SORUMLU MARMARA ZEYTİN TARIM ṢATIS KOOPERATİFELERİ 

BURLIGI MARMARABİRLİK  Bursa-İzmir Karayolu 29 Km., Baṣköy/Bursa , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11480 

(210) KS/M/ 2008/7418 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) BÜROTIME MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM SİRKETİ  3 Organize Sanayi 

Bölgesi, İhsandede Caddesi, No:1, KONYA , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20255 

(210) KS/M/ 2008/7419 

(180) 19/11/2028 

(220) 27/05/2013 

(730) Robert Bosch GmbH  Wernerstrasse. 1 Postfach 300220 70442 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15271 

(210) KS/M/ 2008/7420 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC  2301 Ravine Way, GLENVIEW, Illinois 

60025, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21973 

(210) KS/M/ 2008/7429 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Fuchs Lubritech GmbH  Werner-Heisenberg-Straße 1, 67661 Kaiserslautern , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12612 

(210) KS/M/ 2008/7432 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) HENKEL SRBIJA DOO BEOGRAD,  BULEVAR OSLOBODJENJA 383, BEOGRAD, 

RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10932 

(210) KS/M/ 2008/7433 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Fuchs Petrolub AG  Friesenheimer Strasse 17, 68169 Mannheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11500 

(210) KS/M/ 2008/7435 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PLASTİK SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  Organize Sanayi Bölgesi 14., Cadde No. 22, Kayseri, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10909 

(210) KS/M/ 2008/7436 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Fuchs Petrolub AG  Friesenheimer Strasse 17, 68169 Mannheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11499 

(210) KS/M/ 2008/7437 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 
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(730) KUMTEL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PLASTİK SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ  Organize Sanayi Bölgesi 14., Cadde No. 22, Kayseri , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10907 

(210) KS/M/ 2008/7438 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Fuchs Petrolub AG  Friesenheimer Strasse 17, 68169 Mannheim , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15941 

(210) KS/M/ 2008/7446 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, Eskisehir, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15939 

(210) KS/M/ 2008/7447 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, Eskisehir, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15932 

(210) KS/M/ 2008/7448 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, Eskisehir, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15931 

(210) KS/M/ 2008/7449 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, Eskisehir, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15930 

(210) KS/M/ 2008/7450 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, Eskisehir, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15929 

(210) KS/M/ 2008/7451 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, Eskisehir, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11414 

(210) KS/M/ 2008/7452 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Fiat Group Marketing & Corporate Communications S.p.A.  Via Nizza, 250, I-20126 

Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11227 

(210) KS/M/ 2008/7454 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) BEUMER GmbH & Co.KG  Oelder Str. 40 59269 Beckum, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11220 

(210) KS/M/ 2008/7476 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) OSCARTIELLE S.p.A.  Via Boffalora 1/A, 24048 Treviolo (Bergamo), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11253 

(210) KS/M/ 2008/7478 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) PIAGGIO & C.S.p.A.  Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 Pontedera (PISA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18104 

(210) KS/M/ 2008/7487 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Thonet Gesellschaft mit beschränkter Haftung  Michael-Thonet-Strasse 1 35066 

Frankenberg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10810 

(210) KS/M/ 2008/7490 

(180) 18/09/2029 

(220) 18/09/2009 

(730) Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG  Hauptstrasse 134-140 33378 

Rheda-Wiedenbrück , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10808 

(210) KS/M/ 2008/7491 

(180) 02/09/2029 

(220) 02/09/2009 

(730) Musterring International Josef Höner GmbH & Co. KG  Hauptstrasse 134-140 33378 

Rheda-Wiedenbrück , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11210 

(210) KS/M/ 2008/7502 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Richard Wagner GmbH+Co. KG  Albiger Strasse 17, 55232 Alzey , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11167 

(210) KS/M/ 2008/7509 

(180) 19/11/2028 
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(220) 19/11/2008 

(730) JUNGBUNZLAUER LADENBURG GMBH  Dr.-Albert-Reimann-Strasse 18 68522 

LADENBURG, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11128 

(210) KS/M/ 2008/7520 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) TOP SHOP INTERNATIONAL SA  Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11130 

(210) KS/M/ 2008/7521 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Studio Moderna S.A.  Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11348 

(210) KS/M/ 2008/7535 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) TOP SHOP INTERNATIONAL SA  Via Ferruccio Pelli 13, 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11347 

(210) KS/M/ 2008/7536 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Studio Moderna S.A.  Via Ferruccio Pelli 13 6900 Lugano, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11519 

(210) KS/M/ 2008/7548 

(180) 24/11/2028 

(220) 24/11/2008 

(730) ProCredit Holding AG & Co. KGaA  Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16830 

(210) KS/M/ 2008/7573 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanyi Bolgesi 11 

Cadde, ESKISEHIR, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10761 

(210) KS/M/ 2008/7575 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) BEUMER GmbH & Co. KG  Oelder Str. 40 59269 Beckum, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18496 

(210) KS/M/ 2008/7576 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) Zorlu Holding Anonim Şirketi  Ambarli Petrol Ofisi Dolum Tesisler Yolu, Zorlu Plaza, 

Avcilar TR-34310 ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18497 

(210) KS/M/ 2008/7577 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) Zorlu Holding Anonim Şirketi  Ambari Petrol Ofisi Dolum Tesisleri Yolu, Zorlu Plaza, 

Avcilar TR-34310 ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11412 

(210) KS/M/ 2008/7601 

(180) 25/11/2028 

(220) 25/11/2008 

(730) Schiesser AG  Schützenstrasse 18, 78315 Radolfzell , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18450 

(210) KS/M/ 2008/7609 

(180) 26/11/2028 
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(220) 26/11/2008 

(730) E.C.A. PRESDÖKÜM SANAYII ANONIM ŞIRKETI  Dragos Mevkii No. 19 Maltepe 

Kartal İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17879 

(210) KS/M/ 2008/7611 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI  Sabanci Center, Kule 2, Kat: 7-8-9, 4. Levent, TR-80745 ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17491 

(210) KS/M/ 2008/7614 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) Kozmo Kimya Sanayi ve Diş Ticaret Limited Şirketi   Atatürk Sanayi Bölgesi, Doktor 

Mithat Marti, Caddesi 352 Sokak No.2 Hadimköy İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17044 

(210) KS/M/ 2008/7615 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) ÇAK TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Günesli Baglar Mahallesi, 

Mimar Sinan Caddesi No.3 Bagcilar, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10793 

(210) KS/M/ 2008/7619 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) Kozmo Kimya Sanayi ve Diş Ticaret Limited Şirketi  Atatürk Sanayi Bölgesi, Doktor 

Mithat Marti, Caddesi 352 Sokak No.2 Hadimköy Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15708 

(210) KS/M/ 2008/7620 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 
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(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, ESKISEHIR, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10763 

(210) KS/M/ 2008/7622 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) BEUMER Group GmbH & Co. KG  Oelder Str. 40 59269 Beckum, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15812 

(210) KS/M/ 2008/7626 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) Erbak-Uludağ Meşrubat ve Gıda Sanayi Anonim Şirketi   Yeni Yalova Yolu 3 Km, TR-

16200 Bursa, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15359 

(210) KS/M/ 2008/7630 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) Zorluteks Tekstil Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi   Vasıf Çınar Cad. No:91 

Sultanhamam, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10905 

(210) KS/M/ 2008/7631 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) SAINT-GOBAIN GLASS France  18 AVENUE D'ALSACE, 92400 COURBEVOIE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15722 

(210) KS/M/ 2008/7632 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, ESKISEHIR, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18130 

(210) KS/M/ 2008/7637 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) ÇAK TEKSTIL SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Günesli Baglar Mahallesi, 

Mimar Sinan Caddesi No.3 Bagcilar, Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16774 

(210) KS/M/ 2008/7638 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, ESKISEHIR, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18057 

(210) KS/M/ 2008/7643 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) FOMINAYA, S.A.  Ctra. Del Pla, s/n, 46117 Bétera (Valencia), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11406 

(210) KS/M/ 2008/7649 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) Geberit Holding AG  Schachenstrasse 77, 8645 Jona, Swetzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11762 

(210) KS/M/ 2008/7670 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 

(730) Kosova Tabacco sh.p.k.  Qendra tregtare B. i Diellit Lokali Nr. 35 Prishtinë , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11267 

(210) KS/M/ 2008/7671 

(180) 26/11/2028 

(220) 26/11/2008 
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(730) Kosova Tobacco sh.p.k.  Qendra tregtare B. I Diellit Lokali Nr. 35 Prishtinë , KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11453 

(210) KS/M/ 2008/7734 

(180) 04/12/2028 

(220) 04/12/2008 

(730) ORONA, S. COOP.  Polígono Industrial Lastaola, 20120 HERNANI, Guipúzcoa, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10849 

(210) KS/M/ 2008/7738 

(180) 04/12/2028 

(220) 04/12/2008 

(730) OVS S.P.A.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10848 

(210) KS/M/ 2008/7741 

(180) 04/12/2028 

(220) 04/12/2008 

(730) OVS S.P.A.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11434 

(210) KS/M/ 2008/7749 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersy corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11435 

(210) KS/M/ 2008/7750 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 13160 

(210) KS/M/ 2008/7751 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Cryolife, Inc. (Florida corporation)  1655 Roberts Boulevard, N.W. Kennesaw, Georgia 

30144, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11389 

(210) KS/M/ 2008/7756 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Hunter Douglas Industries BV  Piekstraat 2 3071 EL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11392 

(210) KS/M/ 2008/7757 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Hunter Douglas Industries BV  Piekstraat 2 3071 EL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11393 

(210) KS/M/ 2008/7758 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Hunter Douglas Industries BV  Piekstraat 2 3071 EL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11403 

(210) KS/M/ 2008/7761 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Hunter Douglas Industries BV  Piekstraat 2 3071 EL Rotterdam , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11395 

(210) KS/M/ 2008/7762 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Hunter Douglas Industries BV  Piekstraat 2 3071 EL Rotterdam, NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11630 

(210) KS/M/ 2008/7764 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11279 

(210) KS/M/ 2008/7768 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Janssen Biotech, Inc. (Pennsylvania corporation)  800 Ridgeview Drive Horsham, 

Pennsylvania 19044, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11407 

(210) KS/M/ 2008/7772 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Pfizer Health AB  Vetenskapsvägen 10, 191 90, Sollentuna, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11429 

(210) KS/M/ 2008/7778 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30 B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10989 

(210) KS/M/ 2008/7787 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Everlast World's Boxing Headquarters Corporation (New York corporation)  1350 

Broadway New York, NY 10018, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17028 

(210) KS/M/ 2008/7810 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) CAMPOMAR, S.L.  avenida de Espana 9, 11701 CEUTA, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11108 

(210) KS/M/ 2008/7814 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11111 

(210) KS/M/ 2008/7815 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11112 

(210) KS/M/ 2008/7816 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11113 

(210) KS/M/ 2008/7817 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11119 

(210) KS/M/ 2008/7818 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11120 

(210) KS/M/ 2008/7819 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10998 

(210) KS/M/ 2008/7822 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) EMI (IP) Limited  364-366 Kensington High Street, London W14 8NS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10997 

(210) KS/M/ 2008/7824 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Capitol Records LLC  2220 Colorado Avenue, Santa Monica, California 90404, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10996 

(210) KS/M/ 2008/7825 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) EMI (IP) LIMITED  364-366 Kensington High Street, London W14 8NS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16957 

(210) KS/M/ 2008/7847 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) MacDermid Agricultural Solutions Holdings B.V.  245 Freight Street, Waterbury, 

Connecticut 06702, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11273 

(210) KS/M/ 2008/7848 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 
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(730) NOVA BRANDS S.A.  14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16954 

(210) KS/M/ 2008/7850 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) MacDermid Agricultural Solutions Holdings B.V.  245 Freight Street, Waterbury, 

Connecticut 06702, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16917 

(210) KS/M/ 2008/7851 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) MacDermid Agricultural Solutions Holdings B.V.  245 Freight Street, Waterbury, 

Connecticut 06702, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16920 

(210) KS/M/ 2008/7853 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) MacDermid Agricultural Solutions Holdings B.V.  245 Freight Street, Waterbury, 

Connecticut 06702, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17509 

(210) KS/M/ 2008/7854 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) MacDermid Agricultural Solutions Holdings B.V.  245 Freight Street, Waterbury, 

Connecticut 06702, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16915 

(210) KS/M/ 2008/7858 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) MacDermid Agricultural Solutions Holdings B.V.  245 Freight Street, Waterbury, 

Connecticut 06702, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16913 

(210) KS/M/ 2008/7859 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) MacDermid Agricultural Solutions Holdings B.V.  245 Freight Street, Waterbury, 

Connecticut 06702, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11303 

(210) KS/M/ 2008/7870 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) NOVA BRANDS S.A.  14A, rue des Bains, L-1212 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10990 

(210) KS/M/ 2008/7876 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Hawle Holding GmbH  Wagrainerstraße 13 A-4840 Vöklabruck , AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11523 

(210) KS/M/ 2008/7878 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Barclays PLC  1 Churchill Place, London E14 5HP, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11189 

(210) KS/M/ 2008/7879 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Barclays PLC  1 Churchill Place, London E14 5HP, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21436 

(210) KS/M/ 2008/7882 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 
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(730) DF World of Spices GmbH  Industriestr. 25, 49201 Dissen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10969 

(210) KS/M/ 2008/7883 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Nordex Holding A/S  Nordre Ringgade 2, 9330 Dronninglund, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15445 

(210) KS/M/ 2008/7902 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Bosch Sicherheitssysteme GmbH D-85504 Ottobrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15462 

(210) KS/M/ 2008/7903 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Bosch Sicherheitssysteme GmbH D-85504 Ottobrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15487 

(210) KS/M/ 2008/7911 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12783 

(210) KS/M/ 2008/7915 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12463 

(210) KS/M/ 2008/7919 

(180) 05/12/2028 
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(220) 05/12/2008 

(730) COIN S.R.L.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16976 

(210) KS/M/ 2008/7921 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) PIAMARK, LDA.  AV. ARRIAGA, 30, 1 PLANTA SALA A, 9000 064 FUNCHAL, 

MADEIRA, PT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16974 

(210) KS/M/ 2008/7927 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) IDILIA FOODS S.L.  Lepanto, 410-414, 08025 BARCELONA, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16971 

(210) KS/M/ 2008/7935 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) PIAMARK, LDA.  AV. ARRIAGA, 30, 1 PLANTA SALA A, 9000 064 FUNCHAL, 

MADEIRA, PT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21860 

(210) KS/M/ 2008/7942 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) GIP Development  2-4, rue du Château d'Eau, L-3364 Leudelange, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18452 

(210) KS/M/ 2008/7945 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) GIP Development  2-4, rue du Château d'Eau L-3364 Leudelange, LU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15459 

(210) KS/M/ 2008/7946 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Bosch Sicherheitssysteme GmbH D-85504 Ottobrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15461 

(210) KS/M/ 2008/7949 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Bosch Sicherheitssysteme GmbH  D-85521 Ottobrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15437 

(210) KS/M/ 2008/7950 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Bosch Sicherheitssysteme GmbH D-85504 Ottobrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15468 

(210) KS/M/ 2008/7951 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Bosch Sicherheitssysteme GmbH D-85504 Ottobrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15429 

(210) KS/M/ 2008/7956 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Bosch Sicherheitssysteme GmbH D-85504 Ottobrunn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15440 

(210) KS/M/ 2008/7957 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart , DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11232 

(210) KS/M/ 2008/7965 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) CERACASA, S.A.  Carretera Castellón-Teruel, Km. 19, 12110 L'Alcora (Castellón), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17880 

(210) KS/M/ 2008/7969 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) CERACASA, S.A.  Carretera Castellón-Teruel, Km. 19, 12110 L'Alcora (Castellón), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11191 

(210) KS/M/ 2008/7980 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) IGUZZINI ILLUMINAZIONE S.P.A.  VIA MARIANO GUZZINI, 37 I-62019 

RECANATI (MACEERATA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17406 

(210) KS/M/ 2008/7987 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) INDUSTRIAS AFRASA, S.A.  Poligono Industrial Fuente del Jarro/Ciudad Sevilla, 57 

46980 Paterna (Valencia), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11160 

(210) KS/M/ 2008/8012 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Energizer Brands II LLC  533 Maryville University Drive St. Louis, Missouri 63141, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15165 

(210) KS/M/ 2008/8036 

(180) 16/12/2028 

(220) 16/12/2008 
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(730) Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A.  Via Nizza 250, 10126 Torino, 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15163 

(210) KS/M/ 2008/8037 

(180) 16/12/2028 

(220) 16/12/2008 

(730) Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A.  Via Nizza 250, 10126 Torino, 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15161 

(210) KS/M/ 2008/8038 

(180) 16/12/2028 

(220) 16/12/2008 

(730) Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A.  Via Nizza 250, 10126 Torino, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20602 

(210) KS/M/ 2008/8039 

(180) 16/12/2028 

(220) 16/12/2008 

(730) Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A.  Via Nizza 250, 10126 Torino, 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10995 

(210) KS/M/ 2008/8055 

(180) 17/12/2028 

(220) 17/12/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11000 

(210) KS/M/ 2008/8056 

(180) 17/12/2028 

(220) 17/12/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11001 

(210) KS/M/ 2008/8059 

(180) 17/12/2028 

(220) 17/12/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11002 

(210) KS/M/ 2008/8060 

(180) 17/12/2028 

(220) 17/12/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON  (New Jersey corporation) One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, USA, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21954 

(210) KS/M/ 2008/8061 

(180) 17/12/2028 

(220) 17/12/2008 

(730) DePuy Synthes, Inc.(Delaware corporation)  700 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 

46581, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16341 

(210) KS/M/ 2008/8063 

(180) 17/12/2028 

(220) 17/12/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11003 

(210) KS/M/ 2008/8064 

(180) 17/12/2028 

(220) 17/12/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON (New Jersey corporation)  One Johnson & Johnson Plaza New 

Brunswick, New Jersey, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11070 

(210) KS/M/ 2008/8065 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES  CHATEAU LEOVILLE 

LAS CASES 33250 SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11069 

(210) KS/M/ 2008/8066 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES  Nationality and legal 

Status, a French"société civile" CHATEAU LEOVILLE LAS CASES, 33250 SAINT-JULIEN-

BEYCHEVELLE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11068 

(210) KS/M/ 2008/8071 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) SOCIETE CIVILE DE CHATEAU LEOVILLE LAS CASES CHATEAU LEOVILLE 

LAS CASES  33250 SAINT-JULIEN-BEYCHEVELLE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11105 

(210) KS/M/ 2008/8083 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) Strauss Coffee B.V.   Prof. J.H. Bavincklaan 2, NL-1183 AT Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11528 

(210) KS/M/ 2008/8086 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) COIN S.R.L.  Via Terraglio 17, 30174 Venezia Mestre (VE), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11067 

(210) KS/M/ 2008/8089 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) SOCIETE CIVILE DE CHATEAU POTENSAC  Château Leoville Las Cases, 33250 

SAINT-JULIEN BEYCHEVELLE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11274 

(210) KS/M/ 2008/8090 

(180) 22/12/2028 

(220) 22/12/2008 

(730) Geberit Holding AG  Schachenstrasse 77, 8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16306 

(210) KS/M/ 2008/8105 

(180) 26/12/2028 

(220) 26/12/2008 

(730) Siteco Beleuchtungstechnik GmbH  Postfach 15 20 83295 Traunreut, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15290 

(210) KS/M/ 2008/8123 

(180) 29/12/2028 

(220) 29/12/2008 

(730) GRESPANIA, S.A.  CV-16, Cra. Castellon-Alcora, Km.2.2, 12006 Castellon De la Plana 

(Castellón), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10783 

(210) KS/M/ 2008/8129 

(180) 29/12/2028 

(220) 29/12/2008 

(730) NATURA BISSE INTERNATIONAL, S.A.  Artesans, 12 / Parque Tecnológico del Vallés 

08290 Cerdanyola Del Valles (Barcelona), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16962 

(210) KS/M/ 2008/8133 

(180) 29/12/2028 
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(220) 29/12/2008 

(730) CRISTAL CERAMICAS, S.A.  San Fermín, 1, 12200 Onda (Castellón), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16959 

(210) KS/M/ 2008/8134 

(180) 29/12/2028 

(220) 29/12/2008 

(730) CRISTAL CERAMICAS, S.A.  San Fermín, 1, 12200 Onda (Castellón), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12061 

(210) KS/M/ 2009/8177 

(180) 19/01/2029 

(220) 19/01/2009 

(730) Novartis AG  4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15849 

(210) KS/M/ 2009/8213 

(180) 21/01/2029 

(220) 21/01/2009 

(730) CESSANA RIVER S.R.L.   of Via Sabatini 31, 51010 Mazza e Cozzile (PT), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12332 

(210) KS/M/ 2009/8246 

(180) 27/01/2029 

(220) 27/01/2009 

(730) BPI HOLDINGS INTERNATIONAL, INC. a Delaware, U.S.A., corporation  4400 Prime 

Parkway, 60050 McHenry, Illinois , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11307 

(210) KS/M/ 2009/8283 

(180) 29/01/2029 

(220) 29/01/2009 

(730) OPUS ONE WINERY LLC  7900 St. Helena Highway, Oakville, California 94562, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11332 

(210) KS/M/ 2009/8413 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) SEQIRUS UK LIMITED, a company incorporated under the laws of England and Wales, 

whose registered office is at Point  29 Market Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 8AA, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16634 

(210) KS/M/ 2009/8425 

(180) 19/02/2029 

(220) 19/02/2009 

(730) CESSANA RIVER S.R.L.  of Via Sabatini 31, 51010 Mazza e Cozzile (PT), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17414 

(210) KS/M/ 2009/8541 

(180) 17/03/2029 

(220) 17/03/2009 

(730) Chivas Holdings (IP) Limited  111-113 Renfrew Road, Paisley, Renfrewshire PA3 4DY, 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11992 

(210) KS/M/ 2009/8711 

(180) 14/04/2029 

(220) 14/04/2009 

(730) HYUNDAI CORPORATION  226 Shinmunro-1Ka, Jongno-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11897 

(210) KS/M/ 2009/8842 

(180) 02/06/2029 

(220) 02/06/2009 

(730) GITI TIRE PTE. LTD.  9 Oxley Rise #01-02 The Oxley Singapore 238697, SG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12105 

(210) KS/M/ 2012/1119 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 
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(730) ALCATEL LUCENT  54 rue La Boétie, F-75008 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12109 

(210) KS/M/ 2012/1120 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) ALCATEL LUCENT  54 rue La Boétie, F-75008 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1195 

(210) KS/M/ 2017/365 

(180) 30/12/2028 

(220) 27/03/2017 

(730) United Parcel Service of America, Inc.  55 Glenlake Parkway, NE Atlanta, Georgia 30328, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5388 

(210) KS/M/ 2018/806 

(180) 16/07/2028 

(220) 21/06/2018 

(730) Volkswagen Aktiengesellschaft  38436 Wolfsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3796 

(210) KS/R/ 2008/20 

(180) 15/09/2028 

(220) 14/01/2008 

(730) Visa International Service Association  900 Metro Center Boulevard, Foster City, 

California 94404, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 53 

(210) KS/R/ 2008/33 

(180) 04/05/2028 

(220) 14/01/2008 

(730) CHAMPION PRODUCTS EUROPE LIMITED  Suite 7, Plaza 212 Blanchardstown 

Corporate Park 2, Blanchardstown, Dublin 15, IE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3814 

(210) KS/R/ 2008/60 

(180) 30/12/2028 

(220) 23/01/2008 

(730) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG  Baarermatte, 6340 Baar Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2539 

(210) KS/R/ 2008/88 

(180) 17/08/2028 

(220) 02/05/2008 

(730) Ben Sherman IP Holdings LP  c/o Marquee Brands, 50 West 57th Street, 5th Floor, New 

York, NY 10019, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7213 

(210) KS/R/ 2008/128 

(180) 19/02/2028 

(220) 20/02/2008 

(730) SUNKIST GROWERS, INC.,  27770 N. Entertainment Drive, Valencia, California 91355, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5566 

(210) KS/R/ 2008/152 

(180) 17/09/2028 

(220) 25/02/2008 

(730) CANON KABUSHIKI KAISHA  30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2525 

(210) KS/R/ 2008/217 

(180) 25/09/2028 

(220) 05/03/2008 

(730) Hemofarm a.d. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac  Beogradski put bb, 26300 Vršac, 

RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 72 

(210) KS/R/ 2008/348 

(180) 01/10/2028 

(220) 18/04/2008 
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(730) Aktsionerno Droujestvo BULGARTABAC HOLDING  62, Graf Ignatiev str. 1000 Sofia, 

BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2697 

(210) KS/R/ 2008/559 

(180) 01/11/2028 

(220) 12/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 155 

(210) KS/R/ 2008/610 

(180) 13/05/2028 

(220) 13/05/2008 

(730) FLUKE CORPORATION  6920 Seaway Boulevard, Everett, Washington 98203, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2739 

(210) KS/R/ 2008/647 

(180) 23/11/2028 

(220) 15/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2768 

(210) KS/R/ 2008/750 

(180) 24/11/2028 

(220) 30/05/2008 

(730) GEO G. SANDEMAN SONS & CO. LIMITED  400 Capability Green, Luton, 

Bedfordshire, LU1 3AE, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5588 

(210) KS/R/ 2008/882 

(180) 01/11/2028 

(220) 06/12/2008 

(730) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC.  200 4th Avenue South, Suite 100, 

Nashville, Tennessee 37201, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2975 

(210) KS/R/ 2008/906 

(180) 25/06/2028 

(220) 13/06/2008 

(730) THE COCA-COLA COMPANY  ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA,GEORGIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7151 

(210) KS/R/ 2008/907 

(180) 12/06/2028 

(220) 13/06/2008 

(730) Vlasinka d.o.o.   Risanska 12a, Beograd, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7394 

(210) KS/R/ 2008/960 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) BRIDGESTONE CORPORATION   10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3121 

(210) KS/R/ 2008/1089 

(180) 04/06/2028 

(220) 04/07/2008 

(730) Turner Entertainment Co.   4000 Warner Blvd., Burbank, CA 91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3240 

(210) KS/R/ 2008/1154 

(180) 03/04/2029 

(220) 14/07/2008 

(730) WAGNER INTERNATIONAL AG  Industriestrasse 40, CH-9450 Altstatten , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 253 

(210) KS/R/ 2008/1192 

(180) 01/11/2028 

(220) 18/07/2008 
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(730) SEIKO WATCH KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO WATCH CORPORATION)  

5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2030 

(210) KS/R/ 2008/1232 

(180) 06/07/2028 

(220) 25/07/2008 

(730) SHOP VAC CORPORATION (New Jersey corporation)  2323 Reach Road, Williamsport, 

Pensylvania 17701, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 259 

(210) KS/R/ 2008/1327 

(180) 14/12/2028 

(220) 11/08/2008 

(730) TDR d.o.o.  Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 262 

(210) KS/R/ 2008/1331 

(180) 09/11/2028 

(220) 13/08/2008 

(730) KABUSHIKI KAISHA TOPCON  75-1, Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7235 

(210) KS/R/ 2008/1531 

(180) 27/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.   Obala Vladimir Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7236 

(210) KS/R/ 2008/1532 

(180) 27/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.   Obala Vladimir Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7237 

(210) KS/R/ 2008/1533 

(180) 27/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.   Obala Vladimir Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7238 

(210) KS/R/ 2008/1554 

(180) 27/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.   Obala Vladimir Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7239 

(210) KS/R/ 2008/1555 

(180) 27/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.   Obala Vladimir Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7240 

(210) KS/R/ 2008/1556 

(180) 27/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.  Obala Vladimir Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7241 

(210) KS/R/ 2008/1557 

(180) 27/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.  Obala Vladimir Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7242 

(210) KS/R/ 2008/1558 

(180) 27/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.   Obala Vladimir Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7244 

(210) KS/R/ 2008/1559 

(180) 27/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o.  Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7245 

(210) KS/R/ 2008/1560 

(180) 27/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o   Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7247 

(210) KS/R/ 2008/1562 

(180) 27/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) TDR d.o.o .  Obala Vladimira Nazora 1 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 921 

(210) KS/R/ 2008/1574 

(180) 09/12/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) WYETH, HOLDINGS CORPORATION  Five Giralda Farms, Madison, New Jersey 

07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3320 

(210) KS/R/ 2008/1634 

(180) 20/07/2028 

(220) 29/08/2008 

(730) Citigroup Inc. (Delaware corporation)  388 Greenwich Street, New York, New York 

10013, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 406 

(210) KS/R/ 2008/1715 

(180) 21/10/2028 
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(220) 02/09/2008 

(730) Wyeth LLC  235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1897 

(210) KS/R/ 2008/1770 

(180) 30/09/2028 

(220) 09/08/2008 

(730) WYETH LLC   235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5812 

(210) KS/R/ 2008/1894 

(180) 05/09/2028 

(220) 11/09/2008 

(730) B&J Rocket Sales AG  Haldenstrasse 5, CH-6340 Baar, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3568 

(210) KS/R/ 2008/1897 

(180) 15/06/2029 

(220) 11/09/2008 

(730) Coors Brewing Company  1801 California Street, Suite 4600, Denver, Colorado 80202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3569 

(210) KS/R/ 2008/1898 

(180) 16/01/2029 

(220) 11/09/2008 

(730) Coors Brewing Company  1801 California Street, Suite 4600, Denver, Colorado 80202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3465 

(210) KS/R/ 2008/1944 

(180) 06/10/2028 

(220) 12/09/2008 

(730) TOYOTA JIDOSHA KUBUSHIKI KAISHA (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION)  1, Toyota-cho, Toyota-shi. Aichi-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1939 

(210) KS/R/ 2008/2029 

(180) 10/06/2028 

(220) 17/09/2008 

(730) FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED  Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 

19, P.O.Box HM 670, Hamilton HMCX, BM 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7165 

(210) KS/R/ 2008/2069 

(180) 16/09/2028 

(220) 17/09/2008 

(730) NOVARTIS AG  CH-4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1856 

(210) KS/R/ 2008/2078 

(180) 05/01/2029 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d.  Verovškova 57, 1526 Ljubljana , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1948 

(210) KS/R/ 2008/2094 

(180) 05/01/2029 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d.  Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1947 

(210) KS/R/ 2008/2095 

(180) 05/01/2029 

(220) 17/09/2008 

(730) LEK farmacevtska družba d.d.  Verovškova 57, 1526 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7420 

(210) KS/R/ 2008/2222 

(180) 18/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) POLICHEM, S.A.   50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, LU 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3637 

(210) KS/R/ 2008/2379 

(180) 02/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) APOLLO TYRES AFRICA (PTY) LTD.  150, Denne Road, Hughes, Boksburg, Gauteng 

1459, ZA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3639 

(210) KS/R/ 2008/2381 

(180) 06/12/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) S.C. Johnson & Son, Inc.  1525 Howe Street Racine, Wisconsin 53403, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3640 

(210) KS/R/ 2008/2382 

(180) 05/12/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) S.C. Johnson & Son, Inc.  1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7252 

(210) KS/R/ 2008/2539 

(180) 24/09/2028 

(220) 25/09/2008 

(730) ERA Franchise Systems LLC    175 Park Avenue, Madison, NJ 07940, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 840 

(210) KS/R/ 2008/2542 

(180) 15/09/2028 

(220) 25/09/2008 

(730) CLARK EQUIPMENT COMPANY  250 East Beaton Drive, West Fargo, ND 58078, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3849 

(210) KS/R/ 2008/2553 

(180) 05/12/2028 
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(220) 25/09/2008 

(730) BAYER AG  509 LEVERKUSEN, BAYERWERK, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3992 

(210) KS/R/ 2008/2623 

(180) 05/12/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) Baltimore Aircoil Company, Inc.  7600 Dorsey Run Road, Jessup, Maryland, 20794, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5788 

(210) KS/R/ 2008/2817 

(180) 22/11/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A.  Via Franco Sacchetti, 20 20099 Sesto San 

Giovanni, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6315 

(210) KS/R/ 2008/2827 

(180) 26/10/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) GENERAL MOTORS LLC  300 Renaissance Center, City of Detroit, State of Michigan 

48265-3000, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2184 

(210) KS/R/ 2008/2980 

(180) 09/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) SHARP KABUSHIKI KAISHA also trading as SHARP CORPORATION  22-22, 

Nagaike-ch, Abeno-ku, Osaka 545-8522, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4112 

(210) KS/R/ 2008/2989 

(180) 05/12/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) SHARP KABUSHIKI KAISHA  22-22, NAGAIKE-CHO, ABENO-KU, OSAKA 545, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4136 

(210) KS/R/ 2008/3050 

(180) 28/12/2028 

(220) 09/10/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7408 

(210) KS/R/ 2008/3134 

(180) 09/10/2028 

(220) 10/10/2008 

(730) Chubb Limited  Bärengasse 32, CH-8001 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6824 

(210) KS/R/ 2008/3146 

(180) 25/10/2021 

(220) 10/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL GMBH    Hindenburgstrasse 45, 71638 Ludwigsburg    , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4123 

(210) KS/R/ 2008/3291 

(180) 27/06/2028 

(220) 14/10/2008 

(730) Diageo Brands B.V  Molenwerf 10-12, 1014 BG Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4358 

(210) KS/R/ 2008/3440 

(180) 09/12/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d. Novo Mesto  Šmajerška cesta 6, 8501 Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7492 

(210) KS/R/ 2008/3764 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL FT Poland Spόłka z ograniczoną odpowiedzialnością S.p.k. ul. 

Wrocławska 145, Gostyń, 63-800, PL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4793 

(210) KS/R/ 2008/3891 

(180) 10/11/2026 

(220) 15/10/2008 

(730) Mizkan America Inc.  1661 Feehanville Drive, Suite 300, Mt. Prospect, IL 60056, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5760 

(210) KS/R/ 2008/3938 

(180) 11/11/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) BASF Agrochemical Products B.V.  Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7332 

(210) KS/R/ 2008/4218 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Koncern za proizvodnju I promet konditorskih proizvoda  “Bambi-Banat” AD, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7257 

(210) KS/R/ 2008/4221 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Koncern za proizvodnju I promet zdrave hrane “BAMBI” AD  12000 Požarevac, R, 

Serbia, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7336 

(210) KS/R/ 2008/4226 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda "BAMBI" AD  Ɖjure Ɖjakovića 

b.b. Požarevac, RS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2279 

(210) KS/R/ 2008/4425 

(180) 15/02/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) Casio Keisanki Kabushiki Kaisha (Casio Computer Co., Ltd.)  6-2, Hon-machi 1-Chome 

Shibuya-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 779 

(210) KS/R/ 2008/4489 

(180) 18/03/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ASPEN GLOBAL INCORPORATED  GBS Plaza, Cnr. La Salette & Royal Roads, Grand 

Bay, MU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7424 

(210) KS/R/ 2008/4651 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) HUNDAI MOTOR COMPANY 231,  Yangjae-Dog, Seocho-Gu, Soul, Republic of Korea, 

KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2364 

(210) KS/R/ 2008/4712 

(180) 23/01/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) AHI Roofing Limited  90-104 Felton Mathew Avenue, Glenn Innes, Auckland, NZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2307 

(210) KS/R/ 2008/4844 

(180) 05/11/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2454 

(210) KS/R/ 2008/4888 

(180) 13/11/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION  10 Farm Springs Road, Farmington, CT 

06032, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7428 

(210) KS/R/ 2008/5023 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BERLIN-CHEMIE AG  Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin,, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7429 

(210) KS/R/ 2008/5024 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BERLIN-CHEMIE AG  Glienicker Weg 125, D-12489 Berlin,, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7267 

(210) KS/R/ 2008/5146 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Henkel AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5905 

(210) KS/R/ 2008/5347 

(180) 14/08/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Nycomed Asset Management GmbH  Byk-Gulden-Str.2, 78467, Konstanz, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 53010 

(210) KS/R/ 2008/5370 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Reckitt Benckiser Vanish B.V.  Siriusdreef 14, 2132 WT, Hoofddorp, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5951 

(210) KS/R/ 2008/5374 

(180) 20/04/2029 

(220) 16/10/2008 

(730) TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON  SE-164 83 Stockholm, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5176 

(210) KS/R/ 2008/5386 

(180) 12/05/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BENSON & HEDGES (OVERSEAS) LIMITED  Globe House, 4 Temple Place, London, 

WC2R 2PG, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7498 

(210) KS/R/ 2008/5523 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SAVENCIA SA  42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6349 

(210) KS/R/ 2008/5551 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SICK AG  Erwin-Stick-Strasse 1 79183 Waldkirch, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7322 

(210) KS/R/ 2008/5561 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) OLYMPUS CORPORATION  2951 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7269 

(210) KS/R/ 2008/5564 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) Disney Enterprise  Inc. (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7270 

(210) KS/R/ 2008/5565 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprise  Inc. (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7271 

(210) KS/R/ 2008/5566 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprise  Inc. (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7272 

(210) KS/R/ 2008/5567 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprise  Inc. (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7273 

(210) KS/R/ 2008/5568 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprise  Inc. (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7274 

(210) KS/R/ 2008/5569 

(180) 20/10/2026 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprise  Inc. (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7275 

(210) KS/R/ 2008/5570 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprise  Inc. (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7276 

(210) KS/R/ 2008/5571 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprise  Inc. (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7277 

(210) KS/R/ 2008/5572 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprise  Inc. (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7278 

(210) KS/R/ 2008/5573 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprise  Inc. (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7279 

(210) KS/R/ 2008/5574 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprise  Inc. (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7280 

(210) KS/R/ 2008/5575 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprises, Inc. (Delaware corporation)  500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7281 

(210) KS/R/ 2008/5576 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprises, Inc. (Delaware corporation)  500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7282 

(210) KS/R/ 2008/5578 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprises Inc. (Delaware corporation)  500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7300 

(210) KS/R/ 2008/5595 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprises, Inc.  (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521,, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7302 

(210) KS/R/ 2008/5597 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprises, Inc.  (Delaware corporation) 500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2651 

(210) KS/R/ 2008/5602 

(180) 27/06/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) DISNEY ENTERPRISES, INC.  1209 ORANGE STREET, WILMINGTON, NEW 

CASTLE 19809, DELAWARE, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6925 

(210) KS/R/ 2008/5636 

(180) 11/08/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Melitta Europa GmbH & Co. KG  Ringstrasse 99, 32427 Minden, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2802 

(210) KS/R/ 2008/5669 

(180) 23/09/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) VIACOM INTERNATIONAL INC  1515 Broadway, New York, New York 10036-5794, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2803 

(210) KS/R/ 2008/5670 

(180) 23/09/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) VIACOM INTERNATIONAL INC  1515 Broadway, New York, 10036-5794, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2804 

(210) KS/R/ 2008/5671 

(180) 23/09/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) VIACOM INTERNATIONAL INC  1515 Broadway, New York, New York 10036-5794, 

US 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 2809 

(210) KS/R/ 2008/5676 

(180) 23/09/2028 

(220) 17/10/2008 
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(730) VIACOM INTERNATIONAL INC.  1515 Broadway, New York, New York 10036-5794, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7457 

(210) KS/R/ 2008/5715 

(180) 16/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) HENKEL AG & Co. KGaA  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5270 

(210) KS/R/ 2008/5728 

(180) 20/08/2029 

(220) 17/10/2008 

(730) Electrolux Home Products, Inc.  18013 Cleveland Parkway-Suite 100, Cleveland, Ohio 

44135-0920, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5271 

(210) KS/R/ 2008/5729 

(180) 24/11/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Electrolux Home Products, Inc.  18013 Cleveland Parkway-Suite 100, Cleveland, Ohio 

44135-0920, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1194 

(210) KS/R/ 2008/5835 

(180) 20/08/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) United Parcel Service of America, Inc.  55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 

30328, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2869 

(210) KS/R/ 2008/5973 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) Elopak AS  P.O. Box 24, 3431 Spikkestad, NO 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7306 

(210) KS/R/ 2008/5975 

(180) 04/11/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) TDR d.o.o.  Obala Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21980 

(210) KS/R/ 2008/6073 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) FALC S.p.A  Contrada San Domenico 24, 62012 CIVITANOVA MARCHE (Macerata), 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3070 

(210) KS/R/ 2008/6099 

(180) 25/12/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) SUMITOMO CHEMICAL Co., Ltd.  27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-

8260, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6450 

(210) KS/R/ 2008/6213 

(180) 28/09/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Whirlpool Company Polska Sp.z.o.o.  Ul.Dabrowskiego 216, 93-231 Lodz, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1333 

(210) KS/R/ 2008/6230 

(180) 09/09/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Princess Household Appliances B.V.  Jules Verneweg 87, 5015 BH Tilburg, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6453 

(210) KS/R/ 2008/6253 

(180) 29/09/2028 

(220) 17/11/2008 
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(730) KASTO MASCHINENBAU GMBH & Co KG  Industriestrasse 14, 77855 ACHERN, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3154 

(210) KS/R/ 2008/6284 

(180) 12/10/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) L'Oréal  14 rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 53013 

(210) KS/R/ 2008/6578 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) NOVARTIS AG  CH-4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5434 

(210) KS/R/ 2008/6589 

(180) 08/08/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Ahlers AG  Elverdisser Strasse 313, 32052 Herford, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1231 

(210) KS/R/ 2008/6644 

(180) 01/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.  6-1 OTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, 

TOKYO, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1355 

(210) KS/R/ 2008/6785 

(180) 13/08/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Correvio International Sàrl, a Swiss corporation  place des Alpes 4, 1201 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6539 

(210) KS/R/ 2008/6837 

(180) 05/12/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Henkel IP & Holding GmbH  Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5384 

(210) KS/R/ 2008/6889 

(180) 01/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o.  Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7313 

(210) KS/R/ 2008/6892 

(180) 17/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) SORA KOZMETİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ   Gazitepe Mahallesi, Aybar 

Sokak, No:7, Silivri, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7314 

(210) KS/R/ 2008/6895 

(180) 04/04/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) SORA KOZMETİK SANAYİ TİÇARET ANONİM ŞİRKETİ   Gazitepe Mahallesi, Aybar 

Sokak, No:7, Silivri - İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7315 

(210) KS/R/ 2008/6896 

(180) 17/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) SORA KOZMETİK SANAYİ TİÇARET ANONIM ŞİRKETİ   Gazitepe Mahallesi, Aybar 

Sokak, No:7, Silivri-İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7316 

(210) KS/R/ 2008/6900 

(180) 17/11/2028 

(220) 18/11/2008 
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(730) SORA KOZMETİK SANAYİ VE TİÇARET ANONIM ŞİRKETİ   Gazitepe Mahallesi, 

Aybar Sokak, No:7, Silivri-İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6246 

(210) KS/R/ 2008/6921 

(180) 24/02/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) Volkswagen Aktiengesellschaft  38436 Wolfsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6489 

(210) KS/R/ 2008/6930 

(180) 20/01/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) Volkswagen Aktiengesellschaft  38436 Wolfsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7391 

(210) KS/R/ 2008/6936 

(180) 17/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) COLE TOOLING SYSTEMS, INC.  30200 Ryan Road, Warren, Michigan 48092, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7317 

(210) KS/R/ 2008/6987 

(180) 17/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) AB Lindex,  Box 233, SE-401 23 GÖTEBORG,, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6633 

(210) KS/R/ 2008/7000 

(180) 21/12/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6219 

(210) KS/R/ 2008/7033 

(180) 06/04/2029 

(220) 18/11/2008 

(730) CSL Behring GmbH  Emil-von-Behring-Strasse 76 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3772 

(210) KS/R/ 2008/7061 

(180) 21/12/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, A-5330 Fuschl am See, Austria, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1540 

(210) KS/R/ 2008/7094 

(180) 15/09/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) JOHNSON & JOHNSON  One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1466 

(210) KS/R/ 2008/7096 

(180) 27/05/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) BGP Products Operations GmbH  Hegenheimermattweg 127, 4123 Allschwil, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1488 

(210) KS/R/ 2008/7134 

(180) 14/05/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) STMicroelectronics International N.V.   Schiphol Boulevard 265 1118 BH Schiphol, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1497 

(210) KS/R/ 2008/7240 

(180) 04/09/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Scholastic Inc. (New York corporation)  557 Broadway, New York, NY 10012, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7509 

(210) KS/R/ 2008/7261 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Mega Disposables S.A.  Dekelias 114, 13671 Aharnes, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1552 

(210) KS/R/ 2008/7271 

(180) 26/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o.  Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5556 

(210) KS/R/ 2008/7371 

(180) 11/09/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ESAL Gradbeni materiali d.o.o  Anhovo Anhovo 9, SI-5210 Deskle, SL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7393 

(210) KS/R/ 2008/7539 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Mega Disposables S.A.   148 Dekelias, 13678 Aharnes, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1648 

(210) KS/R/ 2008/7557 

(180) 15/09/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Ingersoll-Rand Company (New Jersey corporation)  800-D Beaty Street, Davidson, North 

Carolina 28036, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1600 

(210) KS/R/ 2008/7570 

(180) 02/10/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Thermo King Corporation  314 West 90th Street Minneapolis, Minnesota 55420, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1644 

(210) KS/R/ 2008/7631 

(180) 12/08/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) The Prudential Assurance Company Limited  Laurence Pountney Hill, London, EC4R 

0HH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1549 

(210) KS/R/ 2008/7634 

(180) 12/08/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) The Prudential Assurance Company Limited  Laurence Pountney Hill, London, EC4R 

0HH, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6405 

(210) KS/R/ 2008/7651 

(180) 16/09/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) CORDIS EUROPA N.V.  Oosteinde 8 NL-9301 LJ RODEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6443 

(210) KS/R/ 2008/7696 

(180) 22/08/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V.  Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 3724 

(210) KS/R/ 2008/7724 

(180) 28/12/2029 

(220) 19/11/2008 
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(730) The Absolut Company Aktiebolag  117 97 STOCKHOLM, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6311 

(210) KS/R/ 2008/7735 

(180) 21/12/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Eli Lilly and Company  Lilly Corporate Center, 46285 Indianapolis, Indiana, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 53015 

(210) KS/R/ 2008/7811 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Elanco Animal Health Ireland Limited  70 Sir John Rogerson's Quay, Dublin, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5524 

(210) KS/R/ 2008/7858 

(180) 17/11/2028 

(220) 19/11/2012 

(730) MARESI Trademark GmbH & Co KG  Strasserau 6, A-4010 Linz, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7500 

(210) KS/R/ 2008/9602 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) SORA KOZMETİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Gazitepe Mahallesi, 

Aybar Sokak, No: 7, Silivri - Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20173 

(210) KS/M/ 2008/256 

(220) 13/04/2012 

(730) Budějovický Budvar, národni podnik, Budweiser Budvar, national Corporation, 

Budweiser Budvar, Enterprise Nationale K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice Delivering No.: 37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20564 

(210) KS/M/ 2008/257 

(220) 13/04/2012 

(730) Budějovický Budvar, národni podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Enterprise Nationale K. Světlé 512/4, České  Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice Delivering No.: 37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20562 

(210) KS/M/ 2008/258 

(220) 13/04/2012 

(730) Budějovický Budvar, národni podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Enterprise National K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice Delivering No.: 37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20563 

(210) KS/M/ 2008/261 

(220) 13/04/2012 

(730) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Enterprise Nationale K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice Delivering No.: 37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20172 

(210) KS/M/ 2008/262 

(220) 13/04/2012 

(730) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Enterprise Nationale K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice Delivering No.: 37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8649 

(210) KS/M/ 2008/1524 

(220) 15/08/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.  Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8426 

(210) KS/M/ 2008/1536 

(220) 15/08/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8903 

(210) KS/M/ 2008/1642 

(220) 22/08/2008 

(730) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o. Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8904 

(210) KS/M/ 2008/1643 

(220) 22/08/2008 

(730) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o. Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8905 

(210) KS/M/ 2008/1644 

(220) 22/08/2008 

(730) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o. Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8906 

(210) KS/M/ 2008/1645 

(220) 22/08/2008 

(730) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o. Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina , SI 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8735 

(210) KS/M/ 2008/1646 

(220) 22/08/2008 

(730) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o. Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8732 

(210) KS/M/ 2008/1648 

(220) 22/08/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O. Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8738 

(210) KS/M/ 2008/1655 

(220) 22/08/2008 

(730) PIVOVARNA LAŠKO UNION D.O.O.  Pivovarniška ulica 2 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8706 

(210) KS/M/ 2008/1718 

(220) 27/08/2008 

(730) dormakaba Schweiz AG Mühlebühlstrasse, CH-8623 Wetzikon , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9433 

(210) KS/M/ 2008/1722 

(220) 27/08/2008 

(730) dormakaba Schweiz AG Mühlebühlstrasse, Kempten CH-8623 Wetzikon, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11700 

(210) KS/M/ 2008/1921 

(220) 02/09/2008 
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(730) MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. Via Santo Spirito, 11 

I-50125 Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11742 

(210) KS/M/ 2008/1922 

(220) 02/09/2008 

(730) MARCHESI FRESCOBALDI SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. Via Santo Spirito, 11 

I-50125 Firenze , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9071 

(210) KS/M/ 2008/2276 

(220) 19/09/2008 

(730) Outokumpu Nirosta GmbH Oberschlesienstrasse 16 47807 Krefeld, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9371 

(210) KS/M/ 2008/3507 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K , DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9373 

(210) KS/M/ 2008/3509 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K , DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9374 

(210) KS/M/ 2008/3514 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K , DK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9375 

(210) KS/M/ 2008/3515 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K , DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9376 

(210) KS/M/ 2008/3516 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K , DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9377 

(210) KS/M/ 2008/3517 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K , DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9378 

(210) KS/M/ 2008/3518 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K , DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9379 

(210) KS/M/ 2008/3519 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K , DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9380 

(210) KS/M/ 2008/3520 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K , DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

597 

 

(111) 9347 

(210) KS/M/ 2008/3521 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K , DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9381 

(210) KS/M/ 2008/3523 

(220) 15/10/2008 

(730) RADENSKA, družba za polnitev mineralnih voda in brezalkoholnih pijač, d.o.o. 

Boračeva 37, 9252 Radenci, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9345 

(210) KS/M/ 2008/3736 

(220) 15/10/2008 

(730) LCS INTERNATIONAL SAS rue Icare, Aéroparc 1 - 67960 Entzheim, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9346 

(210) KS/M/ 2008/3740 

(220) 15/10/2008 

(730) LCS International SAS 19 rue Icare, Aéroparc 1 - 67960 Entzheim, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9822 

(210) KS/M/ 2008/4042 

(220) 15/10/2008 

(730) COTY FRANCE SAS 14 rue de Quatre-Septembre 75002 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9398 

(210) KS/M/ 2008/4047 

(220) 15/10/2008 

(730) COTY FRANCE SAS 14 rue de Quatre-Septembre 75002 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18426 

(210) KS/M/ 2008/4184 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23984 

(210) KS/M/ 2008/4187 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Sprenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15994 

(210) KS/M/ 2008/4188 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16006 

(210) KS/M/ 2008/4189 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16956 

(210) KS/M/ 2008/4191 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Sprenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23565 

(210) KS/M/ 2008/4192 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Sprenica, SI 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9694 

(210) KS/M/ 2008/4217 

(220) 16/10/2008 

(730) G.H. MUMM & Cie - Société Viniole de Champagne, Successeur,  Société par 

Actions Simplifiée 29, rue du Champ de Mars, 51100 Reims, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9450 

(210) KS/M/ 2008/4218 

(220) 16/10/2008 

(730) G.H. MUMM & Cie - Société Vinicole de Champagne, Successeur, Société par 

Actions Simplifiée 29, rue du Champ de Mars 51100 Reims, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18432 

(210) KS/M/ 2008/4411 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o.  Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9481 

(210) KS/M/ 2008/4418 

(220) 16/10/2008 

(730) Hoval Aktiengesellschaft Austr. 70, 9490 Vaduz, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9476 

(210) KS/M/ 2008/4734 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE D`AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT C.A.T. SAS (Société par 

actions simplifieés) 49 Quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17953 

(210) KS/M/ 2008/4953 

(220) 12/12/2012 

(730) SUMITOMO CHEMICAL AGRO EUROPE S.A.S. Parc d'Affaires de Crécy, 1OA 

rue de la Voie Lactée, 69370 Saint Didier-au-Mont-d'Or, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17560 

(210) KS/M/ 2008/5561 

(220) 16/10/2008 

(730) NEPTUNE Société par Actions Simplifiée 42, rue Rieussec, F-78220 VIROFLAY, 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10397 

(210) KS/M/ 2008/6240 

(220) 24/10/2008 

(730) BORMIOLI ROCCO S.p.A. Viale Martiri della Libertà 1, 43036 FIDENZA 

(PARMA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10396 

(210) KS/M/ 2008/6241 

(220) 24/10/2008 

(730) BORMIOLI ROCCO S.p.A. Viale Martiri della Libertà 1, 43036 FIDENZA 

(PARMA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10322 

(210) KS/M/ 2008/6328 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10320 

(210) KS/M/ 2008/6329 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10317 

(210) KS/M/ 2008/6330 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10315 

(210) KS/M/ 2008/6331 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10312 

(210) KS/M/ 2008/6332 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10366 

(210) KS/M/ 2008/6333 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10310 

(210) KS/M/ 2008/6334 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10307 

(210) KS/M/ 2008/6335 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10367 

(210) KS/M/ 2008/6336 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10306 

(210) KS/M/ 2008/6337 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10304 

(210) KS/M/ 2008/6338 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10302 

(210) KS/M/ 2008/6339 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10299 

(210) KS/M/ 2008/6340 

(220) 24/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donatao Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10318 

(210) KS/M/ 2008/6384 

(220) 31/10/2008 

(730) ALIGROUP S.r.l. Via Camperio 9, 20123 MILANO, IT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10319 

(210) KS/M/ 2008/6385 

(220) 31/10/2008 

(730) ALI GROUP S.r.l. Via Camperio 9, 20123 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10321 

(210) KS/M/ 2008/6386 

(220) 31/10/2008 

(730) ALI GROUP S.r.l. Via Camperio 9, 20123 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10572 

(210) KS/M/ 2008/6390 

(220) 31/10/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10498 

(210) KS/M/ 2008/6464 

(220) 31/10/2008 

(730) Johnson Controls Autobatterie GmbH & Co. KGaA Am Leineufer 51 30419 

Hannover, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10659 

(210) KS/M/ 2008/6474 

(220) 03/11/2008 

(730) DePuy Synthes, Inc. (Delaware corporation) 700 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 

46581, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10658 

(210) KS/M/ 2008/6476 

(220) 03/11/2008 

(730) DePuy Synthes, Inc. (Delaware corporation) 700 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 

46581, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10657 

(210) KS/M/ 2008/6478 

(220) 03/11/2008 

(730) DePuy Synthes, Inc. (Delaware corporation) 700 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 

46581, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10655 

(210) KS/M/ 2008/6481 

(220) 03/11/2008 

(730) DePuy Synthes, Inc. (Delaware corporation) 700 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 

46581, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10475 

(210) KS/M/ 2008/6601 

(220) 06/11/2008 

(730) Red Hat, Inc. 100 East Davie Street Raleigh, NC 27601, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10371 

(210) KS/M/ 2008/7053 

(220) 14/11/2008 

(730) ALI GROUP S.r.l.  Via Camperio 9, 20123 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10372 

(210) KS/M/ 2008/7054 

(220) 14/11/2008 

(730) ALI GROUP S.r.l. Via Camperio 9, 20123 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10564 

(210) KS/M/ 2008/7058 

(220) 14/11/2008 

(730) VERSALIS S.P.A. Piazza Boldrini 1, 20097 San Donato Milanese (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10385 

(210) KS/M/ 2008/7091 

(220) 14/11/2008 

(730) ALI GROUP S.r.l. Via Camperio 9, 20123 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10562 

(210) KS/M/ 2008/7177 

(220) 17/11/2008 

(730) Jadran - Galenski Laboratorij d.d. Svilno 20 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17400 

(210) KS/M/ 2008/7187 

(220) 17/11/2008 

(730) ONDULINE Société par actions simplifiée 24 Quai Galliéni - 92150 Suresnes , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16885 

(210) KS/M/ 2008/7191 

(220) 17/11/2008 

(730) ONDULINE Société par actions simplifiée 24 Quai Galliéni - 92150 Suresnes, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17401 

(210) KS/M/ 2008/7192 

(220) 17/11/2008 

(730) ONDULINE Société par actions simplifiée 24 Quai Galliéni - 92150 Suresnes, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17402 

(210) KS/M/ 2008/7193 

(220) 17/11/2008 

(730) ONDULINE Société par actions simplifiée 24 Quai Galliéni - 92150 Suresnes, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17403 

(210) KS/M/ 2008/7194 

(220) 17/11/2008 

(730) ONDULINE Société par actions simplifiée 24 Quai Galliéni - 92150 Suresnes, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17404 

(210) KS/M/ 2008/7196 

(220) 17/11/2008 

(730) ONDULINE Société par actions simplifiée 24 Quai Galliéni - 92150 Suresnes, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11168 

(210) KS/M/ 2008/7508 

(220) 19/11/2008 

(730) Renolit SE Horchheimer Strasse 50 67547 Worms , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10990 

(210) KS/M/ 2008/7876 

(220) 05/12/2008 

(730) Hawle Holding GmbH Wagrainerstraße 13 A-4840 Vöklabruck , AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21954 

(210) KS/M/ 2008/8061 

(220) 17/12/2008 

(730) DePuy Synthes, Inc.(Delaware corporation) 700 Orthopaedic Drive Warsaw, Indiana 

46581, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12131 

(210) KS/M/ 2009/8768 

(220) 19/05/2009 

(730) L'ORÉAL 14 rue Royale, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11699 

(210) KS/M/ 2009/9147 

(220) 21/08/2009 

(730) ALI GROUP S.r.l. Via Camperio 9, 20123 Milano , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12765 

(210) KS/M/ 2009/9652 

(220) 24/12/2009 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12674 

(210) KS/M/ 2009/9653 

(220) 24/12/2009 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12675 

(210) KS/M/ 2009/9654 

(220) 24/12/2009 
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(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Sprenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12670 

(210) KS/M/ 2009/9655 

(220) 24/12/2009 

(730) TKK proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12764 

(210) KS/M/ 2009/9656 

(220) 24/12/2009 

(730) TKK proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12671 

(210) KS/M/ 2010/25 

(220) 14/01/2010 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, 5224 Srpenica , SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12305 

(210) KS/M/ 2010/401 

(220) 29/04/2010 

(730) Renolit SE Horchheimer strasse 50 67547 Worms, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12180 

(210) KS/M/ 2010/402 

(220) 29/04/2010 

(730) Renolit SE Horchheimer Strasse 50 67547 Worms, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14147 

(210) KS/M/ 2012/1181 

(220) 21/11/2012 

(730) Henri Bendel, LLC 1740 Broadway, 7th Floor New York, New York 10019 , US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15178 

(210) KS/M/ 2012/1352 

(220) 21/12/2012 

(730) Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Enterprise Nationale   K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 

České Budějovice Delivering No.: 37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23753 

(210) KS/M/ 2015/968 

(220) 06/10/2015 

(730) Alba SH.P.K. Magj. Prishtinë – Ferizaj, 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 23731 

(210) KS/M/ 2015/969 

(220) 06/10/2015 

(730) Alba SH.P.K. Magj. Prishtinë – Ferizaj, 10000 Prishtinë 

 

Tel: + 386 49 206060 

, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 22264 

(210) KS/M/ 2016/322 

(220) 29/02/2016 

(730) Nissan Chemical Corporation 5-1 Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20884 

(210) KS/M/ 2016/526 

(220) 12/04/2016 

(730) Leonardo S.p.A. Piazza Monte Grappa, 4 I-00195 Roma, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 22111 

(210) KS/M/ 2016/912 

(220) 12/07/2016 

(730) NISSAN CHEMICAL CORPORATION  5-1 Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 

CI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2018/497 

(220) 18/04/2018 

(730) Nissan Chemical Corporation  5-1 Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2018/692 

(220) 30/05/2018 

(730) Medisana GmbH Jagenbergstrasse 19, 41468 Neuss, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2018/984 

(220) 23/07/2018 

(730) "Solid Group" SH.P.K.  Magjistralja Prishtinë-Shkup, km 7-të, Llapnasellë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2525 

(210) KS/R/ 2008/217 

(220) 05/03/2008 

(730) Hemofarm a.d. farmaceutsko-hemijska industrija Vršac Beogradski put bb, 26300 

Vršac, RS 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2594 

(210) KS/R/ 2008/340 

(220) 18/04/2008 

(730) NISSAN CHEMICAL CORPORATION 5-1, Nihonbashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, 

JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5691 

(210) KS/R/ 2008/1139 

(220) 17/07/2008 

(730) AWI Licensing LLC 1105 North Market Street, Suite 1300, Wilmington, Delaware 

19801, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3637 

(210) KS/R/ 2008/2379 

(220) 23/09/2008 

(730) APOLLO TYRES AFRICA (PTY) LTD. 150, Denne Road, Hughes, Boksburg, 

Gauteng 1459, ZA 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7510 

(210) KS/R/ 2008/2624 

(220) 26/09/2008 

(730) Osotspa Public Company Limited 348 Ramkhamhaeng Road, Huamak, Bangkapi, 

Bangkok 10240, TH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 4316 

(210) KS/R/ 2008/3280 

(220) 14/10/2008 

(730) Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o. Škofjeloška 6, 4000 Kranj, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7492 

(210) KS/R/ 2008/3764 

(220) 15/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL FT Poland Spόłka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. 

Wrocławska 145, Gostyń, 63-800, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7492 

(210) KS/R/ 2008/3764 

(220) 15/10/2008 

(730) MANN+HUMMEL Filtration Technology Poland sp. z.o.o. Wroclawska 145, 63-800 

Gostyn, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 599 

(210) KS/R/ 2008/4119 

(220) 16/10/2008 

(730) TKK Proizvodnja kemičnih izdelkov d.o.o. Srpenica 1, SI-5224 Srpenica, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1355 

(210) KS/R/ 2008/6785 

(220) 18/11/2008 

(730) Correvio International Sàrl, a Swiss corporation place des Alpes 4, 1201 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1355 

(210) KS/R/ 2008/6785 

(220) 18/11/2008 

(730) Cardiome International SA, a Swiss corporation rue des Alpes 21, 1201 Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5384 

(210) KS/R/ 2008/6889 

(220) 18/11/2008 

(730) FRUCTAL Živilska industrija d.o.o. Tovarniška cesta 7, 5270 Ajdovščina , SL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5469 

(210) KS/R/ 2008/7003 

(220) 18/11/2008 

(730) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

S.A. also trading as EKO ABEE 8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5470 

(210) KS/R/ 2008/7004 

(220) 18/11/2008 

(730) HELLENIC FUELS AND LUBRICANTS INDUSTRIAL AND COMMERCIAL 

S.A. (also trading as EKO ABEE) 8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21825 

(210) KS/R/ 2008/7625 

(220) 19/11/2008 

(730) LAMB WESTON Inc., a Delaware Corporation 599 South Rivershore Lane, Eagle, 

Idaho 83616, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6443 

(210) KS/R/ 2008/7696 

(220) 19/11/2008 

(730) Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 10064 

(210) KS/M/ 2008/765 

(220) 09/06/2008 

(730) Rothmans of Pall Mall Limited Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14425 

(210) KS/M/ 2008/874 

(220) 12/06/2008 

(730) Rothmans of Pall Mall Limited Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17677 

(210) KS/M/ 2008/896 

(220) 12/06/2008 

(730) American-Cigarette Company (Overseas) Limited Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17681 

(210) KS/M/ 2008/897 

(220) 12/06/2008 

(730) American-Cigarette Company (Overseas) Limited Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12592 

(210) KS/M/ 2008/955 

(220) 16/06/2008 

(730) McDonald's Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8496 

(210) KS/M/ 2008/1164 

(220) 03/07/2008 

(730) FRAM Group IP LLC 1900 West Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8814 

(210) KS/M/ 2008/1196 

(220) 10/07/2008 

(730) JEMELLA GROUP LIMITED c/o Eversheds LLP  Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, 

LS11 5BZ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8813 

(210) KS/M/ 2008/1197 

(220) 10/07/2008 

(730) JEMELLA GROUP LIMITED c/o Eversheds LLP Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, 

LS11 5BZ, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8762 

(210) KS/M/ 2008/1290 

(220) 18/07/2008 

(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH 100% FOREIGN INVESTMENTS ROUST 

INCORPORATED Symbol A, 52, Pulkovskoye shosse, Shushary Village, 196140 Saint-

Petersburg, RU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8763 

(210) KS/M/ 2008/1291 

(220) 18/07/2008 

(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH 100 % FOREIGN INVESTMENTS 

ROUST INCORPORATED Symbol A, 52, Pulkovskoye shosse, Shushary Village, 196140 

Saint-Petersbug, RU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8764 

(210) KS/M/ 2008/1292 

(220) 18/07/2008 

(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH 100 % FOREIGN INVESTMENTS 

ROUST INCORPORATED Symbol A, 52, Pulkovskoye shosse, Shushary Village, 196140 

Saint-Petersburg, RU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8766 

(210) KS/M/ 2008/1293 

(220) 18/07/2008 

(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH 100% FOREIGN INVESTMENTS ROUST 

INCORPORATED Symbol A, 52, Pulkovskoye shosse, Shushary Village, 196140 Saint-

Petersburg, RU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8768 

(210) KS/M/ 2008/1297 

(220) 18/07/2008 

(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH 100% FOREIGN INVESTMENTS ROUST 

INCORPORATED Symbol A, 52, Pulkovskoye shosse, Shushary Village, 196140 Saint-

Petersburg, RU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8767 

(210) KS/M/ 2008/1298 

(220) 18/07/2008 

(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH 100% FOREIGN INVESTMENTS ROUST 

INCORPORATED  Symbol A, 52, Pulkovskoye shosse, Shushary Village, 196140 Saint-

Petersburg, RU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8765 

(210) KS/M/ 2008/1299 

(220) 18/07/2008 

(730) CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH 100% FOREIGN INVESTMENTS ROUST 

INCORPORATED Symbol A, 52, Pulkovskoye shosse, Shushary Village, 196140 Saint-

Petersburg, RU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8812 

(210) KS/M/ 2008/1304 

(220) 18/07/2008 

(730) JEMELLA GROUP LIMITED c/o Eversheds LLP Bridgewater Place, Water Lane, Leeds, 

LS11 5BZ, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8611 

(210) KS/M/ 2008/1350 

(220) 25/07/2008 

(730) ORION Corporation 13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, KR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10518 

(210) KS/M/ 2008/1468 

(220) 14/08/2008 

(730) LUIGI LAVAZZA S.p.A. Via Bologna 32, 10152 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15620 

(210) KS/M/ 2008/1564 

(220) 18/08/2008 

(730) ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞiRKETİ Fatih Sultan Mehmet 

Mah. Balkan Cad. No:58 Buyaka E Blok Tepeustu-Umraniye-Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8757 

(210) KS/M/ 2008/1577 

(220) 18/08/2008 

(730) Nokia Corporation Karaportti 3, 02610 Espoo, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8624 

(210) KS/M/ 2008/1620 

(220) 22/08/2008 

(730) JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8625 

(210) KS/M/ 2008/1622 

(220) 22/08/2008 

(730) Jadran- GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8618 

(210) KS/M/ 2008/1628 

(220) 22/08/2008 

(730) JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8620 

(210) KS/M/ 2008/1637 

(220) 22/08/2008 

(730) JADRAN- GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8709 

(210) KS/M/ 2008/1639 

(220) 22/08/2008 

(730) Domaine Clarence Dillon SAS 31 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8710 

(210) KS/M/ 2008/1640 

(220) 22/08/2008 
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(730) Domaine Clarence Dillon SAS 31 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8711 

(210) KS/M/ 2008/1641 

(220) 22/08/2008 

(730) Domaine Clarence Dillon SAS 31 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8800 

(210) KS/M/ 2008/1791 

(220) 29/08/2008 

(730) CITIBANK N.A. (United States National Banking Association) 388 Greenwich Street, 

New York, New York 10013, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15032 

(210) KS/M/ 2008/1818 

(220) 02/09/2008 

(730) Sanyo Electric CO., Ltd. 1-1, Sanyo-cho, Daito-shi, Osaka, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15081 

(210) KS/M/ 2008/1896 

(220) 02/09/2008 

(730) Jungheinrich Aktiengesellschaft Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15184 

(210) KS/M/ 2008/1897 

(220) 02/09/2008 

(730) Jungheinrich Aktiengesellschaft Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17763 

(210) KS/M/ 2008/1980 

(220) 08/09/2008 

(730) Strong Nederland B.V. Krijtwal 27b, 3432 ZT NIEUWEGEIN, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8957 

(210) KS/M/ 2008/1990 

(220) 08/09/2008 

(730) Jungheinrich Aktiengesellschaft Friedrich-Ebert-Damm 129, 22047 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12617 

(210) KS/M/ 2008/2004 

(220) 08/09/2008 

(730) NEXANS 3 Allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12599 

(210) KS/M/ 2008/2005 

(220) 08/09/2008 

(730) NEXANS 4 Allée de l'Arche, 92400 Courbevoie, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9292 

(210) KS/M/ 2008/2440 

(220) 23/09/2008 

(730) BAYROL DEUTSCHLAND GmbH Robert-Koch-Straße 4, 82152 Planegg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10051 

(210) KS/M/ 2008/2502 

(220) 26/09/2008 

(730) INTRAC S.p.A. VIALE ACHILLE GRANDI 24, 45100 ROVIGO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23672 

(210) KS/M/ 2008/3455 

(220) 21/08/2012 

(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23570 

(210) KS/M/ 2008/3461 

(220) 21/08/2012 
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(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23681 

(210) KS/M/ 2008/3462 

(220) 21/08/2012 

(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23683 

(210) KS/M/ 2008/3469 

(220) 21/08/2012 

(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23673 

(210) KS/M/ 2008/3476 

(220) 21/08/2012 

(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23626 

(210) KS/M/ 2008/3477 

(220) 21/08/2012 

(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23671 

(210) KS/M/ 2008/3480 

(220) 21/08/2012 

(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL 56A rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 

PARIS , FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9372 

(210) KS/M/ 2008/3508 

(220) 15/10/2008 

(730) DuPont Nutrition Biosciences ApS Langebrogade 1, DK-1411 Copenhagen K , DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23472 

(210) KS/M/ 2008/3568 

(220) 21/08/2012 

(730) Pirelli Tyre S.p.A. Viale Piero e Alberto Pirelli 25, Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9345 

(210) KS/M/ 2008/3736 

(220) 15/10/2008 

(730) LCS INTERNATIONAL SAS 8 rue Adolphe Seyboth, 67000 Strasbourg, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9346 

(210) KS/M/ 2008/3740 

(220) 15/10/2008 

(730) LCS INTERNATIONAL SAS 8 rue Adolphe Seyboth, 67000 Strasbourg, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9696 

(210) KS/M/ 2008/4214 

(220) 16/10/2008 

(730) JAN BECHER-KARLOVARSKÁ BECHEROVKA, A.S. T.G. Masaryka 282/57, 360 01 

Karlovy Vary, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9549 

(210) KS/M/ 2008/4365 

(220) 16/10/2008 

(730) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 23, Place des 

Carmes-Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9642 

(210) KS/M/ 2008/4369 

(220) 16/10/2008 
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(730) COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN 23, Place des 

Carmes-Déchaux, 63000 Clermont-Ferrand, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9590 

(210) KS/M/ 2008/4672 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16120 

(210) KS/M/ 2008/4676 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9592 

(210) KS/M/ 2008/4677 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9802 

(210) KS/M/ 2008/4680 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9803 

(210) KS/M/ 2008/4681 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem , NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9804 

(210) KS/M/ 2008/4682 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9806 

(210) KS/M/ 2008/4684 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16332 

(210) KS/M/ 2008/4689 

(220) 16/10/2008 

(730) SIG SAUER Inc. 72 Pease Boulevard Newington, New Hampshire 03801, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9809 

(210) KS/M/ 2008/4694 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9810 

(210) KS/M/ 2008/4695 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9766 

(210) KS/M/ 2008/4699 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16122 

(210) KS/M/ 2008/4700 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16123 

(210) KS/M/ 2008/4703 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11526 

(210) KS/M/ 2008/4706 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16125 

(210) KS/M/ 2008/4707 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16128 

(210) KS/M/ 2008/4712 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16144 

(210) KS/M/ 2008/4714 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16145 

(210) KS/M/ 2008/4715 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16926 

(210) KS/M/ 2008/4718 

(220) 16/10/2008 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17796 

(210) KS/M/ 2008/5183 

(220) 16/10/2008 
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(730) GOLDEN LADY COMPANY S.p.A VIA LEOPARDI 3/5, 46043 CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE (MN) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9931 

(210) KS/M/ 2008/5606 

(220) 16/10/2008 

(730) ERREA'SPORT S.p.A. Via G. di Vittorio, 2/1 Frazione, SAN POLO 43056 TORRILE 

(PR), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9898 

(210) KS/M/ 2008/6184 

(220) 17/10/2008 

(730) YEREVAN BRANDY COMPANY 2 Admiral Isakov Avenue, 0082 Yerevan, AM 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10325 

(210) KS/M/ 2008/6324 

(220) 24/10/2008 

(730) GOLDEN LADY COMPANY S.p.A. Via Leopardi 3/5, 46043 Castiglione delle Stiviere 

(MN), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16791 

(210) KS/M/ 2008/6371 

(220) 31/10/2008 

(730) Diesel S.p.A. Via dell' Industria N. 4/6, 36042 Breganze (VI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18468 

(210) KS/M/ 2008/6372 

(220) 31/10/2008 

(730) Diesel S.p.A. Via dell' Industria N. 4/6, 36042 Breganze (VI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10314 

(210) KS/M/ 2008/6373 

(220) 31/10/2008 

(730) ISAGRO S.p.A. Via Caldera 21, CALDERA PARK-ORANGE BUILDING, 20153 

MILANO, IT 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

626 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10316 

(210) KS/M/ 2008/6376 

(220) 31/10/2008 

(730) ISAGRO S.p.A. Via Caldera 21, CALDERA PARK-ORANGE BUILDING, 20153 

MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18469 

(210) KS/M/ 2008/6388 

(220) 31/10/2008 

(730) Diesel S.p.A. Via dell' Industria N. 4/6, 36042 Breganze (VI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18470 

(210) KS/M/ 2008/6389 

(220) 31/10/2008 

(730) Diesel S.p.A. Via dell' Industria N. 4/6, 36042 Breganze (VI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18471 

(210) KS/M/ 2008/6391 

(220) 31/10/2008 

(730) Diesel S.p.A. Via dell' Industria N. 4/6, 36042 Breganze (VI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17111 

(210) KS/M/ 2008/6393 

(220) 31/10/2008 

(730) Diesel S.p.A. Via Dell' Industria N. 4/6, 36042 Breganze (VI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10411 

(210) KS/M/ 2008/6600 

(220) 06/11/2008 

(730) Mundipharma AG St. Alban-Rheinweg 74, CH-4020 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10676 
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(210) KS/M/ 2008/6663 

(220) 05/11/2008 

(730) T.R.B. INTERNATIONAL SA Chemin du Pré-Fleuri, 5, 1228 Paln-Les-Ouates, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10214 

(210) KS/M/ 2008/6687 

(220) 10/11/2008 

(730) CASALINI S.R.L. Via Paolo VI 1, 25068 Sarezzo, Brescia, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10203 

(210) KS/M/ 2008/6766 

(220) 07/11/2008 

(730) PUIG FRANCE Société par Actions Simplifiée 65-67 avenue des Champs Elysées, 75008 

Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10201 

(210) KS/M/ 2008/6769 

(220) 07/11/2008 

(730) PUIG FRANCE Société par Actions Simplifiée 65-67 avenue des Champs Elysées, 75008 

Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17212 

(210) KS/M/ 2008/6780 

(220) 10/11/2008 

(730) PRYSMIAN CAVI E SISTEMI S.R.L.  Via Chiese 6, 20126 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11754 

(210) KS/M/ 2008/6811 

(220) 03/11/2008 

(730) HARRIS FRC CORPORATION (a Delaware corporation) Suite 304, 1715 Route 35, 

Middletown, New Jersey, 07748, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10360 

(210) KS/M/ 2008/7083 

(220) 14/11/2008 
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(730) PERNOD RICARD S.p.A. Viale Monza, 265-20126 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10357 

(210) KS/M/ 2008/7086 

(220) 14/11/2008 

(730) PERNOD RICARD S.p.A. Viale Monza, 265-20126 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10915 

(210) KS/M/ 2008/7383 

(220) 18/11/2008 

(730) JAN BECHER-KARLOVARSKA BECHEROVKA, a.s. T.G. MASARYKA 282/57, 360 

01 KARLOVY VARY, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10938 

(210) KS/M/ 2008/7409 

(220) 18/11/2008 

(730) Rimowa GmbH Richard-byrd-Strasse 13, 50829 Köln , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15863 

(210) KS/M/ 2008/7497 

(220) 18/09/2009 

(730) UFA Film und Fernseh GmbH Picassoplatz 1, 50679 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21433 

(210) KS/M/ 2008/7561 

(220) 25/11/2008 

(730) Baxter Healthcare SA Thurgauerstrasse 130, CH-1852 Glattpark (Opfikon) , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17771 

(210) KS/M/ 2008/7578 

(220) 26/11/2008 

(730) Paşabahçe Cam Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi İçmeler Mah. D-100 Karayolu Caddesi 

No:44/A 34947 Tuzla İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11407 

(210) KS/M/ 2008/7772 

(220) 05/12/2008 

(730) Pfizer Health AB Vetenskapsvägen 10, 191 90, Sollentuna, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10998 

(210) KS/M/ 2008/7822 

(220) 05/12/2008 

(730) EMI (IP) Limited 364-366 Kensington High Street, London W14 8NS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10997 

(210) KS/M/ 2008/7824 

(220) 05/12/2008 

(730) Capitol Records LLC 2220 Colorado Avenue, Santa Monica, California 90404, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10996 

(210) KS/M/ 2008/7825 

(220) 05/12/2008 

(730) EMI (IP) LIMITED 364-366 Kensington High Street, London W14 8NS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11375 

(210) KS/M/ 2008/7924 

(220) 05/12/2008 

(730) KALE KILIT VE KALIP SANAYI ANONIM SIRKETI Ayazağa Mahallesi Cendere 

Caddesi No: 109-F/1-E Blok 34396, Sariyer/İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11342 

(210) KS/M/ 2009/8172 

(220) 14/01/2009 

(730) Akzo Nobel Chemicals B.V. Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2009/8489 

(220) 06/03/2009 
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(730) Citadel Financial Advisory d.o.o. Beograd Cvijićeva 129, 11000 Beograd, SR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11853 

(210) KS/M/ 2009/9235 

(220) 02/09/2009 

(730) GOLDEN LADY COMPANY S.p.A. Via Leopardi 3/5, 46043 Castiglione delle Stiviere 

(MN), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13242 

(210) KS/M/ 2011/361 

(220) 14/04/2011 

(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14004 

(210) KS/M/ 2011/362 

(220) 14/04/2011 

(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15088 

(210) KS/M/ 2012/1207 

(220) 27/11/2012 

(730) Rothmans of Pall Mall Limited Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14811 

(210) KS/M/ 2012/1317 

(220) 18/12/2012 

(730) Rothmans of Pall Mall Limited Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21872 

(210) KS/M/ 2013/816 

(220) 16/08/2013 

(730) American-Cigarette Company (Overseas) Limited Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17576 

(210) KS/M/ 2013/911 

(220) 12/09/2013 

(730) McDonald's Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17578 

(210) KS/M/ 2013/912 

(220) 12/09/2013 

(730) McDonald's Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18717 

(210) KS/M/ 2014/68 

(220) 04/02/2014 

(730) GOLDEN LADY COMPANY S.p.A.  VIA LEOPARDI 3/5, 46043 CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE (MN) , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18761 

(210) KS/M/ 2014/158 

(220) 03/03/2014 

(730) American-Cigarette Company (Overseas) Limited Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19080 

(210) KS/M/ 2014/645 

(220) 11/07/2014 

(730) McDonald's Corporation 110 N. Carpentetr Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19760 

(210) KS/M/ 2014/653 

(220) 16/07/2014 

(730) McDonald's Corporation  110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19768 

(210) KS/M/ 2014/654 
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(220) 16/07/2014 

(730) McDonald's Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19763 

(210) KS/M/ 2014/655 

(220) 16/07/2014 

(730) McDonald's Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19756 

(210) KS/M/ 2014/656 

(220) 16/07/2014 

(730) McDonald's Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19758 

(210) KS/M/ 2014/657 

(220) 16/07/2014 

(730) McDonald's Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19766 

(210) KS/M/ 2014/662 

(220) 17/07/2014 

(730) McDonald's Corporation 

A corporation organized and existing under the laws of the State of Delaware 

 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19061 

(210) KS/M/ 2014/848 

(220) 10/09/2014 

(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21761 

(210) KS/M/ 2014/987 

(220) 23/10/2014 
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(730) GOLDEN LADY COMPANY S.P.A. VIA LEOPARDI 3/5, 46043 CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE (MN)  , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21620 

(210) KS/M/ 2014/1040 

(220) 04/11/2014 

(730) GOLDEN LADY COMPANY S.p.A. VIA LEOPARDI 3/5, 46043 CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE (MN)  , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21601 

(210) KS/M/ 2014/1041 

(220) 04/11/2014 

(730) GOLDEN LADY COMPANY S.p.A. VIA LEOPARDI 3/5, 46043 CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE (MN)  , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19158 

(210) KS/M/ 2014/1069 

(220) 12/11/2014 

(730) GOLDEN LADY COMPANY S.p.A. VIA LEOPARDI 3/5, 46043 CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE (MN)  , IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19172 

(210) KS/M/ 2014/1070 

(220) 12/11/2014 

(730) GOLDEN LADY COMPANY S.p.A. VIA LEOPARDI 3/5, 46043 CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE (MN), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20383 

(210) KS/M/ 2015/108 

(220) 12/02/2015 

(730) American-Cigarette Company (Overseas) Limited  Route de France 17, 2926 Boncourt, 

UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19982 

(210) KS/M/ 2015/509 
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(220) 17/06/2015 

(730) ALFASIGMA S.p.A. Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 BOLOGNA (BO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19329 

(210) KS/M/ 2015/907 

(220) 21/09/2015 

(730) Rothmans of Pall Mall Limited Route de France 17, 2926 Boncourt 

, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19330 

(210) KS/M/ 2015/908 

(220) 21/09/2015 

(730) ALFASIGMA S.p.A. Via Ragazzi del 99, 5 - 40133 BOLOGNA (BO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23421 

(210) KS/M/ 2016/113 

(220) 19/01/2016 

(730) Luan Ajeti Vitaminka Trade 

 Marigona Rezidence, Graçanicë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21828 

(210) KS/M/ 2016/861 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21827 

(210) KS/M/ 2016/862 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21826 

(210) KS/M/ 2016/863 

(220) 22/06/2016 
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(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21825 

(210) KS/M/ 2016/864 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21836 

(210) KS/M/ 2016/865 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21835 

(210) KS/M/ 2016/866 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21834 

(210) KS/M/ 2016/867 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21833 

(210) KS/M/ 2016/868 

(220) 22/06/2016 

(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21229 

(210) KS/M/ 2016/1143 

(220) 30/08/2016 

(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21230 

(210) KS/M/ 2016/1144 

(220) 30/08/2016 

(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21278 

(210) KS/M/ 2016/1288 

(220) 10/10/2016 

(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited  2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmnigham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22901 

(210) KS/M/ 2017/688 

(220) 01/06/2017 

(730) Villager d.o.o. Kajuhova ulica 32P, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22902 

(210) KS/M/ 2017/689 

(220) 01/06/2017 

(730) Villager d.o.o. Kajuhova ulica 32P, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5587 

(210) KS/R/ 2008/881 

(220) 06/12/2008 

(730) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. 200 4th Avenue South, Suite 100, 

Nashville, Tennessee 37201, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5588 

(210) KS/R/ 2008/882 

(220) 06/12/2008 

(730) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. 200 4th Avenue South, Suite 100, 

Nashville, Tennessee 37201, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5589 

(210) KS/R/ 2008/884 

(220) 06/12/2008 

(730) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. 200 4th Avenue South, Suite 100, 

Nashville, Tennessee 37201, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5590 

(210) KS/R/ 2008/885 

(220) 06/12/2008 

(730) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. 200 4th Avenue South, Suite 100, 

Nashville, Tennessee 37201, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5591 

(210) KS/R/ 2008/886 

(220) 06/12/2008 

(730) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC. 200 4th Avenue South, Suite 100, 

Nashville, Tennessee 37201, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3088 

(210) KS/R/ 2008/1055 

(220) 07/04/2008 

(730) Bridgestone Licensing Services, Inc. 200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, 

Tennessee 37201, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3320 

(210) KS/R/ 2008/1634 

(220) 29/08/2008 

(730) Citigroup Inc. (Delaware corporation) 388 Greenwich Street, New York, New York 10013, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 406 

(210) KS/R/ 2008/1715 

(220) 02/09/2008 

(730) Wyeth LLC 235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1844 

(210) KS/R/ 2008/1731 

(220) 04/09/2008 

(730) PRESTOLITE ELECTRIC INCORPORATED 30120 Hudson Drive Novi, Michigan 

48377, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1897 

(210) KS/R/ 2008/1770 

(220) 08/09/2008 

(730) WYETH LLC  235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3861 

(210) KS/R/ 2008/2384 

(220) 23/09/2008 

(730) WYBOROWA S.A. Ul. Janikowska 23-61-070, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5750 

(210) KS/R/ 2008/2429 

(220) 23/09/2008 

(730) XEROX CORPORATION 45 Glover Ave., P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 06856, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5750 

(210) KS/R/ 2008/2429 

(220) 23/09/2008 

(730) XEROX CORPORATION 201 Merritt 7, 201 Merritt 7, Norwalk, Connecticut 06851-

1056, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3992 

(210) KS/R/ 2008/2623 

(220) 26/09/2008 

(730) Baltimore Aircoil Company, Inc. 7600 Dorsey Run Road, Jessup, Maryland, 20794, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4068 

(210) KS/R/ 2008/2839 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald's Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4013 

(210) KS/R/ 2008/2842 

(220) 01/10/2008 

(730) McDonald’s Corporation  110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2011 

(210) KS/R/ 2008/2844 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4020 

(210) KS/R/ 2008/2845 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4021 

(210) KS/R/ 2008/2846 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4022 

(210) KS/R/ 2008/2847 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2009 

(210) KS/R/ 2008/2848 

(220) 01/10/2008 

(730) McDonald`s Corporation  110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2008 

(210) KS/R/ 2008/2849 

(220) 01/10/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2010 

(210) KS/R/ 2008/2850 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4023 

(210) KS/R/ 2008/2851 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1995 

(210) KS/R/ 2008/2852 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1994 

(210) KS/R/ 2008/2853 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1993 

(210) KS/R/ 2008/2854 

(220) 01/10/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2007 

(210) KS/R/ 2008/2855 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4024 

(210) KS/R/ 2008/2856 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2000 

(210) KS/R/ 2008/2857 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2001 

(210) KS/R/ 2008/2858 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chiocago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4025 

(210) KS/R/ 2008/2859 

(220) 01/10/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1999 

(210) KS/R/ 2008/2860 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2039 

(210) KS/R/ 2008/2861 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald‟s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2038 

(210) KS/R/ 2008/2862 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald's Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2037 

(210) KS/R/ 2008/2863 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald's Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2036 

(210) KS/R/ 2008/2864 

(220) 01/10/2008 

(730) McDonald‟s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4323 

(210) KS/R/ 2008/3287 

(220) 14/10/2008 

(730) Goodyear Dunlop Tyres UK Limited 2920 Trident Court, Solihull Parkway, Birmingham 

Business Park, Birmingham, B37 7YN, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4604 

(210) KS/R/ 2008/3408 

(220) 15/10/2008 

(730) GOLDEN LADY COMPANY S.p.A. Via Leopardi 3/5, 46043 Castiglione delle Stivere 

(MN), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4376 

(210) KS/R/ 2008/3409 

(220) 15/10/2008 

(730) GOLDEN LADY COMPANY S.p.A. VIA LEOPARDI 3/5, 46043 CASTIGLIONE 

DELLE STIVIERE (MN), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4605 

(210) KS/R/ 2008/3410 

(220) 15/10/2008 

(730) GOLDEN LADY COMPANY S.p.A. Via Leopardi 3/5, 46043 Castiglione delle Stivere 

(MN), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5760 

(210) KS/R/ 2008/3938 

(220) 15/10/2008 

(730) BASF Agrochemical Products B.V. Groningensingel 1, 6835 EA Arnhem, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2364 

(210) KS/R/ 2008/4712 

(220) 16/10/2008 

(730) AHI Roofing Limited 90-104 Felton Mathew Avenue, Glenn Innes, Auckland, NZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5058 

(210) KS/R/ 2008/5223 

(220) 16/10/2008 

(730) AMERICAN CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LIMITED Route de France 17, 

2926 Boncourt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5060 

(210) KS/R/ 2008/5225 

(220) 16/10/2008 

(730) AMERICAN-CIGARETTE COMPANY (OVERSEAS) LIMITED Route de France 17, 

2926 Boncourt, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5125 

(210) KS/R/ 2008/5257 

(220) 16/10/2008 

(730) Rothmans of Pall Mall Limited Route de France 17, 2926 Boncourt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6450 

(210) KS/R/ 2008/6213 

(220) 17/11/2008 

(730) Whirlpool Polska Sp. z o.o. Ul.Sierpnia 6A,02-134 Warszawa, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1333 

(210) KS/R/ 2008/6230 

(220) 17/11/2008 

(730) Princess Household Appliances B.V. Jules Verneweg 87, 5015 BH Tilburg, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7499 

(210) KS/R/ 2008/6682 

(220) 17/11/2008 

(730) HYATT INTERNATIONAL CORPORATION 150 North Riverside Plaza, 14th Floor, 

Chicago, IL 60606, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5469 

(210) KS/R/ 2008/7003 

(220) 18/11/2008 

(730) EKO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PETROLEUM COMPANY A.E. (also 

trading as EKO ABEE) 8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5470 

(210) KS/R/ 2008/7004 

(220) 18/11/2008 

(730) EKO INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PETROLEUM COMPANY A.E. (also 

trading as EKO ABEE) 8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1497 

(210) KS/R/ 2008/7240 

(220) 18/11/2008 

(730) Scholastic Inc. (New York corporation) 557 Broadway, New York, NY 10012, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7509 

(210) KS/R/ 2008/7261 

(220) 18/11/2008 

(730) MEGA DISPOSABLES S.A. 148 Dekelias, 13678 Aharnes, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1504 

(210) KS/R/ 2008/7530 

(220) 18/11/2008 

(730) Suzuki Motor Corporation (Suzuki Kabushiki Kaisha) 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, 

Hamamatsu-shi Shizuoka-ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7393 

(210) KS/R/ 2008/7539 

(220) 18/11/2008 

(730) Mega Disposables S.A.  148 Dekelias, 13678 Aharnes, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1648 

(210) KS/R/ 2008/7557 

(220) 18/11/2008 

(730) Ingersoll-Rand Company (New Jersey corporation) 800-D Beaty Street, Davidson, 

North Carolina 28036, US 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 8368 

(210) KS/M/ 2008/595 

(220) 08/05/2008 

(730) Jaffa d.o.o. Crvenka Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8369 

(210) KS/M/ 2008/596 

(220) 08/05/2008 
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(730) Jaffa d.o.o. Crvenka Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9561 

(210) KS/M/ 2008/2281 

(220) 19/09/2008 

(730) UCB Biopharma SPRL Allée de la Recherche 60, B-1070 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9580 

(210) KS/M/ 2008/2285 

(220) 19/09/2008 

(730) UCB Biopharma SPRL Allée de la Recherche 60, B-1070 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9294 

(210) KS/M/ 2008/2441 

(220) 23/09/2008 

(730) CMS Hasche Sigle GmbH Lennestrasse 7 10785 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9298 

(210) KS/M/ 2008/2447 

(220) 23/09/2008 

(730) CMS Hasche Sigle GmbH Lennestrasse 7 10785 Berlin, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17308 

(210) KS/M/ 2008/3491 

(220) 06/08/2012 

(730) Vemedia Pharma S.r.l. Viale Mentana 43 43121 Pharma, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9344 

(210) KS/M/ 2008/3720 

(220) 15/10/2008 

(730) Stanić Beverages d.o.o. Slavonska avenija 22, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23463 

(210) KS/M/ 2008/4611 

(220) 20/01/2010 

(730) ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, 2640 Hedehusene, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17953 

(210) KS/M/ 2008/4953 

(220) 12/12/2012 

(730) Valent BioSciences LLC 870 Technology Way, Libertyville, Illinois 60048, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10266 

(210) KS/M/ 2008/5374 

(220) 16/10/2008 

(730) Andreas Stihl AG & Co. KG Badstrasse 115, 71336 Waiblingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9995 

(210) KS/M/ 2008/5423 

(220) 16/10/2008 

(730) Andreas Stihl AG & Co. KG Badstrasse 115, 71336 Waiblingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10439 

(210) KS/M/ 2008/6325 

(220) 24/10/2008 

(730) Goldenpoint S.p.A. Via Leopardi 3/5, 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

(MN), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10586 

(210) KS/M/ 2008/6705 

(220) 07/11/2008 

(730) Spectrum Brands, Inc. a corporation organized and existing undet the laws of 

Delaware 3001 Deming Way, Middleton, Wisconsin 53562, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10284 

(210) KS/M/ 2008/6734 

(220) 07/11/2008 

(730) The Gillette Company LLC One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17212 

(210) KS/M/ 2008/6780 

(220) 10/11/2008 

(730) PRYSMIAN S.P.A. Via Chiese 6, 20126 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11754 

(210) KS/M/ 2008/6811 

(220) 03/11/2008 

(730) HARRIS FRC CORPORATION (a Delaware corporation) 2137 Route 25, Holmdel 

New Jersey 07733, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10884 

(210) KS/M/ 2008/6893 

(220) 14/11/2008 

(730) CHINA INFOTECH (LUXEMBOURG) S.A. 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10883 

(210) KS/M/ 2008/6898 

(220) 14/11/2008 

(730) CHINA INFOTECH (LUXEMBOURG) S.A. 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10882 

(210) KS/M/ 2008/6900 

(220) 14/11/2008 

(730) CHINA INFOTECH (LUXEMBOURG) S.A. 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10870 

(210) KS/M/ 2008/6927 

(220) 14/11/2008 

(730) CHINA INFOTECH (LUXEMBOURG) S.A. 11-13, Boulevard de la Foire, L-1528 

Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18473 

(210) KS/M/ 2008/6944 

(220) 14/11/2008 

(730) SOMA KİMYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Hadimköy Mahallesi, 

Alparslan Sokak, No:10 Arnavutköy-İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10444 

(210) KS/M/ 2008/6955 

(220) 14/11/2008 

(730) İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  29 

Ekim Caddesi No:23, Orta Blok, Kat:2-B, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10665 

(210) KS/M/ 2008/7052 

(220) 14/11/2008 

(730) NAOS French Simplified Joint Stock Company 355 rue Pierre-Simon Laplace, 13290 

AIX-EN-PROVENCE, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10777 

(210) KS/M/ 2008/7273 

(220) 16/11/2008 

(730) BEISTEGUI HERMANOS, S.L Polígono Industrial Jundiz (CTV), C/Perretagana, 10 

01015 VITORIA-GASTEIZ (ALAVA), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12030 

(210) KS/M/ 2008/7359 

(220) 18/11/2008 

(730) BEISTEGUI HERMANOS, S.L Polígono Industrial Jundiz (CTV) C/Perretagana, 10 

01015 VITORIA-GASTEIZ (ALAVA) , ES 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11523 

(210) KS/M/ 2008/7878 

(220) 05/12/2008 

(730) Barclays PLC 1 Churchill Place, London E14 5HP, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11189 

(210) KS/M/ 2008/7879 

(220) 05/12/2008 

(730) Barclays PLC 1 Churchill Place, London E14 5HP, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12237 

(210) KS/M/ 2009/8564 

(220) 23/03/2009 

(730) Swisspearl Group Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11810 

(210) KS/M/ 2009/8743 

(220) 13/05/2009 

(730) ALFASIGMA S.p.A. Via Ragazzi del 99, 5-40133 BOLOGNA (BO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12939 

(210) KS/M/ 2010/744 

(220) 10/08/2010 

(730) GPCP IP Holdings LLC 133 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 30303, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12940 

(210) KS/M/ 2010/745 

(220) 10/08/2010 

(730) GPCP IP Holdings LLC 133 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 30303, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12983 

(210) KS/M/ 2010/1134 

(220) 02/12/2010 

(730) ALFASIGMA S.p.A. Via Ragazzi del 99, 5-40133 BOLOGNA (BO), IT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23509 

(210) KS/M/ 2011/505 

(220) 15/07/2013 

(730) "ADEA GROUP''-SH.P.K. Rr. "Mehmet Akif Ersoy" nr.3/1 Gjilan, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23946 

(210) KS/M/ 2011/506 

(220) 18/05/2011 

(730) "ADEA GROUP"-SH.P.K. Rr. "Mehmet Akif Ersoy" nr. 3/1, Gjilan, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13492 

(210) KS/M/ 2011/935 

(220) 01/09/2011 

(730) GPCP IP Holdings LLC 133 Peachtree Street, NE Atlanta, Georgia 30303, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15223 

(210) KS/M/ 2012/650 

(220) 15/06/2012 

(730) CCBP LTD  11th Floor, Two Snow Hill Queensway, Birmingham B4 6WR England, 

A company incorporated under the laws of England & Wales, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15224 

(210) KS/M/ 2012/651 

(220) 15/06/2012 

(730) CCBP LTD 11th Floor, Two Snow Hill Queensway, Birmingham B4 6WR England, 

A company incorporated under the laws of England & Wales, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15025 

(210) KS/M/ 2012/990 

(220) 01/10/2012 

(730) SJEC CORPORATION No.28, WEIXIN ROAD, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 

SUZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CN 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18162 

(210) KS/M/ 2013/324 

(220) 29/03/2013 

(730) C&A AG c/o COFRA Holding AG Grafenauweg 10 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18168 

(210) KS/M/ 2013/783 

(220) 12/08/2013 

(730) The Body Shop International Limited Watersmead, Littlehampton, West Sussex, 

BN17 6LS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17008 

(210) KS/M/ 2013/861 

(220) 29/08/2013 

(730) Goldenpoint S.p.A. Via Leopardi 3/5, 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE 

(MN), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18781 

(210) KS/M/ 2014/152 

(220) 28/02/2014 

(730) ALFASIGMA S.p.A. Via Ragazzi del 99, 5-40133 BOLOGNA (BO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18853 

(210) KS/M/ 2014/153 

(220) 28/02/2014 

(730) ALFASIGMA S.p.A. Via Ragazzi del 99, 5-40133 BOLOGNA (BO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19044 

(210) KS/M/ 2014/819 

(220) 27/08/2014 

(730) HC TRADEMARKS Sagl Seestrasse 60, 6353 Weggis , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 75 i Agjencisë për Pronësi Industriale 

 

 

653 

 

 

(111) 19044 

(210) KS/M/ 2014/819 

(220) 27/08/2014 

(730) HC International S.A. Seestrasse 60, 6353 Weggis , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19046 

(210) KS/M/ 2014/820 

(220) 27/08/2014 

(730) HC TRADEMARKS Sagl  Seestrasse 60, 6353 Weggis, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19046 

(210) KS/M/ 2014/820 

(220) 27/08/2014 

(730) HC International S.A. Seestrasse 60, 6353 Weggis, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19052 

(210) KS/M/ 2014/821 

(220) 28/08/2014 

(730) HC International S.A. Seestrasse 60, 6353 Wegis, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19052 

(210) KS/M/ 2014/821 

(220) 28/08/2014 

(730) HC TRADEMARKS Sagl Seestrasse 60, 6353 Wegis, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19299 

(210) KS/M/ 2015/423 

(220) 26/05/2015 

(730) HC International S.A. Seestrasse 60, 6353 Weggis, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19299 

(210) KS/M/ 2015/423 

(220) 26/05/2015 

(730) HC TRADEMARKS Sagl Seestrasse 60, 6353 Weggis, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1073 

(210) KS/M/ 2015/1115 

(220) 16/10/2008 

(730) Cervecería Modelo MKT de México, S. de R.L. de C.V. Javier Barros Sierra No. 

555, Piso 3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, 

Mexico City, MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23948 

(210) KS/M/ 2016/232 

(220) 09/02/2016 

(730) "TENZOR I.S.S." SH.P.K. 

 Lagja Ulpiana Lokali D-9 nr.23, 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23949 

(210) KS/M/ 2016/233 

(220) 09/02/2016 

(730) "TENZOR I.S.S." SH.P.K. 

 Lagja Ulpiana Lokali D-9 nr.23, 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21042 

(210) KS/M/ 2016/543 

(220) 14/04/2016 

(730) British American Tobacco (Brands) Limited Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22802 

(210) KS/M/ 2017/131 

(220) 10/02/2017 

(730) PIKDARE S.R.L. Via Saldarini Catelli, 10 22070 Casnate con Bernate CO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22803 

(210) KS/M/ 2017/132 

(220) 10/02/2017 

(730) PIKDARE S.R.L. Via Saldarini Catelli 10 22070 Casnate con Bernate CO, IT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22822 

(210) KS/M/ 2017/137 

(220) 13/02/2017 

(730) PIKDARE S.R.L. Via Saldarini Catelli, 10 22070 Casnate con Bernate CO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23438 

(210) KS/M/ 2017/195 

(220) 22/02/2017 

(730) NUHEALTH AD Porto Lagos Str. No. 47, fl. 1; 4003 Plovdiv, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 22546 

(210) KS/M/ 2017/272 

(220) 06/03/2017 

(730) FMC Agricultural Products International AG Alpenstrasse 15, Zug 6300, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 56 

(210) KS/R/ 2008/37 

(220) 16/01/2008 

(730) ALFASIGMA S.p.A. Via Ragazzi del 99, 5-40133 BOLOGNA (BO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1733 

(210) KS/R/ 2008/428 

(220) 24/04/2008 

(730) Tolo Macau Limited Travessa do Coronel Mesquita, No. 3, Edif. Kam Kun Kok, 5 

Andar, A, MO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7204 

(210) KS/R/ 2008/711 

(220) 28/05/2008 

(730) The Gillette Company LLC One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2768 

(210) KS/R/ 2008/750 

(220) 30/05/2008 

(730) GEO G. SANDEMAN SONS & CO. LIMITED 400 Capability Green, Luton, 

Bedfordshire, LU1 3AE, England, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3859 

(210) KS/R/ 2008/2497 

(220) 23/09/2008 

(730) The Gillette Company LLC One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3860 

(210) KS/R/ 2008/2498 

(220) 23/09/2008 

(730) The Gillette Company One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3865 

(210) KS/R/ 2008/2504 

(220) 23/09/2008 

(730) The Gillette Comapny LLC One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5788 

(210) KS/R/ 2008/2817 

(220) 26/09/2008 

(730) DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A. Via Franco Sacchetti, 20 20099 Sesto San 

Giovanni, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2012 

(210) KS/R/ 2008/2843 

(220) 10/01/2008 

(730) McDonald`s Corporation 110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4316 

(210) KS/R/ 2008/3280 

(220) 14/10/2008 

(730) The Goodyear Tire & Rubber Company 200 Innovation Way, Akron, Ohio 44316, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1079 

(210) KS/R/ 2008/4733 

(220) 16/10/2008 

(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.  Javier Barros Sierra No. 555, Piso 

3, Colonia Zedec Ed Palza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, 

MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1074 

(210) KS/R/ 2008/4734 

(220) 16/10/2008 

(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.  Javier Barros Sierra No. 555, Piso 

3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, 

MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2347 

(210) KS/R/ 2008/4736 

(220) 16/10/2008 

(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V. Javier Barros Sierra No. 555, Piso 

3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City 

, MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1072 

(210) KS/R/ 2008/4737 

(220) 16/10/2008 

(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V. Javier Barros Sierra No. 555, Piso 

3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, 

MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1158 

(210) KS/R/ 2008/4744 

(220) 16/10/2008 
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(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V. Javier Barros Sierra No. 555, Piso 

3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, 

MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1071 

(210) KS/R/ 2008/4746 

(220) 16/10/2008 

(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V. Javier Barros Sierra No. 555, Piso 

3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, 

MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1159 

(210) KS/R/ 2008/4747 

(220) 16/10/2008 

(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.  Javier Barros Sierra No. 555, Piso 

3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, 

MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2843 

(210) KS/R/ 2008/5813 

(220) 31/10/2008 

(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.  Javier Barros Sierra No. 555, Piso 

3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, 

MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1122 

(210) KS/R/ 2008/5814 

(220) 31/10/2008 

(730) Cervecería Modelo de México, S. de R.L. de C.V.  Javier Barros Sierra No. 555, Piso 

3, Colonia Zedec Ed Plaza Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón C.P. 01210, Mexico City, 

MX 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5283 

(210) KS/R/ 2008/6052 

(220) 11/10/2008 

(730) GPCP IP Holdings LLC 133 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 30303, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6450 

(210) KS/R/ 2008/6213 

(220) 17/11/2008 

(730) Whirlpool Company Polska Sp.z.o.o. Ul.Dabrowskiego 216, 93-231 Lodz, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6450 

(210) KS/R/ 2008/6213 

(220) 17/11/2008 

(730) Indesit Company Polska Sp.z.o.o. Ul.Dabrowskiego 216, 93-231 Lodz, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6450 

(210) KS/R/ 2008/6213 

(220) 17/11/2008 

(730) Whirlpool Polska Sp.z.o.o. Ul.Gen.T.Bora-Komorowskiego 6, 51-210 Wroclaw, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6450 

(210) KS/R/ 2008/6213 

(220) 17/11/2008 

(730) Whirlpool Polska SA Ul.Gen.T.Bora-Komorowskiego 6, 51-210 Wroclaw, PL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5957 

(210) KS/R/ 2008/6595 

(220) 17/11/2008 

(730) A.T. Cross Company, LLC (Delaware company) 10990 Wilshire Blvd., Suite 440 

Los Angeles, CA 90024, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5469 

(210) KS/R/ 2008/7003 

(220) 18/11/2008 

(730) HELLENIC FUELS S.A.  8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5470 

(210) KS/R/ 2008/7004 

(220) 18/11/2008 

(730) HELLENIC FUELS S.A. 8A Cheimarras street, 15125 Marousi, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7123 

(210) KS/R/ 2008/7046 

(220) 18/11/2008 

(730) Epiroc Drilling Tools Aktiebolag Box 521, 737 25 FAGERSTA, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1588 

(210) KS/R/ 2008/7505 

(220) 18/11/2008 

(730) A.T. Cross Company, LLC (Delaware company) 10990 Wilshire Blvd., Suite 440 

Los Angeles, CA 90024, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6310 

(210) KS/R/ 2008/7803 

(220) 19/11/2008 

(730) Nutrichem Company Limited No. 27, Life Science Park Road, Changping Dist., 

Beijing 102206, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6500 

(210) KS/R/ 2008/7914 

(220) 19/11/2008 

(730) Laboratoire HRA Pharma 15 Rue Beranger, 75003 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6515 

(210) KS/R/ 2008/7931 

(220) 19/11/2008 

(730) Laboratoire HRA Pharma 15 Rue Beranger, 75003 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 


