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INID Kodet
Markat
111. Numri i regjistrimit të markës/Number of the registration
151. Data e regjistrimit/Date of registration
181. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes/Expected duration of the
registration/renewal
210. Numri i kërkesës/Number of application
220. Data e depozitimit të markës/Date of filling of the application
300. Prioriteti/Priority
511. Klasifikimi i mallrave dhe i shërbimeve/The International Classification of Goods and
Services
526. Elementet e pambrojtura të markës tregtare/Disclamer
540. Dukja e markës tregtare/Reproduction of the mark
554. Marke tredimensionale/Three-dimensional mark
591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës/Information concering colors claimed
551. Markë kolektive/Collective mark
730. Emri dhe adresa e pronarit të markës/Name and address of the holder of the
registration
740. Përfaqësuesi i autorizuar i markës tregtare/Name of the agent
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Kodet e shteteve
________________________________________________________________________
Afghanistan / Afganistani
Albania / Shqipëria
Algeria / Algjeria
Angola / Anguila
Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud
Argentina / Argjentina
Aruba / Aruba
Australia / Australia
Austria / Austria

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT

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

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO

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

KH
CM
CA
CV
KY

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

CF
TD
CL

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

CN

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

CO
KM
CG

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

DK
DJ
DM
DO

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

EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET

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

FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI

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

GR
GD
GT
GN
GW
GY

Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu

HT
HN
HK

CR
CI
HR
CU
CY
CZ
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Hungary / Hungaria

HU

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

IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT

Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia

JM
JP

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

JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW

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

LA
LV
LB
LS
LR

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

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

NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO

Oman / Omani

OM

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

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT

Qatar / Katari

QA

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

KS
MD
RS
RO
RU
RW

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

SH
KN
LC
VC

Samoa / Samoa
San Marino / San Marino

WS
SM

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

ST
SA
SN
SC
SL
SG
7

Buletini Zyrtar Nr. 94 i Agjencisë për Pronësi Industriale

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

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

Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda

TW
TH

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

TG
TO
TT
TN

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

TR
TM
TC
TV

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

UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ

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

VU
VA
VE
VN
VG

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

YE
ZR
ZM
ZW
8

Buletini Zyrtar Nr. 94 i Agjencisë për Pronësi Industriale

APLIKIME MARKA TREGTARE
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(210) KS/M/ 2016/227
(220) 08/02/2016
(731) AriBeg L.L.C.
rr.Vellezerit Rexhaj,Peje, KS
(740) Rinor Mujaj rr.Vellezerit Rexhaj,Peje

(540) Facebook

(511) 35 Marketing;Menagjment biznesi;administrim biznesi;funksione te ofiqarise
38 Telekomunikim
42 Sherbime teknologjike dhe shkencore,hulumtuese dhe dizajnuese;analize industrial dhe
mjete hulumtuese;krijimin dhe menaxhimin e programeve komjuterike
45 Sherbime Legale;Sherbime te sigurise per persona dhe objekte;Sherbime sociale te
aranzhuara ng ate tjeret qe te plotesohen nevojat personale apo grupore

(210) KS/M/ 2020/88
(220) 17/01/2020
(731) Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
Qatar Airways Tower, Airport Road P.O.
Box 22550, Doha, QA
(591) E zezë, e bardhë ngjyrë hiri
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 16 Kartela biznesi, magazinë (revista), fletore biletash. dhe broshura
39 Transport; paketim dhe magazinim i mallrave; aranzhime udhëtimi, posaqerisht
transport Ajror, Aranzhim i kryqëzimeve (lundrimeve), Aranzhim i tureve, Prenotim i
ulëseve për udhëtim, shërbime Korieri, Transport i udhëtarëve, rezervime Transporti,
informacione Transporti

(210) KS/M/ 2020/390
(220) 05/03/2020
(731) Ferdi Shufta Prishtinë, Rruga Nazim
Gafurri, p.n., KS
(591) E zezë, E kuqe
(740) Shpend Krasniqi, Haxhi Zeka 186

(540)

(511) 43 Ushqimi dhe pijet, si dhe sherbime me porosi, pije jo alkoholike, pije nga bylmeti
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(210) KS/M/ 2020/632
(220) 23/04/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Gieroy

(511) 32 Birra; Ujërat minerale dhe gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; Pijet me lëng
frutash; shurupe dhe preparate të tjera përgaditjën e pijeve
33 Pije alkoolike (përpos birrës)

(210) KS/M/ 2020/701
(220) 28/04/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Chalou

(511) 3 Ujë parfumerik; parfimeri; ujë toaleti; kozmetike; vaj eterik, sapun te parfumosur,
ujë toaleti i parfumosur

(210) KS/M/ 2020/702
(220) 28/04/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Chantesel

(511) 30 Krip për ngrënje; krip për konzervimin e gjërave ushqimore.

(210) KS/M/ 2020/703
(220) 28/04/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Cheeky Caramel
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(511) 30 Akullore.

(210) KS/M/ 2020/762
(220) 30/04/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Bio Organic

(511) 5 Formula qumështi për bebe; shtesa dietike
29 Mishi dhe produktet e mishit, peshk dhe produkte të peshkut, shpendë dhe produkte të
shpendëve, shtazë gjahu dhe produkte të shtazëve të gjahut, suxhuk dhe produktet e mishit
të thatë, butak dhe ushqim deti me luspa (të pajetë), produkte të butakëve dhe ushqimeve të
detit me luspa (jo të gjalla), fruta deti (jo të gjalla), produkte nga frutat e detit (jo të gjalla);
ekstrakte mishi, ekstrakte peshku, ekstrakte shpendësh, ekstrakte shtazëve të gjahut,
butakëve dhe ushqimeve të detit me luspa, ekstrakte perimesh dhe frutash; fruta dhe perime
të konzervuara, thellë të ngrira, të thara dhe ziera, të gjitha produktet e lartë përmendura të
përgaditura të ëmbla dhe/ose tharta; Produkte nga patatja; xhelatinë; xhem,murmulatë, mus
frutash, lyerëse të ëmbla për bukë nga frutat dhe perimet, lyerëse të ëmbla për bukë nga
lajthija; Vezë, qumësht dhe produkte qumështi, gjalpë, djathë, produkte djathi, ajkë, jogurt,
djathë të freskët, qumësht pluhur për qëllime ushqimore, ëmbëlsira të frutave, frutave
arrore, jogurti, djathë të freskët dhe / ose ajkës; Fruta arrore të përpunuara, përzierje të
frutave arrore, përzierje e frutave arrore me fruta të thata; Vajrat dhe yndyrnat ushqimore;
Supa të konservuara, përgatitje të supave, supa; Sallatat që përbëhen kryesisht nga mishi,
peshku, shpendët, shtazë gjahu, butakët dhe ushqim deti me luspa, perimet, frutat dhe / ose
produktet e qumështit; Ushqimi i gatshëm që përbëhet kryesisht nga mishi, peshku,
shpendët, shtazë gjahu, butakët dhe ushqim deti me luspa, perimet, frutat dhe / ose
produktet e qumështit; Ushqime thellë të ngrira që përbëhen kryesisht nga mishi, peshqit,
shpendët, shtazë gjahu, butakët dhe ushqim deti me luspa, perimet, frutat dhe / ose
produktet e qumështit; Ushqime dietike për përdorim jo mjekësor, që përbëhen kryesisht
nga mishi, peshqit, shpendët, shtazë gjahu, butakët dhe ushqim deti me luspa, perimet,
frutat dhe / ose produktet e qumështit.
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, niseshte sago, zëvendësues kafeje; Pije nga
kafeja, çaji, kakaoje dhe çokollate; Preparate kafeje ose kakaoje për prodhimin e pijeve
alkoolike ose jo alkoolike; Preparate mielli dhe dritheri, drithëra, muesli dhe produkte
integrale; Brumëra, petë dhe produkte nga brumërat, pica dhe produkte nga picat; Sushi;
Bukë, bukë e mbështjellur, senduiq, produkte të mira bukëpjekësish dhe
pastiqerishë,ëmbëlsira dhe produkte nga sheqeri, çokollata dhe produkte çokollate;
Akullore; Puding; Mjaltë, shurup sheqeri; Tharm buke, pluhur për pjekurina, nisheste për
ushqim; Krip; Mustardë; Majonez, keçap; Uthull, salcë (erëza), salca për sallatë; Erëza,
ekstrakte erëze, erëza bimore të thara; Erëza për ushqim; Ushqim i gatshëm që përbëhet
kryesisht nga produkte të prodhuara nga drithëra, brumërat, petë, oriz, bukë, dhe produkte
bukëpjekësish dhe/ose pastiqerishë; Ushqime thellë të ngrira që përbëhen kryesisht nga nga
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produkte të prodhuara nga drithëra, brumërat, petë, oriz, bukë, dhe produkte
bukëpjekësish dhe/ose pastiqerishë; Ushqime dietike për përdorim jo mjekësor, që
përbëhen kryesisht nga produkte të prodhuara nga drithëra, brumërat, petë, oriz, bukë, dhe
produkte bukëpjekësish dhe/ose pastiqerishë.
31 Fruta dhe perime të freskëta; Fruta arrore; Fara, bimë dhe lula natyrale; Bimë të thata;
Ushqim për kafshë; Mbeturina kafshësh.
32 Birrë, birrë joalkoolike, birrë dietale, pije të përziera me birrë; Ujë mineral dhe i gazuar
dhe pije të tjera joalkoolike; Limonadë; Pije frutash dhe lëngje frutash; Lëngja nga perimet;
Frapej nga frutat; Shurupa dhe preparate tjera për përgaditjen e pijeve.
33 Pije alkoolike (përveq birrës), verë, pije të forta alkoolike, liker, pije të përziera
alkoolike, koktej dhe aperitiv në bazë pijeve të forta alkoolike dhe verave, pije të cilat
përmbajnë verë; Preparate për përgaditjen e pijeve alkoolike.

(210) KS/M/ 2020/763
(220) 30/04/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Cologran

(511) 1 Ëmbëlsues me kalori të ulët (artificiale, kemikale); ëmbëlsues artificial (preparate
kimike); substanca artificiale për ëmbëlsim (preparate kimike)

(210) KS/M/ 2020/764
(220) 30/04/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Chef Select

(511) 29 Mish, suxhuk, peshk, kafshë dhe shtazë gjahu; vezë; produkte qumështi; fruta dhe
perime të koznervuara, thellë të ngrira, thara, ziera dhe përpunuara; fruta dhe perime të
prera në copëza në formën e sallatave të përgaditura; sallatë delikatese, të cilat në thelb
përmbajnë produktet e lartpërmendura, me shtesa të patatës dhe/ose pasta dhe/ose oriz
dhe/ose produkte nga drithërat; ushqim i gatshëm, të përfshira në këtë klasë.
30 Brumëra; oriz; preparate nga drithërat; salca (shtesa të ushqimit); erëza; sallatë
delikatese, të cilat në thelb përmbajnë produktet e lartpërmendura, me shtesa të frutave
dhe/ose perimeve të përpunuara; ushqim i gatshëm, të përfshira në këtë klasë.
31 Fruta dhe perime të freskëta; sallata (të freskëta).
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(210) KS/M/ 2020/961
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Milbona

(511) 29 Qumësht dhe produkte qumështi, pije nga qumështi dhe pije qumështi të përziera
(në të cilat dominon qumështi), djath dhe produkte djathi, djath i freskët.
32 Pije joalkoolike, pije frutash, langje frutash, langje nga perimet, pije nga perimet, pije
qumështi dhe pije qumështi të përziera, përveq atyre në të cilat dominon qumështi.

(210) KS/M/ 2020/962
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Mezquiriz

(511) 33 Pije alkoolike (përveq birrës), posaqërisht vera.

(210) KS/M/ 2020/963
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Powerfix

(511) 1 Kemikalje të cilat përdoren ne industri,zbërthyes.
2 Bojëra,llaqe dhe fernez, llaqe; mjete për mbrojtje nga korozioni; ngjyra dhe bojëra; mjete
gërryese; zbërthyes-hollues dhe trashësues hollues për bojëra dhe llak..
3 mjete për zbardhim dhe substance tjera për përdorim në lavanteri; preparate për pastrim,
lustrim, fshirje dhe preparate gërryese- abrazive; preparate për pastrim; preparate për
heqjën e llakut, preparate për heqjën e bojërave.
6 Tavolina të punës, tavolina të punës më shtrngues, mbajtës muri për vegla, mbajtese, të
gjitha nga metali; skele metali dhe shkalla; material ndertimore metalike; kabllo jo elektrike
dhe tela nga metalet e zakonëshme; kapëset metalike dhe kabllot; enë metalike,
arka[sandek] për vegla, nga metali, te zbrazur; mbyllëse metalike për kontejnerë, bravë
14
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metalike;hekurishte, mallrat ë imëta metalike; shufra armature, gozhda, pyka, vida, ama,
unazore/rrethoja, kuka, spirale, rripa sigurije, shtrenguese për kabllo, të gjitha nga metali;
kontaktuese nga metali; pjesë metalike për ndertimtari dhe mobile
7 Makina dhe vegla makinash; makina për korrigjim, makina për shpim dhe makina për
zgjerimin e vrimave, sharra (makina), makina për saldim, makina përrrafshim, prerëse
(makina); pistoleta për ngjitje (elektrike); pastrues me presion, pastrues me avull.
8 Vegla dore dhe makina me te cilat komandohet me dorë; thika, pajisje për ushqim,
mprehes të thikave; pirgje për zdrugëtarë dhe fuqi[tinar, kaca] punues, sharra (vegla dore),
mprehese të sharrave (pjesë makinash), gërsher, çekan, shpuese, sopata, vegla për mjete për
vidhosje, mjete prerëse, disqe bluarëse,makinë për prerje dhe fletëza për prerje (vegla
dore).
9 Aparate dhe instrumente shkencore, gjeodete, fotografike, kinematografike, optike, për
peshim,matje, sinjalizim dhe testim (inspektim); aparate për shuarjën e zjarrit; aparate për
zmadhim; trekandësha paralajmërues për automjete; nderprëresit e kohës; mates force të
alkoolit; jelek sigurie
10 Mjete për mbrojtjën e degjimit.
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje, ftohje,tharje, ventilim,
furnizimin me ujë dhe për qellime sanitare; aparate dhe instrumente ndriçimi; llamba dhe
drita, llamba, llamba sigurie, reflektora xhepi; LED drita
12 Automjete; karrocë dore me dy rrota, karrocë me një rrotë, mbajtëse transportuese.
16 Materialie për artist-piktorë; brusha për pikturim; material plastic për paketim; brushëza
për piktorë, pelhura për pikturë, paleta për piktorët, rula për ngjyrosje shtepie, skica
[shabllone] për pikturim, brushëza për piktorë, këmbëza për piktorë[mbajtëse pikture]; folje
mbrojtëse; shirita ngjitese dhe shirita vetëngjitese, shirit ngjitës krep.
20 Mobile, pjesë mobilesh;tavolina pune, tavolinë pune me shtrengues, komodina, mbajtës
muri për vegla, blloqe mbështetëse, të gjitha mallrat e lartëpërmendura jo metalike; skele
dhe shkalla (jo metalike);enë dhe kuti për vegla pune (jo metalike); pyka, vida, mbajtës
kabllosh, të gjitha jo metalike; mobile metalike; komodina metalike
21 Makina dhe enë shtëpiake dhe amvisnije; pajisje për pastrim; materijale për punimin e
brushave, brusha të telit, shpuza, lesh i çelikut; kova
22 Konop- litarë; pëlhurë-cerada; Thasë; kabllo (jo metalike).
24 Tekstil dhe mallra tekstili të cilat I përkasin kësaj klase;filc[materiale të petëzuara me
fokus në industrinë e automobilave dhe ndërtimeve] shtroja nentavolinash nga materiali
peëtzuar; shirita mbyllës.
25 Veshje, mbathje, mbulesa koke; roba pune, pantallona të gjera pune[ te ngjitur mr
pjesen e sipërme], jelek pune, pantolla pune, mbathje pune, dorashka pune.

(210) KS/M/ 2020/965
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Miomare
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(511) 4 Buzhi, çirinj dylli; çirinj në gota të vogla.
6 Kanxhë e makinës (paisje metalike), varse metalike për mbajtjen e sheshirit;mbyllës
metalik.
8 Akcesor për manikyr, gërshërë, lima për thonj, instrumente për pedikyr, akcesorë për
pedidikyr; komplete të cilat përbëhen nga paisjet për manikyr dhe pedikyr; pinca; paisje për
depilim, elektrik dhe joelektrik; gërshërë për flokë për përdorim personal, elektrik dhe
joelektrik.
9 Termostat për bateri dushi.
10 Aparate për masazhë, aparate për masazhë estetike, doreza për masazhë, complete të
cilat kryesisht përbëhen nga aparatet për masazhë ose doreza për masazhë
11 Instalime dhe aparate për sanitare; paisje sanitare, përziers për ujë të ngroht/të ftohët;
sifon për kullimin e ujit në vaskë, valvulë vetëmbyllëse për ujë, bateri uji për lavaman me
dollap, vaska, dush kabina dhe bide; sink units (njësi lavamani); bateri dushi, dush i dorës
dhe i fiksuar, pjesë për dush, dush masazhe, dush, dush sisteme, të cilët kryesisht përbëhen
nga pjesë sipërfaqësore dhe të fshehta, dush dore, dush i fiksuem, dush anësor, gypa për
dush, gypa lidhës, dush paneli, doreza për dush dhe mbajtës; lubrifikant sprej dhe koka të
dushit; mbajtës, gypa dhe lidhëse për gypa për dushët e cekur; anësore për dush, kolona për
dush, dush kabina të plota dhe kabina për larje; shtresa për vaska; doreza, mbajtëse,
mbajtëse për vaska; doreza për vaskë; dërrasa për guaca toaleti; pjesë dhe paisje për mallrat
e cekura më lartë, duke i përfshirë në këtë klasë; vaska (jometalike).
18 Çanta jo formale, çanta për kozmetikë, të zbrazta, çanta të vogla për kozmetikë, çanta
toaleti; çanta të vogla për toaleti (kozmetikë), të zbrazëta.
20 Mobile, mobile për banjo; mobile nga bambusi; xham për peceta (mobilje); dollap për
barna dhe dollap pë sanitari; tavolinë e vogël për banjo; lavaman me dollap; dollap nën
lavaman; dollap për banjo; pasqyre dhe dollap me pasqyre për banjo dhe toalet; pasqyre me
dritë të integruar; pasqyrë toaleti dhe pasqyrë për rrojë; pasqyra dore (pasqyra për
kozmetikë, pasqyre për tavolina toaleti; dollap për vendosjen e kozmetikës; dollap muri;
varëse për tesha (të cilat nuk janë nga metali); prizë, të cilat nuk janë nga metali, për
lavaman enësh, lavaman banjoje, dush kabina dhe vaska; karrige të vogla për banjo,
shkalla-karrige; karrige për dush; pjesë dhe pjesë reserve për mallrat e cekura më lartë, të
përfshira në këtë klasë.
21 Dollap për peshkira; mbajëse për sapun, mbajtëse për pambuk (vata), mbajtëse për
faculeta për fytyrë nga letra, mbajtës për peceta letre, dollap për sapun, mbajtës muri për
sapun; mbajtës për kozmetikë; gota në formë dhëmbi, mbajtës të gotave në formë dhëmbi,
letër toaleti dhe tharës elektrik për flok; mbajtës për brusha për banjo, dollap për brusha për
bnjo; shporta për amvisni; brusha për banjo; shporta për mbeturina; vaska për bebe; enë
metalike, plastike të drurit ose xhamit të lëvizshme për përdorim në amvisni; enë pë artikuj
banjoje; enë për artikuj të kozmetikës, me pudër (pluhur për fytyrë); brusha, mall brushash,
brusha për toilet; krehër; brusha për kozmetikë; shpuza, shpuza për trup, shpuza me vu
pudër në trup; aparate dhe instrumente për vënjen dhe heqjen e kozmetikës; shpuza (pufna)
për me vu pudër; instrumente për pastrim (me dorë), fshesë për xhama në banjo; gjëra nga
xhami, porcelain dhe enë dheu (të përfshira në klase 21); statuja nga porcelain, terakota dhe
xhami; menzura (epruveta) nga steatite (lloj xhami); enë për naten; paisje komplete
kozmetike të cilat përbëhen nga ena për artikuj të kozmetikës, aparate dhe instrumente për
vënjen dhe heqjen e kozmetikës, brusha për trajtimin e trupit ose për qëllime të kozmetikës,
brusha për kozmetikë të cilat përdoren për trajtimin e trupit ose për qëllime kozmetike ose
16
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shpuza për trajtimin e trupit ose për kozmetikë; shporta nga bambusi për rroba; thasë për
rroba me anësore (për klasifikim).
22 Thasë, thasë nga tekstili.
24 Tekstil, rroba për lavanderi (përveq veshjeve); peshqir nga tekstili, peshqir për të bërë
dush, peshqir për sauna, peshqir për larje, dorëza pë larje; mbulesa për drras toaleti; perde
nga tekstili ose plastike për dush.
25 Mantil për banjo (bademantil), kapela për not, kapela për dush; pantofla, pantofla për
banjo, sandale për banjo.
26 Dredhëse për flokë; artikuj dekorativ për flokë.
27 Tepih, shtroja për banjo; asura (për mbulimin e dyshemesë); shtroja që nuk rrëshqasin;
shtroja për dush kabina
28 Lodra, lodra për vaska uji.

(210) KS/M/ 2020/967
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Mister Choc

(511) 30 Pjekurina dheëmbëlsira, kuleq dhe pjekurina, të gjitha me shtresë çokolate,
çokolata dhe produkte nga çokolata, të përfshira në këtë klasë.

(210) KS/M/ 2020/968
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Modena

(511) 30 Kafe, zavendësues për kafe, përzierje e kafesë, ekstrakt kafeje, produkte nga
kafeja.
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(210) KS/M/ 2020/969
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Mondos

(511) 3 Preparate për zbardhim dhe supstanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate
për pastrim, polirim, gërryerje dhe preparate abrasive; sapun; parfimeri; vajra esenciale;
kozmetika; mjete për pastrimin e dhëmbëve (pasta, xhel, lëng).
10 Aparate dhe instrumente medicinale, stomatologjike dhe veterinere, gjymtyrë artificial,
sy dhe dhëmbë; produkte ortopedike; produkte higjienike, përkatësisht kondom; mateerijal
për çepje.
35 Publikime.

(210) KS/M/ 2020/970
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Monsieur Cuisine

(511) 7 Aparate elektrike shtëpiake, të përfshira në këtë klasë, posaqërisht aparate për
lëngje, shtrydhëse për pemë, kullojsa, mulli për kafe, gërryes, mikser (duke përfshirë
miksera të dorës, miksera shkopi dhe vetëqëndruese), përzierse, paisje për përzierje, thika të
mëdha të kasapëve si pjesë të paisjeve elektrike të kuzhinës, paisje për grimtësimin dhe
shtrydhjen e ushqimeve, makina kuzhine, posaqërisht makina elektrike për kuzhinë me
funkcione të integruara të zierjes dhe imtësimit; shtesa për të gjitha produktet e cekura;
makina për heqjen e lëkurës së perimeve, prerës (makina), paisje për prerjen e bukë, prerës
për perime, shtrydhëse/grryese, hapër i konaqeve, thika elektrike, enë për tharjen e sallatës,
thika kuzhine, paisje për largimin e mizave, makina për hekurosje, shtryshëse për
hekurosje, paisje për saldimin e folijeve, mbledhës i pluhurit; paisje elektrike për kuzhinë.
9 Paisje elektrike shtëpiake të përfshira në këtë klasë, posaqërisht qerre për personel dhe
qerre për kuzhina, termometër dhe stacione meteorologjike.
11 Paisje elektrike shtëpiake, të përfshira në këtë klasë, posaqërisht paisje elektrike për
kuzhinë, aparate për kafe dhe çaj, tostera, furra buke, paisje, mjete dhe automat për pjekjen
e bukes, furra për vafl, enë elektrike ekspres, enë për zierje me presion, enë për zierjen e
orizit, paisje për zierjen me avull, enë elektrike për zierjen e ujit, zgarë, fritezë, frigorifer,
pllaka për zierje, furra mikrovalore; paisje për ngrohje, ngrohës i enëve, dollap për
ftohje,enë për ftohje, paisje për ngrohjen e ujit, ngrohëse për ujë, pllaka për ngrohje, paisje
për zierjen e vezëve, paisje për pregaditjen e jogurtit dhe ëmbëlsirave, makina dhe paisje
për të bërë akull, aparate për tharjen e pemëve, ngrohës të shisheve për foshnje, ngrohëse
18
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duke përfshirë aeroterm dhe ngrohëset të cilat fryjnë ajrin e ngrohtë, aparate klimatizuese,
aparate që krijojnë lagështi ajri, ventilator; tharëse flokësh, tharëse për duar, tharëse
rrobash, paisje për errësim, llampa dhe ndriquese elektrike (përveq për përdorim për
fotografi dhe në mjekësi), duke përfshirë ndriquesit e gjepit, llampa për kopsht, drita për
bicikleta dhe automjete motorike; pjesë shtesa për të gjitha produktet e cekura.

(210) KS/M/ 2020/971
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Perlenbacher

(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrave); pije të forta alkoolike dhe liker; votka.

(210) KS/M/ 2020/972
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Pianola

(511) 30 Akullore

(210) KS/M/ 2020/973
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Picco Pizzi

(511) 30 Ushqim i ngrirë më brumëra dhe ushqim i gatshem i ngrirë më brumëra, i
përfshirë në ketë klasë; pica.
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(210) KS/M/ 2020/974
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Pikok

(511) 29 Mish dhe salçiçe, produktet e mishit dhe produktet e mishit të tharë, mishi i
konservuar dhe salçiçe të konservuara, pelte mishi, ekstrakte mishi, ushqimi i gatshëm që
përbëhet kryesisht nga mishi dhe / ose salçiçe dhe / ose produkte të mishit dhe / ose
produkte të mishit të tharë dhe / ose perimeve, të gjitha të cekurat e lartë përmendura,
gjithashtu të konservuara.

(210) KS/M/ 2020/975
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Pilos

(511) 29 Qumësht dhe produkte të qumështit, gjalpë, krem, djathë kuarc[Quark) është një
lloj djathi me krem me pak yndyrë ose kos më i trashë me origjinë nga Gjermania dhe
Austria], ajkë, qumësht të kondensuar, jogurt , dhallë, kefir, pije joalkoolike me qumësht
dhe pije të përzier me qumësht në përbërjen themelore, ëmbëlsira të gatshme nga jogurti,
djathit te kuarkut dhe kremrave, përfshirë edhe erëzat-melmesat nga barishtet dhe / ose
fruta të përpunuara, djath, djathit të rinj, aditivë me djath të ri, aditivë me djath, djath të
butë në shëllirë, djathë të butë grek (djathë feta).

(210) KS/M/ 2020/976
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Piu Secco

(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrave); verë e gazuar.
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(210) KS/M/ 2020/977
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Playtive

(511) 9 Syza për not, jelek për not.
12 Biçikletë për fëmijë.
14 Orë dhe orë dore (stoli), zingjirë për këmbë (stoli), karficë zbukurimi (stoli), vath me
kapëse (stoli), gjilpëra për kollare, bizhuteri, unaza (stoli),gjilpëra (stoli), vath, rrathëbylyzyk (stoli), qafore dhe ngjitëse -stringell (stoli), medalion, orë dore dhe orë xhepi,
complete për përpunimin e qaforeve nga margaritarët (stoli); mbajtëse të stolive, jo
metalike; kuti për stoli, jo metalike; të gjitha mallrat e lartëpërmendura për fëmijë; këllef
për stoli, jo metalik, ngjitëse –mbajtëse për çelsa , jo metalike.
16 Gjeratë shtypura, përkatësisht për fëmijë, adoleshent, të specializuara dhe libra me
fotografi; shabllone për pikturim me pajisje për pikturim, calendarë për adoleshent dhe
fëmijë; të gjitha mallrat e lartëpërmendura për fëmijë.
20 Thasë për fjetëje (për kamping), dekorime kuzhine nga plastika, kuti për lodra, korniza
shtrati, korniza për fotografi, pluhur me guaska (dekorime), skulptura kinetike (dekorime),
jastek të mbushur më toptha, jastek, tavolina pune, mobile për dhoma të fjetjës, pasqyra
dore;të gjitha mallrat e lartëpërmendura për fëmijë. Zile-këmbana qe levizin më frymë-erë.
21 Pjata, filxhana dhe pjata të punuara nga melamine[Melamina është një përbërës kimik
me një numër përdorimesh, duke përfshirë prodhimin e petëzuar, enigma argëtuese, enë
darke, dhe më shumë], arka "me dukje derri", jo metalike, thika për prerje keku [biskotash]
(pajisje kuzhine), gota dhe filxhana të lëtrës, pjata ekoruese, figura nga porcelani, pjata nga
lëtra, gota plastike dhe filxhana, pjata komemorative, termos, vaze, kanaçe për biskota, dhe
çanta termoizoluese për blerje dhe enë për ushqim ose pije, brusha për dhembë, kallupe dhe
tepsija për embelsira, mbajtës për brusha për dhëmbë, kofa për ujitje, vaska/korita, shtroja,
të cilat nuk janë nga lëtra, enë për sapun, mbajtese dhe dispenzues për sapun, gota për pije,
gota të qelqit dekorative, takem për çaj me pjata, dhe tablla-tabaka, filxhana, gjygyma çaji
dhe bucela-bokall;complete dhe pajisje për manikir-shminkim, brusha për flokë, brusha për
thonj;topa pambuku për vendosjen e pudres dhe pajisje tjera shtesë;brusha për flokë, krehër,
brusha për thonj, shporta të përgaditura për piknik;të gjitha mallrat e lartëpërmendura për
fëmijë. Lavamana.
28 Lojëra, lodra;artikuj gjimnastike dhe sporti, të cilët nuk ju përkasin klasբve
tjera;dekorime për bredh, Kukulla për lojë dhe pajisje për te njejtat ne formë lodrash;veshje
për kukulla, mbathje për kukulla, mbulesa koke për kukulla;lojëra, posaçerisht lojëra
salloni, lojëra edukuese dhe renditëse[puzzles];lojëra, ne veçanti lojëra të punuara nga
druri, plastika,lëtra dhe kartuçi, çanta dhe complete për punime dore (punim dore) me
material përcjellëse dhe pajisje, te cilat nuk I përkasin klasëve tjera;lëtra të lojës;figura
akcioni dhe pajisje (lodra), lodra nga materiali plish, aeroplan loder, ballone, enë lodra dhe
pajisje për pjekje dhe zierje, topa për përdorim sportiv, banka për lojë, lodra për vaskë,
lodra për fëmijë në formë tullave, shkop magjik, lodra me kuti muzikore, complete për
përgaditjen e fluskave nga sapuni, lojëra me lëtra;lodra imitime të kozmetikes, lëndë dhe
dhurata për argëtim dhe festive[party] ne formë mjeteve piroteknike[petarde] ose
21
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instrumenteve te zhurmëshme, lodra të hulajava të vjerrura, disqe, kukulla nga porcelani,
kukulla letre, lëndë dhe dhurata për argëtim dhe festa [party] ne formë të lodrave të vogla,
patina -rreshqitëse, renditëse[puzzle], vida, dragonj, lodra muzikore, bazena gome (lodra),
lodra të buta, kukulla,lodra për tu ulur, slagalice za spretnost, këpucme rrota-roler, lodra
pistoleta me ujë, jojo-lodra shoqërore me letra për të rritur dhe fëmijë, çorapë rishtlindjesh
për dhurata, figura lodra për ti mbledhur, shtëpiza për kukulla, lodra për fotografimpikturim, roler[ këpucë me rrota], pelhura-shatore për të lozur, shtëpiza për të lozur,
automjete me komandim nga largësija, lodra për rerë, lodra ranore, lodra vtë cilat flasin,
enigma rrëshqitëse, pajisje për lojë rounders (lojë angleze me shkopa dhe topa);complete
lodrash, përkatësisht, mobile për kukulla dhe pajisjet perkatese shtesë qe i takojnë, pajisje
për zierje dhe pjekëje;veshje dhe pajisje për kukulla,lojëra shoqërore, pajisje dhe mjete
shtesë për veshje të kukullave, mobile loder,posaçërisht krevate, komodë garderobe,
komodë garderobe me sirtarë, tavolina tualeti dhe komodina;kontejner për
kukulla;automjete;lodra për lojë ne hapsira të hapura, aparate për lojë të cilët lëvizin me
monedha metalike, lojëra elektronike xhepi, peshqir nga plastika, erëmbrojtëse (lodra),
ssfera qelqi me dëborë, të gjitha mallrat e lartëpërmendura për fëmijë.
41 Organizimi i garave (për qellime arsimimi dhe argëtimi) me lojëra dhe lodra pa
tendosje fizike ; aktivitete kulturore.

(210) KS/M/ 2020/978
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Plein Sud

(511) 32 Pije jo alkoolike, lëngje frutash, shurupe frutash (jo alkoolike), pije me lëng
frutash të përzier, lëngje perimesh, pije me lëngje perimesh, pije me lëng perimesh të
përziera, limonada, shurupe limonade, shurupe për pije.

(210) KS/M/ 2020/980
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Primadonna

(511) 29 Vajra ushqimore, yndyra për ushqim, vaj ulliri.
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(210) KS/M/ 2020/982
(220) 15/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) proViact

(511) 29 Qumësht dhe produkte të qumështit, jogurt, djath, produkte djathi, djath i freskët.

(210) KS/M/ 2020/986
(220) 18/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Mountone

(511) 30 Produkte furrtarije, ëmbëlsira, çokolata dhe ëmbëlsira; drithëra të përpunuara,
nisheste dhe produkte të saja, pregaditës (salca) për mish zgare dhe majë; bonbon të ëmbla
jomedicinale; produkte ëmbëltuese jomedicinale me çokolata; ëmbëlsira (bonbon), çokolata
të vogla dhe goma për përtypje; çokolada të vogla të cilat përmbajnë përzierje të drithërave,
arrive dhe pemëve të thata (të ëmbëlzuara); çokolata; ëmbëlsira nga çokolata; sheqer,
ëmbëltues natyral, shtresa lëmuese të ëmbla dhe të mbushura, produkte bletësh; akull,
akullore, jogurt i ngrirë dhe sorbet; kafe, çaj, kakao dhe përbërësit e tyre.

(210) KS/M/ 2020/987
(220) 18/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Monte Plogar

(511) 33 Pije akloolike (përveç birrës), posaqërisht verëra.
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(210) KS/M/ 2020/988
(220) 18/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Monte Janu

(511) 33 Verëra.

(210) KS/M/ 2020/992
(220) 18/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Liftan

(511) 1 Kimikatet të cilat përdorën në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
hortikulturë dhe pylltari.
3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim për pastrim të rrobave;
preparate për pastrim, lustrim, shlyerje dhe gërryerje; kozmetikë

(210) KS/M/ 2020/1021
(220) 20/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Nautica

(511) 29 Peshk, produkte nga peshku, salata si delikatesë nga peshku, ushqime të gatshme,
kryesisht nga mishi i peshkut; të gjitha produktet e cekura në formen e ngrirë; pesht në
kanaqe i konzervuar.
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(210) KS/M/ 2020/1026
(220) 20/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Palace

(511) 30 Pjekurina të ëmbla dhe produkte të ëmbla (konditorike); çokolata; çokolata në
forma të mbushura; produkte nga çokolata.

(210) KS/M/ 2020/1027
(220) 20/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Orlando

(511) 5 Shtesa dijetike ushqimit për kafshë.
31 Ushqim për kafshë shtëpiake – adhurues.

(210) KS/M/ 2020/1028
(220) 20/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Optisana

(511) 5 Barna; preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime medicinale; preparate
vitaminoze dhe minerale; supstanca dijetike (të përfshira në këtë klasë); shtesa ushqimi (të
përfshira me këtë klasë).
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(210) KS/M/ 2020/1029
(220) 20/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Ocean Sea

(511) 29 Peshk i pregaditur dhe produkte peshku, posaqërisht peshk i konzervuar, guaca,
meduza, gaforre dhe molusqe të pregaditura.
31 Molusqe të gjalla, gaforre dhe guaca.

(210) KS/M/ 2020/1030
(220) 20/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Oatilicious

(511) 30 Drithëra; fjolla tërshëre; drithëra të ngrohta për mëngjes; grimtësira me bazë të
drithërave; pllakëza me bazë drithërash.

(210) KS/M/ 2020/1031
(220) 20/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) NOSTJA

(511) 29 Mish;peshk, fruta deti dhe molusqe;produkte nga qumështi dhe zavendësuesit për
qumësht;pemë të përpunuara, kerpudha dhe perime (duke i përfshirë pemët arrore dhe
bishtajore);vezë zogu dhe produkte nga nga vezët;vaj dhe yndyrë;supa;shujtje të gatshme të
cilat përbëhen (kryesisht) nga vezët;shujtje të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga
mish;shujtje të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga mishi i gjahut;shujtje të gatshme të
cilat kryesisht përbëhen nga zëvendësuesit e mishit;shujtje të gatshme të cilat kryesisht
përbëhen nga mishi i pules;shujtje të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga mishi i
derrit;shujtje të gatshme të cilat kryesisht përbëhen nga frutat e detit;shujtje të gatshme të
ngrira të cilat kryesisht përbëhen nga perimet;shujtje të gatshme nga mishi i shpezëve
(i dominueshëm);bujon;preparate për punimin e supave;gjellë me perime (speca);ëmbëlsirë
nga produktet e qumështit;puding qumështi;grimtësira me bazë të frutave arrore;grimtësira
26
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me bazë perimesh;grimtësira me bazë të pemëve të thata;grimtësira me bazë tofu;grimtësira
me bazë mishi;grimtësira me bazë frutave arrore;grimtësira me bazë perimesh;grimtësira
me bazë legume (lloj drithi);grimtësira me bazë patatesh;shpendë, jo të gjallë;mish gjahu, jo
i gjallë;zëvendësues i mishit;pemë të konzervuara;pemë të ngrira;pemë të thata;pemë të
ziera;perime të konzervuara;perime të ngrira;perime të thata;perime të ziera;xhelatinë për
ushqim;reqel;kompot;vezë;ekstrakt i barit të detit për ngrërje;alga për qëllime
kuzhine;djathra;lecitin (lloj drithi) për qëllime kuzhine;pektin për qëllime kuzhine;polen i
pregaditur si ushqim;fole zogu për ngrënje;gjyveq;salca;kerpudha për ngrënje.
30 Produkte bukëpjekësish, produkte të ëmbla, çokolata dhe ëmbëlsira;akull, akullore,
jogurt i ngrirë, shorbet (akullore frutash);kafe, çaj dhe kakao dhe zëvendësues i produkte
vet ë cekura;krip, erëza, aroma dhe shtesa për gjella;kokrra të përpunuara, nisheste dhe
produkte të prodhuara nga to, pregaditje për mish zgare dhe majë;sheqer, ëmbëltues natyral,
lyerës të ëmbël dhe mbushje, produkte blete;ushqime të gatshme me brumëra;shujtje të
gatshme me bazë orizi;shujtje të gatshme në formë pice;ushqime të gatshme të thata dhe të
lëngëshme, të cilat kryesisht përbëhen nga orizi;ushqime të gatshme të thata dhe të
lëngëshme, të cilat kryesisht përbëhen nga brumërat;grimtësira të punuara nga nishestja e
drithërave;grimtësira të krijuara nga drithi integral;grimtësira të punuara nga mielli i
misrit;grimtësira të punuara nga mielli i patateve;grimtësira me bazë orizi;grimtësira të
punuara nga mielli dhe buka e thekur;grimtësira me bazë drithërash;grimtësira të punuara
nga muesli;grimtësira të cilat kryesisht përbëhen kryesisht nga buka;grimtësira
tortilla;grimtësira nga susami;oriz;tapioca;sago;miell;drithëra;buk;mjaltë;melasa;pluhur për
pjekurina;mustardë;uthull;salca (shtesa për ushqim);akull;aroma, përveç vajrave eterike,
për pije;aroma për ushqim, përveç vajrave eterike;aroma, përveç vajrave eterike, për
biskota;shtesa për trashjen e ushqimit për gatim;agjent lidhës për akullore (akullore me
bazë uji);senduiq;esenca për ushqim, përveq esencave eterike dhe vajrave eterike;mjete për
zbutjen e mishit, për përdorim në amvisri;rule pranverore (ëmbëlsira);mjaltë nga ama e
bletës;ujë deti për zierje;propolis;puding;preparate për sforcimin e ajkës së tundur,
krem;pluhur për punimin e akullores;nisheste për ngrënje;sushi;material për lidhje e
suxhukut;çizburger (sendviq);shujtje të pregaditura me bazë brumërash.
31 Kultura bujqësore dhe akvakultura, produkte hortikulture dhe pylltarisë; gjallesa të
gjalla, organizma për kultivim; pemë të freskëta, pemë arrore, perime dhe bimë.
32 Birra dhe pije joalkoolike të fermentuara; preparate për mbarimin e pijeve; pije
joalkoolike; ujë mineral (pije); ujë mineral; pije frutash; lëngje; shurup për punimin e
pijeve.
33 Pije alkoolike (përveç birrës); preparate për punimin e pijeve alkoolike; ekstrakt frutash,
alkoolik; esenca alkoolike; ekstrakt alkooli.

(210) KS/M/ 2020/1032
(220) 20/05/2020
(300) 018159778 02/12/2019 EU
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftbergstrasse 1 74172 Neckarsulm, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,

(540) Baron de Ceyssac
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Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrës);verëra;pije me bazë vere;pije të cilat përmbajnë verë
(shpricer)

(210) KS/M/ 2020/1042
(220) 22/05/2020
(731) S. S. TRAKYA YAĞLI
TOHUMLAR TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
I.Murat Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:2
Ayşekadın Merkez 22030 EDİRNE
TURKEY, TR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) biryağ

(511) 29 Vajra ushqimore dhe yndyrna për ushqim.

(210) KS/M/ 2020/1044
(220) 22/05/2020
(731) Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstrasse 1 74172 Neckarsulm
Germany, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Western Gold

(511) 33 Pije te forta alkoolike, posaçerisht uiski.

(210) KS/M/ 2020/1066
(220) 27/05/2020
(731) Cloetta Holland B.V.
Hoevestein 26 4903 SC OOSTERHOUT
The Netherlands, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SWEDISH FISH

(511) 30 Embëlsira jo mjekësore; çokolata dhe çokolata të vogëla; embëlsira; bombone;
goma përtypëse (çam çakëz)
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(210) KS/M/ 2020/1224
(220) 26/06/2020
(731) PHARMATON AG Hochbergerstraße
60B, Basel 4057, CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) Opella Healthcare

(511) 3 “Produkte jo-medicinale për higjenë, kujdes dhe mirëmbajtje të lëkurës; mallëra të
higjienës personale; produkte kozmetike; sapunë; parfumeri; vajëra esencialë; shampon për
kokë dhe flokë; preparate jo-medicinale për përkujdes të lëkurës dhe pastrim; kremëra
lëkure, llosione për lëkurë dhe flokë, gjel, vajëra, kremëra të ftohta; preparate për
përkujdesjen e lëkurës; preparate për mbrojtjen nga dielli; preparate për zbardhjen e
lëkurës; pasta dhëmbësh dhe pastrues goje jo për qëillime medicinale; freskues të
gojës/frymëmarrjes; gjel dentar; pasta dhëmbësh; preparate për zbardhjen e dhëmbëve,
preparate lustrimi për dhëmbë, preparate për zbardhjen e dhëmbëve dhe përshpejtues,
preparate kozmetike për heqjen e njollave në dhëmbë; preparate toaleti jo-medicinale;
preparate për përkujdesjen orale; preparate për pastrim, larje, lustrim dhe heqjen e aromës
së keqe në protezat e dhëmbëve.”
5 “Preparate farmaceutike; preparate sanitare për qëllime medicinale; substance dietale të
përshtatura për përdorim medicinal, ushqim për foshnje; leukoplaste, material për fashim;
dezinfektues; vitamin, përgadesa me bazë vitaminash; ushqime natyrale të shëndetshme dhe
barna bimore të përfshira në këtë klasë; pije dhe ushqim për qëllime medicinale, shtojca
ushqimi dhe aditivë për qëllime medicinale; shtojca ushqimi me minerale për qëllime
medicinale, shtesa ushqimore, preparate të bëra me bimë, të gjitha për qëllime medicinale;
produkte të bëra nga bimët dhe ekstrakte bimore për qëllime medicinale; preparate për
përgaditjen e pijeve dietale apo medicinale; preparaye medicinale; preparate kimike për
përdorim medicinal; substance për përdorim medicinal, ëmbëlsira dhe karamele medicinale
për përdorim medicinal, preparate farmakologjike për përkujdesin e lëkurës; agjentë
terapeutik (medicinal); ushqim për foshnje dhe invalid; preparate për hymbjen e peshës.”
9 “Lente kontakti; syze; softuer kompjuterik në fushëm e shëndetit, dietës, mirëqenjes dhe
ushqimit; softuer i imazhit mjekësor; softuer i shkarkueshëm në formë të aplikacioneve
mobil për telefona mobil, tablet, kompjuter që mbahen në dorë dhe pajisje të tjera
komunikimi pa tela (ëireless), kryesisht, softuer për ofrimin e shërbimeve këshilluese në
lidhje me shëndetin, dietën, mirëqenien dhe ushqimin; softuer kompjuterik që mundëson
profesionistët të kujdesit shëndetësor të kenë qasje informative dhe shërbyese në produktet
farmaceutike dhe medicinale.”
10 “Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinarie, artikuj
ortopedik; material për qepje; aparate medicinale për fotografim; aparate për përkujdes
dentar; tabaka dentare; pajisje për lehtësimin e frymëmarrjes nazale (nasal dilator).”
41 “Mësimin dhe ofrimin e trajnimeve nga lëmia e shëndetit, dietës, mirëqenies dhe
vlerave ushqyese; organizimin e seminareve, konferencave dhe kongreseve në lëminë e
shëndetit, dietës, mirëqenies dhe vlerave ushqyese; publikimin e revistave, librave dhe
uzhëzuesve dhe shpërndarjen e mediave dixhitale për informimin apo trajnimin në lëminë e
shëndetit, dietës, mirëqenies dhe vlerave ushqyese; shërbimet educative në lidhje me
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humbjen e peshës, dietës, ushqimit dhe fitnesit.”
44 “Shërbimet medicinale; higjienë dhe përkujdes i bukurisë, këshillimin nga fusha e
farmacisë, shëndetit, dietës, mirëqenies dhe ushqimit; informata dhe programe
ndërgjegjësimi në fushën e shëndetit, dietës, mirëqenies dhe ushqimit; informata që i ipen
pacientëve dhe profesionistëve të kujdesit shëndetësor në lidhje me produktet farmaceutike,
vaksinat, sëmundjet medicinale dhe çrregullimet në trajtimet për to përmes internetit.”

(210) KS/M/ 2020/1332
(220) 21/07/2020
(731) THE CAPITAL MAHARAJA
ORGANISATION LIMITED,
No.146, Dawson Street, Colombo 2, Sri
Lanka and A.F. JONES EXPORTERS
CEYLON (PRIVATE) LIMITED,
No.146, Dawson Street, Colombo 2, Sri
Lanka, LK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) Jones Guard

(511) 5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; xhel për dizenfektimin e duarve,
preparate higjienike për përdorim mjekësorë; mjete dezinfektuese, sapuna dezinfektues,
mjete dezinfektuese për higjienë, mjete dezinfektuese për tualete kimike; produkte sanitare
për përdorim mjekësorë; flaster, materiale për lidhje (mbështjellje); material për mbushjen e
dhëmbit, dyll për mbushjen e dhëmbit; mjete dezinfektuese.
10 Maska kirurgjike për fytyrë, shishe për ushqim, shishe për foshnje; aparate dhe
instrumente kirurgjike, mjekësore, stomatologjike dhe veterinare; gjymtyrë artificiale, sy
dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; pajisje ndihmëse dhe terapeutike të
përshtatura për invalidë; aparate për masazhë; aparate, pajisje dhe prodhime për foshnjat.
24 Maska tekstili për fytyrë; tekstil dhe zëvendësues të tekstilit; shtroja për përdorim
shtëpiak; perde tekstili dhe plastike.

(210) KS/M/ 2020/1341
(220) 24/07/2020
(731) National Basketball Players
Association 1133 Avenue of the Americas,
5th Floor New York, New York 10036, US
(591) Ari, e zezë, portokalli, e bardhë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 9 Lojëra për celularë; lojëra konsol; softuer për lojëra arcade(pajisje e lojrave);
publikime të shkarkueshme, publikime elektronike; softuer i licencuar për hyrje në internet;
serverët e internetit; softuer për video lojëra; softuer i lojërave sociale; softuer për
përpunimin e pagesave elektronike për dhe nga të tjerët; softuer për aranzhimin e
transaksioneve online ( në internet); produkte virtuale, gjegjësisht lojërat reale virtuale,
kartat e tregtisë digjitale ose tokenët që nuk përdoren për valutë; softuer për menaxhimin e
simulimeve- stilit të lojërave; kompjuter/ pajisje kompjuterike (tastierë, mi, jastëk për
lëvizjen miut, etj); softuer për lojëra fantazie; Këllëf mbulesë (telefonave inteligjent, elexues, tabletëve); aksesorët për celularë; thumba (mbulues butoni me ngjitës për butonin
kryesor); jastëk për përdorim pa duar (telefonave inteligjent, e-lexues, tabletëve); aksesorë
byzylyk për karikuesit- elektronik; çanta bartëse, mbajtës dhe stenda të adaptuara
posaçërisht për përdorim si portative dhe pajisje mobile elektronike të dorës; magnete;
kufje jack danglers; Syze (korniza spektakli, syze dielli, syze për përdorim në ujë, syze
mbrojtëse, syze, pastruese, kuti për syze, çanta për syze, këllëf i syzeve, qese, shirita
mbajtës, etj); kufje; kufje e vogël për vendosje brenda veshit; altoparlant; mbrojtëset nga
rrezet e diellit
16 Publikime dhe materiale të shtypura, gjegjësisht, kartat e tregtare, afishet, dekale (afishe
dekorative me ngjitës), pulla, kartolinë postare, karta shënimi, bllok shënimesh, stilolaps,
lapsa, dosje me 3-lidhëse unazore, dosje, fletore me lidhje prej telave, fletoret e portofoli,
fotografi pa montim dhe me montim, postera, kalendarë, afishe parakolpi, kopertina
librash, letër ambalazhi, libra aktiviteti, libra statistike, libra udhëzuese dhe libra reference
për basketboll, programe komemorative të lojës, varës prej letrave, letër shkrimi, fletë
statistikore për temat e basketbollit, dhe gazeta, pamflete, dhe revista në fushën e
basketbollit; mbajtës e kartave të biznesit për tavolinë
25 Veshje, përkatësisht, bluza, këmisha, këmisha me mëngë shkurta, bluza, pantallona të
lirshme me bel elastik, pantallona, veshje e brendshme sipërme, veshje e sipërme për
ushtrime, pantallona të shkurtra, pizhame, këmisha sportive, këmisha ragbi, xhemper; rripa,
mbërthyese e rripave, kravatë, këmishë nate, kapele, kapele me strehë, kapuç, strehë,
kapele e fortë; kostume ngrohëse të sipërme, xhaketa (përfshirë xhaketat prej lëkure), gëzof
me kapuç, pallto, përparëse e foshnjave jo prej letre, shirit dekorativ, shirita dore, përparëse
(veshje mbrojtëse), veshje të brendshme, pantallona të shkurtra boksierë, veshore,
dorashka, dorëza, shalle, fustane, veshje sportive në formë të fundeve (cheerleading) dhe
uniforma, veshje noti, kostum për zhytjeje, mbulesa për kostume të banjës, mbështjellëse
për kostume të banjës, kapela noti, veshje koke novative të bashkangjitura me paruke;
Sandale, mbathje, çorape, funde, veshje në formë të figurave (onesies), komplete pelenash,
veshje te shkurta(rompers), duksa si veshje e sipërme, mëngë krahu, mëngë për pjesën e
këmbës poshtë gjurit, triko, jelek, rroba banjo, pelerinë, veshje kundër shiut, veshje gjumi,
veshje aktiviteti, veshje bluze një-pesëshe, xhinse, xhaketa të thurura, lidhëse të këpucëve,
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kapele santa dhe çorape, pantofla për bebe
35 Shërbime shoqate, përkatësisht, promovimi i interesave të lojtarëve të basketbollit
41 Organizimi i ngjarjeve të komunitet për qëllime kulturore, ngjarje sportive, dhe ngjarje
kulturore; Organizimi i ngjarjeve dhe aktiviteteve sportive në natyrën e klinikave të
basketbollit, lojëra basketbolli, lojëra profesionale basketbolli dhe lojëra basketbolli allstar; informacione rreth ngjarjeve të komunitetit, ngjarje sportive, klinika basketbolli dhe
ngjarje kulturore për qëllime argëtimi të ofruara përmes faqeve të internetit; Ofrimi i
programeve për qasje të komunitetit, përkatësisht, organizimi, aranzhimin dhe zhvillimi i
ngjarjeve sportive në komunitet dhe ngjarjeve kulturore; argëtim i bazuar në vendndodhje
(ABV)

(210) KS/M/ 2020/1343
(220) 28/07/2020
(300) 2020/04770 26/02/2020 ZA
;2020/04771 26/02/2020 ZA
(731) INTERCONTINENTAL GREAT
BRANDS LLC incorporated in the State of
Delaware 100 Deforest Avenue, East
Hanover New Jersey 07936, US
(591) bardhë, kaltërt e ndritshme, kaltërt e
mesme dhe kaltërt e errët
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 5 Ëmbëlsira medicinale.
30 Ëmbëlsira jo medicinale, çokollata, ëmbëlsira nga çokollata, ëmbëlsira nga sheqeri,
ëmbëlsira të ngrira, akullore, akullore me bazë uji, deserte (ëmbëlsira) të ngrira, deserte
(ëmbëlsira), deserte (ëmbëlsira) të ftohta, kuleç të ëmbël, biskota, produkte bukëpjekësish,
kuleç nga djathi, krofne, produkte uafëll, bombona, ëmbëlsira, çamçakëz; keks; kuleç të
kaftë; napoletanka; lyrës çokollate; jogurt i ngrirë; deserte (ëmbëlsira) të ftohta; brumë,
produkt gjysëm i përpunuar; preparate nga drithërat; drithëra për mëngjes; kokoshka;
sherbet; mjaltë; puding; grimtësira në formë të kokoshkave dhe misërit të pjekur; grimtësira
në bazë të misërit, orizit, elbit, thekrës apo pluhurit për pjekurina

(210) KS/M/ 2020/1408
(220) 14/08/2020
(731) CARTER MOBİLYA SANAYİ VE
TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ TÜRKİYE
CUMHURİYETİ Bağlar Mah. Mimar Sinan
Cad. G Plus A Blok 37/1 222 Bağcılar
İstanbul, TR
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

(540) CARTER
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R" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë
(511) 20 Mobilie; mobilie për zyrë; banka [mobilie]; mobilie shkollore; rafte [mobilie];
lavamanë [mobilie]; mengene-tavolina [mobilie]; këmbë për mobilie; këmbëza për mobilie;
tavolina pune [mobilie]; mobilie me fryrje; ndarëse të lëvizshme [mobilie]; vitrina për
ekspozim [mobilie]; dyer për mobilie; mobilie nga metali; mbajtëse për mobilie, jo
metalike; rafte për regjistra [mobilie]; mbështetëse për kohë [mobilie]; këmbëza për
tavolinë [mobilie]; karroca për shërbim [mobilie]; dollap për peshqirë [mobilie]; mbajtëse
për libra [mobilie]; banka për prerje [mobilie]; karroca për kompjuterë [mobilie]; rolete të
thurura prej druri [mobilie]; mbajtëse për saksia [mobilie]; rrjete mbrojtëse për dyer
[mobilie]; skaje të plastikës për mobilie; ndarje nga druri për mobilie; rafte për dollapë për
skedarë [mobilie]; rolete të brendshme për dritare [rolete] [mobilie]; karroca me rrota për
shërbim [mobilie]; pajisje për mobilie që nuk janë prej metalit; rrota për mobilie që nuk
janë prej metali; dyshekë për fjetje; krevate; krevate për fëmijë; pajisje për krevate që nuk
janë prej metali;
37 Mirëmbajtje të mobilieve;
42 Dizajnim; dizajn grafik; arkitekturë; rregullim të brendshëm.

(210) KS/M/ 2020/1412
(220) 14/08/2020
(731) Arianit Fazliu KUTIA SH.P.K.
Rr. Anton Çeta, nr.5, Prishtinë, Kosovë, KS
(591) E Zezë
(740) Fatos Zeqiri Rexhepi & Zeqiri ”LLC
Rr. Fehmi Agani nr. 79/8, Prishtinë, Kosovë

(540) Kutia

(511) 9 Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike,
audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i
jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të
energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme,
program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të regjistrimit dhe
ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme,
pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje,
maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, doreza për
zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; Aparatura
dhe instrumente për kërkime shkencore në laboratorë; Pajisje trajnuese dhe simulatorët, për
shembull, manekinat e reanimimit, simulatorët për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve;
Aparatura dhe instrumente për kontrollin dhe monitorimin e avionëve, makinave lëvizëse
në ujë dhe automjetet pa pilot, për shembull, instrumentet e navigimit, transmetuesit,
kompasat për matje, aparatet GPS, aparatet drejtuese automatike për automjetet; Aparatet
dhe instrumentet e sigurisë, për shembull, rrjetat e sigurisë, dritat sinjalizuese, aparatet e
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semaforit, motorët e zjarrit, alarmet e zërit, shenjat e sigurisë që shërbejnë si pajisje të
kriptimit; Aparatura dhe instrumente optikë, për shembull, syzet, lentet e kontaktit, syzet
zmadhuese, pasqyrat për punën inspektuese, vrimë përgjuese në derë; Orë të mençur,
percjelles qe vendosen te aktivitetit sportiv; Kontrollues për përdorim të kompjuterit,
përveçse për video lojëra, kufje të realitetit virtual, syze të mençura; Makinat e treguesve të
automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e testimit të materialeve;
Pajisje për efekte elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore; Robotë pune, robotë
mësues, robotë mbikëqyrës sigurie, robotë me dukje njerëzore me inteligjencë artificiale;
Syze 3D; Pajisjet për matjen e përshpejtimit;
Alarme akustike (tingull); Aparate analizash ajrore ; Alarme; Aparate për mesazhe
telefonike; Pajisje kundër interferencave [elektrike]; Aparate paralajmërimi ndaj vjedhjeve;
Aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, për qëllime jo-mjekësore; Film
kinematografik (Aparate për redaktim; Aparate për regjistirmin e largësive; Audio dhe
video-marrës; Aparate mësimi audiovizuale; Bankomate [ATM]; Lexues barkodesh;
Videokamera; Mekanizma që vihen në veprim me monedha për aparate televizivë; Pajisje
muzikore automatike me monedhë [gramafon me monedhë]; Softëare për lojëra
kompjuterike; Hardëare kompjuterik; Programe (Funksionojnë në kompjutera të regjistruar;
Pajisje periferike kompjuterash; Programe kompjuterike, të regjistruar; Programe
(Kompjuter [programe të shkarkueshme]; Aplikacione të shkarkueshme për kompjuter;
Softëare (Kompjuteri të regjistruara; Kompjutera; Holograme; Karta me qark të integruar
[karta smart]; Pajisje komunikimi për kompjutera; Pajisje muzikore automatike me
monedhë [gramafon me monedhë]; Fibra optike; Njësi magnetike shiriti për kompjutera;
Mekanizma për aparate me monedhë; Mekanizma për aparate të kundër-operuara; Kartat
memorike e makinave për lojëra video; Kompjuter për shënime, Objektivë [lente] [optike];
Aparate dhe instrumenta optikë; Disqe optikë; Xham optik; Mallra optikë; Fenerë optikë;
Lente optike; Kompjutera tabletë;
42 Klasa 42 përfshinë: Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që
lidhen me: analiza industriale dhe shërbime kërkimore industriale; hartimin dhe zhvillimin
e pajisjeve dhe softuerëve kompjuterikë, Shërbime për inxhinier dhe shkencëtar që
ndërmarrin vlerësime, masin, hulumtojnë dhe raportojnë në fushat shkencore dhe
teknologjike, përfshirë konsulencën teknologjike, Shërbime kompjuterike dhe teknologjike
për sigurimin e të dhënave të kompjuterit dhe personale dhe informacionit financiar dhe për
zbulimin e aksesit të paautorizuar në të dhëna dhe informacion, për shembull, shërbimet e
mbrojtjes së virusit kompjuterik, shërbimet e kriptimit të të dhënave, monitorimin
elektronik të identifikimit personal të informacionit për të zbuluar vjedhjet e identitetit
përmes internetit, Softuer si shërbim (SaaS), Platformë si një shërbim (PaaS), Shërbime të
planifikimit arkitekturor dhe urban, Shërbime të caktuara dizajni, për shëmbull, dizajni
industrial, hartimi i programeve kompjuterike dhe sistemeve, dizajnimi i brendshëm,
dizajni i paketimit, dizenjimi i arteve grafike, modelimi i veshjeve, Hulumtime, Këshillim
arkitekturor, Programim kompjuteri, Dhënie me qira e kompjuterave, Konsulencë e sigurisë
kompjuterike, Këshillim (Program kompjuterash), Dizenjo programesh (Kompjuter ),
Analiza e sistemit kompjuterik, Dizenjim (Sistem kompjuterik), Konsulencë e teknologjisë
kompjuterike, Shërbime mbrojtëse (Virus kompjuteri ), Konsulencë në hartimin dhe
zhvillimin e pajisjeve kompjuterike, Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga
materiale në të dhëna elektronike, Krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve në rrjet për të tjerët,
Konvertim i të dhënave të programeve dhe të dhënave kompjuterike [jo konvertim fizik],
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Dublikimi i programeve kompjuterike, Ruajtje e të dhënave elektronike, Funksionimi e
faqeve kompjuterike [faqeve të ëeb-it], Konsulencë e teknologjisë të informacionit [IT],
Instalim i programeve kompjuterike, Mirëmbajtja e programeve kompjuterike, Monitorimi i
sistemeve kompjuterike me aksesim në distancë, Ofruesit e shërbimeve të jashtme në
fushën e teknologjisë së informacionit, Sigurimi i informacionit mbi teknologjinë
kompjuterike dhe programimin nëpërmjet një faqe ueb, Rigjetje e të dhënave kompjuterike,
Dhënie me qira e programeve kompjuterike, Marrje me qira e shërbyesve të ëeb, Ruajtja e
serverit, Softueri si një shërbim [SaaS], Konsulence teknologjike, Konsulencë e
teknologjisë të telekomunikacionit, Përditësimi i programeve kompjuterike, Konsulencë për
dizenjimin e faqeve të internetit.

(210) KS/M/ 2020/1415
(220) 17/08/2020
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) TOGETHER. FORWARD

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të
duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh,
çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje
elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të
nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për
përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare
elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e
nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të
gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare
elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për
shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të
ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.
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(210) KS/M/ 2020/1483
(220) 01/09/2020
(731) Alm Group SH.P.K. NUI 810543646
LLAPNASELLË, Magjistralja PrishtinëFerizaj, KS
(591) E HIRTË, E BARDHË
(740) Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10,
nr.3, Mati 1, Prishtinë

(540)

(511) 1 Preparate kimike për përdorim në industri, shkencë, fotografi, si dhe bujqësi,
botanikë, dhe pylltari; rëshirë artificiale e papërpunuar; plehëra organike; përbërje për
shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substanca kimike për konzervimin e
gjërave ushqimore; substanca për regjie; ngjitës për përdorim në industri.
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.
5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; dezinfektues; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; preparate për mbytjen e paraziteve, substanca dietike të adoptuara për përdorim
mjekësor, ushqim për foshnjet; leukoplastet, materiale për lidhje; materiale për dhëmbë,
dyll dentar; fungicide; herbicide.
16 Letër, karton dhe mallrat e bëra nga këto materiale, që nuk janë të përfshira në klasët e
tjera; kuti kartoni apo letre, peceta letre për duar, peceta letre për fytyrë, peceta letre për
kuzhinë, letra dore, roll letrash për përdorim shtëpiak, peceta nga letra, letër higjenike,
palloma letre për fshirjen e makiazhit, letre per toalet, letra për mbrojtjen e ulëses së
toaletit, pëlhurë letre për tavolinë, peceta letre për tavolinë, mbulojë letre për tavolinë,
produkte letre për përdorim sanitar, kozmetik dhe përdorim shtëpiak

(210) KS/M/ 2020/1484
(220) 01/09/2020
(731) Alm Group SH.P.K. NUI 810543646
LLAPNASELLË, Magjistralja PrishtinëFerizaj, KS
(591) E KUQE, E BARDHË , E KALTËR
(740) Florin Lata Rruga B, hyrja C15/10,
nr.3, Mati 1, Prishtinë

(540)

(511) 1 Preparate kimike për përdorim në industri, shkencë, fotografi, si dhe bujqësi,
botanikë, dhe pylltari; rëshirë artificiale e papërpunuar; plehëra organike; përbërje për
shuarjen e zjarrit; preparate për kalitje dhe saldim; substanca kimike për konzervimin e
gjërave ushqimore; substanca për regjie; ngjitës për përdorim në industri.
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.
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5 Preparate farmaceutike dhe veterinare; dezinfektues; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; preparate për mbytjen e paraziteve, substanca dietike të adoptuara për përdorim
mjekësor, ushqim për foshnjet; leukoplastet, materiale për lidhje; materiale për dhëmbë,
dyll dentar; fungicide; herbicide.
16 Letër, karton dhe mallërat e bëra nga këto materiale, që nuk janë të përfshira në klasët e
tjera; kuti kartoni apo letre, peceta letre për duar, peceta letre për fytyrë, peceta letre për
kuzhinë, letra dore, roll letrash për përdorim shtëpiak, peceta nga letra, letër higjenike,
palloma letre për menjanimin e makiazhit, letre per toalet, letra për mbrojtjen e ulëses së
toaletit, pëlhurë letre për tavolin, peceta letre për tavolinë, mbulojë letre për tavolin,
produkte letre për përdorim sanitar, kozmetik dhe përdorim shtëpiak

(210) KS/M/ 2020/1486
(220) 01/09/2020
(300) 302020104779.3/12 09/04/2020 DE
(731) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft Petuelring 130, 80809
Munich, Germany, DE
(591) e kaltërt, hiri, e bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 12 Automjete; motoçikleta; bicikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë
automjetesh tokësore; motorë për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete
37 Shërbimet e instalimit, pastrimit, riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet
dhe pjesët e automjeteve dhe aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe
dhënia me qira e artikujve në lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira
në këtë klasë; këshilla dhe informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të
përfshira në këtë klasë.

(210) KS/M/ 2020/1487
(220) 01/09/2020
(300) 302020104781.5/12 09/04/2020 DE
(731) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft Petuelring 130, 80809
Munich, Germany, DE
(591) e kaltërt, hiri, e bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,

(540)
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Prishtinë, Republika e Kosovës
(511) 12 Automjete; motoçikleta; bicikleta; pajisje për lëvizje tokësore; motorë
automjetesh tokësore; motorë për automjete tokësore; pjesë dhe pajisje për automjete.
37 Shërbimet e instalimit, pastrimit, riparimet dhe mirëmbajtjet në lidhje me automjetet
dhe pjesët e automjeteve dhe aksesorëve; restaurimi i automjeteve; marrja me qira dhe
dhënia me qira e artikujve në lidhje me ofrimin e shërbimeve të lartpërmendura të përfshira
në këtë klasë; këshilla dhe informacione në lidhje me shërbimet e lartpërmendura të
përfshira në këtë klasë

(210) KS/M/ 2020/1492
(220) 02/09/2020
(731) Bayer Aktiengeselleschaft
Kaiser-Wilheim-Allee 51373 Leverkusen,
Germany, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 1 “Kimikatet e përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në bujqësi,
hortikulturë dhe pylltari; substancat kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore; substanca
për rritje, plehra kimik dhe kimikate për përdorim në bujqësi, hortikulturë dhe pylltari;
kimikate për përdorim në akuakulturë; preparate kimike për trajtimin e farave; substanca
kimike, materiale kimike dhe përgatitje kimike dhe elemente natyralë; preparate për
rregullimin e rritjes së bimëve.
3 “Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim lavanderie; preparate për
pastrim, lustrim, shkëlqim dhe gërryerje; sapunë jo mjekësore; parfumeri, vajra esencial,
kozmetikë jo-mjekësore, locione flokësh jo-mjekësore; pasta dhëmbësh jo mjekësore”.
5 “Preparate mjekësore; preparate veterinare; preparate farmaceutike; ilaçe natyrore dhe
farmaceutike; shtesa dietike dhe preparate dietike; shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët;
ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për
foshnje; preparate sanitare dhe artikuj; dezinfektues dhe antiseptikë; përgatitjet për mbytjen
e parazitëve; fungicide; herbicide; sapunë dhe detergjentë mjekësorë dhe pastrues; veshje
mjekësore, mbulesa dhe aplikues; preparate dhe artikuj për kontrollimin e dëmtuesve;
leokoplaste, materiale për veshje; material për rregullimin e dhëmbëve, dyll dhëmbësh”.
9 “Aparate dhe instrumente shkencorë, detare, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë,
optikë, peshues, matës, sinjalizues, kontrollues (mbikëqyrje), shpëtues dhe mësimdhënës;
përmbajtje të regjistruar; bartës të të dhënave magnetike, disqe regjistruese; softuer; softuer
kompjuterik; softuer aplikacioni; teknologji informacioni dhe pajisje audio-vizuale,
multimedia dhe fotografike; aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit
ose imazheve; pajisje optike, përmirësues dhe korrigjues; aparate kërkimore shkencore dhe
laboratorike, aparate arsimore dhe simulatorë; pajisje për përpunimin e të dhënave;
kompjuterë; reaktorët kimikë”.
10 “Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; aparate dhe
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instrumente mjekësore dhe veterinare; protetika dhe implantet artificiale; gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedikë; mjete ortopedike dhe lëvizëse; pajisje
terapeutike dhe ndihmëse të përshtatura për invalidët; pajisje për terapi fizike; aparate për
masazh; aparate, pajisje dhe artikuj për foshnjat që ushqehen me gji”.
31 “Produkte të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtarie dhe pyjore; kokrra dhe
fara të papërpunuara dhe të paprocesuara; fruta dhe perime të freskëta, bimë të freskëta;
bimë dhe lule natyrore; zhardhok, fidane dhe fara për mbjellje; ushqime dhe pije për
kafshët; kulturat bujqësore dhe akuakulturore, hortikultura dhe produktet e pylltarisë;
ushqime dhe foragjere për kafshë; foragjere; ushqime për kafshë”.
35 “Shërbime reklamimi, marketing dhe këshillimi promovues, shërbime këshillimi dhe
ndihmuese; administrim biznesi; menaxhim biznesi; këshilla biznesi; konsulencë biznesi;
asistencë biznesi, menaxhim dhe shërbime administrative; shërbime të analizës së biznesit,
hulumtimit dhe informacionit; Shërbime reklamimi dhe promovimi dhe konsultime
përkatëse; ofrimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;
promovime të shitjeve për të tjerët; shërbime me pakicë dhe shumicë në lidhje me
preparatet mjekësore, preparatet veterinare, preparate farmaceutike, ilaçe farmaceutike dhe
natyrore, shtesat dietike dhe preparate dietike, shtesa dietike për njerëz dhe kafshë, ushqime
dietike dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim për
foshnje; shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me preparatet dhe artikujt
sanitarë, dezinfektuesit dhe antiseptikët, preparate për mbytjen e parazitëve, fungicideve,
herbicideve, sapunëve dhe detergjenteve medicinale dhe sanitare, veshjet mjekësore,
mbulesat dhe aplikuesit, preparate dhe artikujt e kontrollit të dëmtuesve, leukoplaste,
materiale për veshje, material për rregullimin e dhëmbëve, dyll dhëmbësh”.
41 “Shërbime edukimii; ofrim i trajnimeve; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore;
botimi dhe raportimi; shërbime argëtimi, edukimi dhe udhëzimi”.
42 “Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtime dhe dizajnime që kanë të bëjnë
me to; analiza industriale dhe shërbime hulumtimi; dizajnimi dhe zhvillimi i harduerëve
dhe softuerëve kompjuterik, shërbime të shkencës dhe teknologjisë; shërbime këshillimi për
teknologjinë e informacionit [IT]; zhvillimi, programimi dhe implementimi i softuerit;
kërkime softuerike; dizajnimin, zhvillimin dhe implementimin e softuerit”.
44 “Shërbime mjekësore, veterinare, përkujdesje higjenike dhe bukurie për qenie
njerzore,përkujdesje higjenike dhe bukurie apo kafshë; shërbime nga bujqësia, akuakultura,
pylltaria, kopshtaria, shërbime për kujdes ndaj shëndetit të njerzve; shërbime për kujdes
ndaj shëndetit të kafshëve ”.

(210) KS/M/ 2020/1498
(220) 02/09/2020
(731) LIRIMI GROUP SH.P.K.
Imer Krasniqi p.n Mirushë Malishevë, KS
(591) R107, G125, B135
R142, G146, B134
R161, G186, B92
R126, G133, B95
R136, G127, B63

(540)
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(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali;
konstruksionet e transportueshme metalike; materialet metalike për binarë treni; kabllot jo
elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet, artikuj të vegjël metali; gypa dhe
tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera;
xehet
11 Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me
ujë dhe qëllime sanitare
16 Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera;
materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose
qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e
zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet
plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike;
blloqet tipografike
19 Materiali ndërtimor (jo metalik); gypat e shtangëta jo metalike për ndërtim; asfalti,
katrani dhe bitumeni; konstruksionet jo metalike të transportueshme; monumentet jo
metalike
33 Pijet alkoolike (përveç birrave)
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.
36 Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë.
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.

(210) KS/M/ 2020/1509
(220) 04/09/2020
(731) Kite Pharma, Inc. 2400 Broadway
Santa Monica, California 90404, US
(740) Xhemajl Krasniqi
AA & D L.L.C., Kodra e Diellit, Zona e
jugut L 9/5

(540) TECARTUS

(511) 5 Preparate farmaceutike, kryesisht, preparate farmaceutike për perdorim në trajtimin
kancerit;preparate farmaceutike dhe biologjike për imunoterapi, duke përfshirë
imunoterapinë me T-qeliza.

(210) KS/M/ 2020/1510
(220) 04/09/2020
(731) Binak Çoçaj N.P.Z. OREX
Rr. William Walker, 70000, Ferizaj,
Kosovë, KS
(591) E verdhë, e bardhe, e kuqe, e artë dhe
e zeze.

(540)
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(740) Vehbi Kashtanjeva
Rr. Salih Çekaj, 70000, Ferizaj, Kosovë

(511) 29 Mish; peshk; pemë dhe perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të
përgatitura; xhelatinë; reçel; vezë; sallata frutash; qumësht dhe produkte të qumështit; vajra
të ngrënshme dhe yndyra; ushqime të shpejta me bazë frutash; perime, djathë; arra, arra të
përgatitura, ushqime të shpejta me bazë patatesh; çipsa nga patatet, file patatesh (çipsa).
30 Kafe; çaj; kakao; sheqer; oriz; salcë soje; zëvendësues të kafesë; përgatitje nga mielli
dhe drithërat; buka; bukë pa gluten; petë, makarona, sandviçë; petulla; torte delikatesë dhe
ëmbëlsira delikatesë; ëmbëlsira, ushqime të lehta dhe të ëmbla; mjaltë; ushqime të shpejta
të përgatitura nga drithërat; drithëra të procesuara; tharmë; pluhur për gatim; kripë;
mustardë; salca (erëza); mëlmesa; miell gruri dhe misri; miell nga perimet; brumë dhe
brumë i rrahur i përgatitur dhe i gatshëm për tu pjekur për qëllime të përgatitjes së picave,
produkteve të pastas, pasta, torte dhe artikuj tjerë të pjekura; sheqer çokolatë; ushqim i bërë
nga brumi; bukë e sheshtë, gjegjësisht tako; tortilla; durum (mbështjellëse e mbushur);
simite; byrek (bukë e sheshtë e mbushur); akullore dhe akuj tjerë të ngrënshëm; çokollatë;
çaj i ftohtë; jogurt i ngrirë dhe sherbet; salca frutash; desertë që kryesisht përbëhen nga
pasta; puding si desert; desertë me bazë çokolate dhe të gatshme për tu ngrënë
32 Birra; ujë mineral; ujë i gazuar; pije jo-alkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash;
limonadë, shurup për përgatitjen e pijeve; preparate për përgatitjen e pijeve; pije energjike.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; kafene; lokale; shërbime bareshkafenesh; bare me ushqim; kantina; katering (ushqim dhe pije); dekorim ushqimi, shërbime
restoranti, shërbime të vetë-shërbimit të restorantit, shërbime snack-bar.

(210) KS/M/ 2020/1521
(220) 09/09/2020
(731) Viva Fresh sh.p.k.
Veternik pn,10000 Prishtinë, KS
(526) Flamuri Italian, ITALIANNO
(591) e zeze, e kuqe, ngjyre hiri, e gjelbert,
ngjyre ari

(540)
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(511) 29 Mish, pesht, shpreze dhe te egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te ruajtura,
ngrira, thara dhe pergatitura; xhelatin, xhem, komplot; veze; qumesht dhe produkte te
qumeshtit; vajra ushqimor dhe yndyra.
30 Kafe, caj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioke dhe sago ; miell dhe pergatitje nga
drithrat; buke, pasta dhe embelsira; akullore; sheqer, mjalte, melase; maja, niseshte; kripe;
mustarde; uthull, salca; ereza; akull; camcakaz; cakes.
32 Birra; ujera mininerale dhe te gazuar si dhe pije te tjera jo-alkoolike; lengje te frutave
dhe pije; shurup dhe preparate te tjera per pergatitjen e lengjeve; ujera (pije)

(210) KS/M/ 2020/1522
(220) 10/09/2020
(731) INA - Industrija nafte d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb, HR
(740) Florije Manaj Zogaj N.SH. “Manaj
& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11,
Hyrja 8, nr. 39, 10000

(540) INA TURBO

(511) 4 Vajra motorësh.

(210) KS/M/ 2020/1523
(220) 10/09/2020
(731) INA - Industrija nafte d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb, HR
(591) e kaltë e erret, e verdhë dhe e bardhë.
(740) Florije Manaj Zogaj N.SH. “Manaj
& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11,
Hyrja 8, nr. 39, 10000, KS

(540)

(511) 1 Antifrizë, preparate për heqjen e yndyrës për përdorim në proceset e përpunimit,
ujë i demineralizuar, aditivë kimikë për vajrat.
2 Preparate anti-gërryese
3 Lëngje për pastrimin e xhamave të makinave, preparate për heqjen e yndyrës.
4 Vaj industrial dhe yndyrë, dyllë dhe lubrifikant, lëngje prerëse.
5 Dizinfektantë.
39 Transport, paketim dhe ruajtje e mallrave.
42 Kërkim dhe zhvillim, dizajn industrial.
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(210) KS/M/ 2020/1524
(220) 10/09/2020
(731) Hengdian Group DMEGC Magnetics
Co., Ltd. Hengdian Industrial Area,
Dongyang City, Zhejiang Province, CN
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 9 Pllakë polisilikoni; Pllakë monosilikoni; Pllakë monokristaline silikoni (Epi
Wafer); Qelizat diellore (solare); Panele diellore (solare); Bateri; Bateri litium-jon; Bateri
litiumi; Përçues i përbërësve elektrik; Qarqe të integruara; Materiale dhe pajisje magnetike;
Transmetues elektronik të sinjalit; Filtra për shuarjen e ndërhyrjeve në radio; Filtra
qeramike; Silenciatorë elektronik; Transformatorët; Karikues pa tel; Pajisje për mbushjen e
baterive; Kondensatorët

(210) KS/M/ 2020/1525
(220) 10/09/2020
(731) N.P.T. " APETITI - KRUSHË " /
Myvedete Hoti B.I Krushë e Madhe, KS
(591) E Bardhë, E Kuqe, E Gjelbert

(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
31 Produktet dhe kokrrat bujqësore, të kopshtarisë dhe të pylltarisë që nukjanë përfshirë në
klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet efreskëta; farat, bimët dhe lulet natyrore;
ushqimi për kafshë; malta
32 Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike; pijefrutash dhe lëng
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese
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(210) KS/M/ 2020/1526
(220) 11/09/2020
(731) BRUPHARM SH.A. Fushë Kosovë,
Nëna Terezë H-I-Nr.3, 3, KS
(740) Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540) DIMIDON

(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe përqëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje;
emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet
10 Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare,jymtyrët, sytë
dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje
44 Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe
kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë

(210) KS/M/ 2020/1527
(220) 11/09/2020
(731) BRUPHARM SH.A. Fushë Kosovë,
Nëna Terezë H-I-Nr.3, 3, KS
(740) Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540) Supofen

(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe përqëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje;
emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.
10 Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare,jymtyrët, sytë
dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje
44 Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe
kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë

(210) KS/M/ 2020/1529
(220) 11/09/2020
(731) JOHNSON & JOHNSON (New
Jersey corporation) One Johnson & Johnson
Plaza New Brunswick, New Jersey, US
(740) Xhemajl Krasniqi AA & D L.L.C.,
Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5, KS

(540) RYBREVANT

(511) 5 Preparate farmaceutike humane.
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(210) KS/M/ 2020/1530
(540)
(220) 11/09/2020
(731) Akcionersko drustvo za proizvodstvo i
promet na vino VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-import AD Kavadarci Ul.
8-mi septemvri br.5. , MK
(591) Ngjyrë e kuqe, e zezë, e bardhë, ari
dhe bezh.
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Isa Kastrati,
Kompleksi Erta ndërtesa A3 nr. 2/4
(511) 33 Verë.

(210) KS/M/ 2020/1531
(540)
(220) 11/09/2020
(731) Akcionersko drustvo za proizvodstvo i
promet na vino VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-import AD Kavadarci Ul.
8-mi septemvri br.5., MK
(591) Ngjyrë e gjelbër, e kaltër, e zezë,
portokalli, hiri.
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë
(511) 33 Verë

(210) KS/M/ 2020/1532
(540)
(220) 11/09/2020
(731) Akcionersko drustvo za proizvodstvo i
promet na vino VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-import AD Kavadarci Ul.
8-mi septemvri br.5. , MK
(591) Ngjyrë e kaltër, e kuqe, e bardhë dhe
hiri.
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(511) 33 Verë
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(210) KS/M/ 2020/1533
(540)
(220) 11/09/2020
(731) Akcionersko drustvo za proizvodstvo i
promet na vino VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-import AD
Kavadarci Ul. 8-mi septemvri br.5. , MK
(591) Ngjyrë e kaltër, e gjelbër, e bardhë
dhe e zezë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë
(511) 33 Verë

(210) KS/M/ 2020/1534
(220) 11/09/2020
(731) Mundipharma AG St. AlbanRheinweg 74 CH-4020 Basel, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) BETASEPT

(511) 10 Aparate dhe instrumente kirurgjike; aparate dhe instrumente mjekësore; aparate
dhe instrumente veterinare; material për qepje; aparate mjekësore; aparate dhe instrumente
mjekësore për mbylljen e plagëve; Aparat për kullimin e plagëve për përdorim mjekësor;
sprej (spërkatës) për përdorim mjekësor; Aparat thithjen e plagëve; pajisje kirurgjikale dhe
pajisje për shërimin e plagëve; maska për përdorim mjekësor; jastëk të vegjël për të
parandaluar krijimin e plagëve nga presioni në trupin e pacientëve; jastëkët për ngrohje dhe
fasha (fllaster) për plagë; pajisje mjekësore për trajtimin e plagëve me terapi me vakum;
pesarë (pajisje mjekësore) për kontracepsion dhe mbajtje të mitrës; shiringa vaginale;
aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; aplikues për
preparatet farmaceutike; Takëm të cilat përmbajnë preparate për kujdesin e vaginës për
qëllime mjekësore

(210) KS/M/ 2020/1535
(220) 11/09/2020
(731) AC MARCA BRANDS, S.L.
Av. del Carrilet, 293, 297, 08907
L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, ES
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,

(540)
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Kosove

(511) 3 Preparate zbardhuese dhe substanca të tjera për përdorim në lavanderi; preparate
pastruese, lustruese, fërkuese dhe gërryese; sapunë jo mjekësore; preparate për
aromatizimin e ajrit; thasë për parfumimin e linos; preparate zbardhuese; preparate për
heqjen e njollave”.
5 Dezinfektues; sapun dezinfektues; sapun anti-bakterial; antiseptikë; dezinfektues për
përdorim shtëpiak; dezinfektues për përdorim higjienik; preparate për pastrimin e duarve

(210) KS/M/ 2020/1536
(220) 14/09/2020
(731) INA - Industrija nafte d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb, HR
(740) Florije Manaj Zogaj N.SH. “Manaj
& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11,
Hyrja 8, nr. 39, 10000

(540) INA 2 TAKTOL

(511) 4 Vajra motorësh.

(210) KS/M/ 2020/1537
(220) 14/09/2020
(731) INA - Industrija nafte d.d.
Avenija V. Holjevca 10, 10 000 Zagreb, HR
(740) Florije Manaj Zogaj N.SH. “Manaj
& Associates” Rruga Shaqir Ingrishta, A11,
Hyrja 8, nr. 39, 10000

(540) INA LANCOL

(511) 4 Vaj lubrifikues.

(210) KS/M/ 2020/1538
(220) 14/09/2020
(731) INA - Industrija nafte d.d. Avenija V.
Holjevca 10, 10 000 Zagreb, HR
(591) Ngjyrë vishnje, e bardhë dhe pembe.
(740) Florije Manaj Zogaj N.SH. “Manaj
& Associates”

(540)
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Rruga Shaqir Ingrishta, A11, Hyrja 8, nr. 39,
10000

(511) 4 Vaj lubrifikues.

(210) KS/M/ 2020/1539
(220) 14/09/2020
(731) Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16 30938 Burgwedel
, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Sapun; Parfume, në veçanti ujë tualeti, locion pas rrojës, parfume; Vajra esenciale
dhe ekstrakte aromatike; Preparate kozmetike; Locione flokësh; Preparate për pastrimin dhe
lustrimin e dhëmbëve; Preparate për flokë; Maska flokësh; Vajra për kondicionimin e
flokëve; Preparate për kujdesin e lëkurës; Artikuj tualeti; Preparate për pastrimin e trupit
dhe kujdesin e bukurisë; Preparate grimi (make-up); Parfume dhe aroma; Preparate për
higjenën orale;Aromatizues shtëpiakë;Preparate pastrimi dhe aromatizimi; Tonerë për
përdorim kozmetik; Sapunë dhe xhel; Pilë (Exfoliantë); Maska bukurie; Preparate jomjekësore për kujdesin e buzëve; Lesh pambuku për qëllime kozmetike; Shtupe pambuku
për qëllime kozmetike; krem dielli; Mënjanues të llakut të thonjve; Krem mbrojtës ndaj
rrezeve të diellit; Locion për pëkujdesje ndaj rrezeve të diellit; Preparate mbrojtëse ndaj
rrezeve të diellit;Vajra pas rrezitjes nga dielli [kozmetikë]; Kremra mbrojtës ndaj rrezeve të
diellit [kozmetikë]; Preparate kozmetike për mbrojtëje nga rrezet e diellit; Krem për bebe
për mbrojtëje nga rrezet e diellit; Buzëkuq bllokues për rreze të diellit[kozmetikë]; Krem
dielli; Locion pas rrezitjes nga dielli; Bronzues dielli; Preparate pas rrezitjes nga dielli për
përdorim kozmetik; Kozmetikë për mbrojtjen e lëkurës nga djegiet prej rrezeve të diellit;
Preparate për mbrojtjen e flokëve nga rrezet e diellit; Preparate për kujdesin ndaj rrezeve të
diellit; Preparate për kujdesin ndaj këmbëve (Jo-mjekësore -); Pastrues për këmbë; Sapun i
lëngshëm për përdorim në vasken e këmbëve; Njojmje jo-mjekësore e këmbëve;
Deodorantë për këmbë; Locione jo-mjekësore për këmbë; Pilë (Exfoliantë) pastruese për
këmbë; Maska për këmbët për mirëmbajtjen e lëkurës; Gurë për zbutjen e këmbëve; Puder
për këmbë [jo-mjekësore]; Balsamë për këmbë (Jo-mjekësore-); Krem për këmbët jo
mjekësorë; Pastrues për qëllime të higjienës personale intime, jo mjekësor; Vajra për bebe;
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Pudër për bebe; Shampo për bebe;Locione për bebe; Musi i banjës për bebe; Qumësht trupi
për bebe; Peceta për bebe; Peceta për bebe të lagura me preparate pastruese; Kremëra për
bebe [jo-mjekësore]; Produkte për kujdesin ndaj bebeve (Jo mjekësore -); Salverat [jo
mjekësore]; Kremëra për fytyrë për përdorim kozmetik; Krem për lëkurë; Kremra dhe
locione kozmetike; Kremra jo-mjekësore; Sufle për trup; Kremëra kozmetikë për lëkurë të
thatë; Balsam, përveç atyre për qëllime mjekësore; Shkumë për përdorim në dush; Vajra
për banjë dhe dush [jo-mjekësore]; Preparate për kujdesin e mjekrës; Vaj mjekre; Locione
për mjekra; Qumësht trupi; Locione për kujdesin e fytyrës dhe trupit; Preparate për banjë
dhe dush; Bomba banje; Kripëra banje; Locion për banje; Perla për banje; Sapun banje;
Shkumë banje; Qumësht banje; Xhel banje; Vaj banje; Pastrues për duarë; Locione për
duarë; Kremra për duar; Pelte për qëllime kozmetike; Avullues trupi; Spërkates me ujë
mineral për qëllime kozmetike; Koncentrate hidratuese [kozmetike]; Hidratuese; Vajra për
qëllime tualeti; Kozmetikë në veçanti, Preparate rroje, Sapun rroje, Shampo të thatë,
Shampo për flokë, Shkumë rroje, Preparate dhe trajtuesit për flokët, Preparate për banje,
Antiperspirantë [tualeti], Deodorantët dhe antiperspirantët; Preparate për heqjen e qimeve
dhe preparate rroje; Preparate për kondicionimin e flokëve, Sprej për flokët, Deodorantë;
Spraj deodorantë, Xhel rroje, Xhel larës, Kremra, Xhel, xhel flokësh, balsam;
5 Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Farmaceutikët në veçanti kozmetikë me
përbërës mjekësorë; Preparate për banjë për qëllime mjekësore; Kripëra banje për qëllime
mjekësore; kristale banje për qëllime mjekësore; Dezinfektuese; Deodorizues dhe pastrues
të ajrit; Dezinfektues dhe antiseptikët; Preparate sanitare dhe artikuj; Pomada për djegiet
nga dielli; Preparate farmaceutike për trajtimin e djegijeve nga dielli; Preparate për këmbë
të atletëve; Preparate për kujdesin e këmbëve për përdorim mjekësor; Kremëra mjekësorë
për kujdesin e këmbëve; Lubrifikantë seksualë personalë; Preparate e banjës me avull
mentol për bebe; Vajra mjeksorë për bebe; Kremëra për bebe [mjekësore]; Puder mjekësore
për bebe; Pelena për të rritur; Pelenat e bebeve nga celuloza ose letra; Pomada medicinale;
Pomada për qëllime farmaceutike; Pomada anti-inflamatore; Pomada mjekësore për
aplikim në lëkurë; Kremëra mjekësorë; Kremëra farmaceutikë; Kremra misri dhe kallo;
Kremëra për kujdesin e lëkurës për përdorim mjekësor; Xhel lubrifikues për përdorim
personal; Balsam për qëllime mjekësore; Balsam për qëllime farmaceutike;
8 Makina rroje; Pajisje mekanike për higjenë dhe bukuri për njerëzit dhe kafshët; tehë
prerës për makina rroje elektrike
16 Vatë letre për ndërrimin e pelenave; Pelena prej qeseve të plastikës një prdoruese;
Nënshtresa për ndërrimin e pelenave të letrës së bebeve; Libra për fëmijë; Modelime prej
argjilës për fëmijë; Komplet i ngjyrave për femijë;Libra me tregime për femijë; Libra për
bebe; Përparëse prej letre për bebe; Qese plehrash; Qese plastike për vendosje në koshin e
plehrave; Peceta të celulozës për qëllime kozmetike; Faculeta prej letre për perdorim
kozmetikë; Përparëse prej letre
35 Reklamime, marketing dhe shërbime promovuese; Shërbime të shfaqjeve tregtare dhe
ekspozitave komerciale; Besnikëri, nxitje dhe shërbime të programeve bonus; Paraqitje të
produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produkteve; Shpërndarja e reklamave, marketingut
dhe materialit promovues; Sigurimi i hapësirës për reklamim, kohë dhe media; Informacion
komerciale dhe këshilla për konsumatorë [dyqan i këshillimit të konsumatorit];
Konsumatorë (informacion dhe këshilla tregtare për -) [dyqan i këshillimit të
konsumatorit]; Ofrim i tregut online (në internet) për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve; Shpërndarja e shërbimeve me shumicë dhe pakicë në fushën e kozmetikës,
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parfumeve, preparateve aromatike, dhe artikujve të tualetit;

(210) KS/M/ 2020/1540
(220) 14/09/2020
(731) Dirk Rossmann GmbH Isernhägener
Straße 16 30938 Burgwedel, DE
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 3 Sapun; Parfume, në veçanti ujë tualeti, locion pas rrojës parfume; Vajra esenciale
dhe ekstrakte aromatike; Preparate kozmetike; Pastrues për qëllime të higjienës personale
intime, jo mjekësore; Krem për këmbë jo-mjekësore; Balsamë për këmbë (Jo-mjekësore-);
Puder për këmbë [jo-mjekësore]; Gurë për zbutjen e këmbëve; Maska për këmbët për
mirëmbajtjen e lëkurës; Pilë (Exfoliantë) pastruese për këmbë; Locione jo-mjekësore për
këmbë; Deodorantë për këmbë; Njojmje jo-mjekësore e këmbëve; Sapun i lëngshëm për
përdorim në vask e këmbëve; Pastrues për këmbë; Preparate për kujdesin ndaj këmbëve, jo
për qellime mjeksore; Preparate për kujdesin ndaj këmbëve(Jo-mjekësore-); Preparate për
kujdesin ndaj rrezeve të diellit; Preparate për mbrojtjen e flokëve nga rrezet e diellit;
Kozmetikë për mbrojtjen e lëkurës nga djegiet prej rrezeve të diellit; Preparate pas rrezitjes
nga dielli për përdorim kozmetik; Bronzues dielli; Locion pas rrezitjes nga dielli; Krem
dielli; Buzëkuq bllokues për rreze të diellit[kozmetikë]; Krem për bebe për mbrojtëje nga
rrezet e diellit; Preparate kozmetike për mbrojtëje nga rrezet e diellit; Kremra mbrojtës ndaj
rrezeve të diellit [kozmetikë]; Vajra pas rrezitjes nga dielli [kozmetikë]; Locion për
pëkujdesje ndaj rrezeve të diellit; Preparate mbrojtëse ndaj rrezeve të diellit; Krem mbrojtës
ndaj rrezeve të diellit; Mënjanues të llakut të thonjve; krem dielli; Shtupe pambuku për
qëllime kozmetike; Lesh pambuku për qëllime kozmetike; Preparate jo-mjekësore për
kujdesin e buzëve; Maska bukurie; Pilë (Exfoliantë); Tonerë për përdorim kozmetik;
Sapunë dhe xhel; Preparate pastrimi dhe aromatizimi; Aromatizues shtëpiakë; Preparate për
higjenën orale; Parfume dhe aroma; Preparate grimi (make-up); Preparate për pastrimin e
trupit dhe kujdesin e bukurisë; Artikuj tualeti; Preparate për kujdesin e lëkurës; Vajra për
kondicionimin e flokëve; Maska flokësh; Preparate për flokë; Preparate për pastrimin dhe
lustrimin e dhëmbëve; Locione flokësh; Vajra për bebe; Pudër për bebe; Shampo për bebe;
Locione për bebe; Musi i banjës për bebe; Qumësht trupi për bebe; Peceta për bebe; Peceta
për bebe të lagura me preparate pastruese; Kremëra për bebe [jo-mjekësore]; Produkte për
kujdesin ndaj bebeve (jo-mjekësore -); Salverat [jo-mjekësore]; Kremëra për fytyrë për
përdorim kozmetik; Krem për lëkurë; Kremra dhe locione kozmetike; Kremra jomjekësore; Sufle për trup; Kremëra kozmetikë për lëkurë të thatë; Balsam, përveç atyre për
qëllime mjekësore; Shkumë për përdorim në dush; Preparate për kujdesin e mjekrës; Vajra
për banjë dhe dush [jo-mjekësore]; Vaj mjekre; Locione për mjekra; Locione për kujdesin e
fytyrës dhe trupit; Qumësht trupi; Vajra për qëllime tualeti; Hidratuese; Koncentrate
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hidratuese [kozmetike]; Avullues trupi; Spërkates me ujë mineral për qëllime kozmetike;
Kremra për duar; Pelte për qëllime kozmetike; Locione për duar; Pastrues për duar; Vaj
banje; Xhel banje; Kripëra banje; Qumësht banje; Shkumë banje; Sapun banje; Locion për
banje; Perla për banje; Bomba banje; Preparate për banjë dhe dush; Kozmetikë në veqanti,
xhel dushi, Shampo për flokë, Xhel për flokë, Balsam, Emulsion, Preparate rroje, Sapun
rroje, Shampo të thatë, Shkumë rroje, Preparate dhe trajtuesit për flokët, Preparate për
banje, Antiperspirantë [tualeti], Deodorantët dhe antiperspirantët, Preparate për heqjen e
qimeve dhe preparate rroje, Preparate për kondicionimin e flokëve, Sprej për flokët,
Deodorantë, Xhel rroje, Spraj deodorantë, Xhel larës, Kremra, Xhel; Preparate për pastrim
intim për qëllime higjienike dhe deodoruese.
5 Preparate sanitare për qëllime mjekësore; Preparate për banjë për qëllime mjekësore;
Kripëra banje për qëllime mjekësore; Dezinfektuese; Deodorizues dhe pastrues të ajrit;
Preparate sanitare dhe artikuj; Dezinfektues dhe antiseptikët; Pomada për djegiet nga dielli;
Preparate farmaceutike për trajtimin e djegijeve nga dielli; Preparate për këmbë të atletëve;
Preparate për kujdesin e këmbëve për përdorim mjekësor; Kremëra mjekësorë për kujdesin
e këmbëve; Preparate e banjës me avull mentol për bebe; Lubrifikantë seksualë personalë;
Vajra mjeksorë për bebe; Kremëra për bebe [mjekësore]; Pelena për të rritur; Puder
mjekësore për bebe; Pelenat e bebeve nga celuloza ose letra; Pomada medicinale; Pomada
anti-inflamatore; Pomada për qëllime farmaceutike; Pomada mjekësore për aplikim në
lëkurë; Kremëra mjekësorë; Kremëra farmaceutikë; Kremëra për kujdesin e lëkurës për
përdorim mjekësor; Xhel lubrifikues për përdorim personal; Balsam për qëllime mjekësore;
Balsam për qëllime farmaceutike; Kremra misri dhe kallo; Farmaceutikë në veçanti
kozmetikë dhe artikuj tualeti me përbërës mjekësor; Kristale banje për qëllime mjekësore.
8 Makina rroje; Pajisje mekanike për higjenë dhe bukuri për njerëzit dhe kafshët; tehë
prerës për makina rroje elektrike;.
16 Vatë letre për ndërrimin e pelenave; Pelena prej qeseve të plastikës një prdoruese;
Libra për fëmijë; Modelime prej argjilës për fëmijë; Komplet i ngjyrave për femijë; Libra
me tregime për femijë; Libra për bebe; Përparëse prej letre për bebe; Qese plehrash; Qese
plastike për vendosje në koshin e plehrave; Peceta të celulozës për qëllime kozmetike;
Faculeta prej letre për perdorim kozmetikë; Përparëse prej letre; Nënshtresa prej letre për
ndërrimin e pelenave tek bebet
35 Reklamime, marketing dhe shërbime promovuese; Shërbime të shfaqjeve tregtare dhe
ekspozitave komerciale; Besnikëri, nxitje dhe shërbime të programeve bonus; Paraqitje të
produkteve dhe shërbimet e shfaqjes së produkteve; Shpërndarja e reklamave, marketingut
dhe materialit promovuese; Sigurimi i hapësirës për reklamim, kohë dhe media;
Informacion komerciale dhe këshilla për konsumatorë [dyqan i këshillimit të
konsumatorit]; Konsumatorë (informacion dhe këshilla tregtare për -) [dyqan i këshillimit
të konsumatorit]; Ofrim i tregut online (në internet) për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve; Shërbimet e shitjes me pakicë dhe shpërndarja me shumicë në fushën e
kozmetikës, artikujve të tualetit, preparateve aromatike.
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(210) KS/M/ 2020/1542
(220) 14/09/2020
(731) Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, United States of America, US
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) TADESTA

(511) 5 Pesticidet, përgatitjet (preparatet) për shkatërrimin e parazitëve, fungicidet,
herbicidet dhe insekticidet.

(210) KS/M/ 2020/1543
(220) 14/09/2020
(731) Dow AgroSciences LLC
9330 Zionsville Road, Indianapolis, Indiana
46268, United States of America, US
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) LORTAMA

(511) 5 Pesticidet, përgatitjet (preparatet) për shkatërrimin e parazitëve, fungicidet,
herbicidet dhe insekticidet

(210) KS/M/ 2020/1544
(220) 15/09/2020
(731) Vanguard Trademark Holdings USA
LLC 600 Corporate Park Drive
St. Louis, Missouri 63105, US
(740) Fatos Rexhaj Salajdin Braha nr. 32
20000 Prizren

(540) EMERALD CLUB

(511) 39 PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes me qira dhe
dhenies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira dhe dhënien
me qira të automjeteve.
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(210) KS/M/ 2020/1545
(220) 15/09/2020
(731) Vanguard Trademark Holdings USA
LLC 600 Corporate Park Drive
St. Louis, Missouri 63105, US
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) DRIVE HAPPY

(511) 39 PRODUKTET DHE/OSE SHERBIMET: Shërbimet e marrjes me qira dhe
dhenies me qira të automjeteve dhe shërbime rezervimi për marrjen me qira dhe dhënien
me qira të automjeteve.

(210) KS/M/ 2020/1546
(540) Luissa
(220) 15/09/2020
(731) KOSOVA PAPER COMPANY
SH.P.K. – KS PAPER Hilmi Rakovica,
KAT3, Nr.17, KS
(740) Sokol Ismaili Hilmi Rakovica, KAT3,
Nr.17
(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.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre

(210) KS/M/ 2020/1547
(540)
(220) 15/09/2020
(731) KOSOVA PAPER COMPANY
SH.P.K. – KS PAPER Hilmi Rakovica,
KAT3, Nr.17, KS
(591) E Bardhë, E Pembe, E Vjollce
(740) Sokol Ismaili Hilmi Rakovica, KAT3,
Nr.17

(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
5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe për
qëllime mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim
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mjekësor, ushqimi për foshnje; emplastër , materialet për lidhje; materialet
për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuesit; preparatet për
shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet
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

(210) KS/M/ 2020/1549
(220) 15/09/2020
(300) 34906 09/04/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të
duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh,
çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje
elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të
nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për
përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare
elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e
nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të
gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare
elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për
shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të
ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.
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(210) KS/M/ 2020/1550
(220) 15/09/2020
(300) 35242 28/08/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 9 Bateri për cigare elektronike; bateri për pajisjet elektronike për përdorim të
ngrohjes së duhanit, karikues për pajisjet elektronike për përdorim të ngrohjes së duhanit;
karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues makine
për cigare elektronike; karikues makine për pajisjet që përdoren për ngrohjen e duhanit;
karikues baterish për cigare elektronike
18 Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurë kafshë e terur (hides) dhe lëkura (skins) ; çanta
prej lëkure për shumë qëllime ose prej lëkurave imituese, çanta të vogla dore , kasaforta,
kuleta xhepi, kuleta për kartëmonedha (billfolds), qese foli, çantë e vogël dore , çanta dore,
çantë e çelësave , çantë e kartave, këllëf i etiketave, çanta dore; port bagazh, valixhe, çanta
udhëtimi, çanta rrobash për udhëtim, çanta shpine me rripa, çanta shpine, çanta kozmetike;
ombrellë, çadra për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje në këmbë
34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike për
pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të
duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh,
çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje
elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të
nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për
përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse;
cigare elektronike; cigare elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje
elektronike për inalimin e nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës
me përdorim me anë të gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj
duhani për cigare elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në
klasën 34; pajisje për shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe
shkopinjve të duhanit të ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve; kutia mbrojtëse,
mbulesa dekorative dhe kutia mbajtëse për cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e
duhanit dhe pajisje elektronike për pirje të duhanit; mbajtës për në automjete dhe mbajtëse
e cigareve elektronike për në automjete, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe pajisje
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elektronike për pirje të duhanit; kontejnerë për hedhjen e shkopinjve(cigareve) të përdorur
të ndezur me duhan; pastrues, preparate pastrimi, enë pastrimi dhe furça pastrimi për cigare
elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike për pirje të duhanit.
35 Shërbime e shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me pakicë online (në internet) në
lidhje me produktet e ngrohjes së duhanit, cigaren elektronike, pajisjet elektronike të pirjes
së duhanit, pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së cigareve ose
duhanit, pajisjet vaporizuese (avulluese) orale, vaporizues (avullues) për cigare elektronike
dhe pajisjet e pirjes së duhanit, kutit elektronike për rimbushje të cigareve, karikues dhe
pajisjet karikuese për mallrat e lartpërmendura, pajisje për fikjen e cigareve të ndezur dhe
shkopinjve të ndezur të duhanit, pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura, solucione
të lëngshme të nikotinës për përdorim në cigare elektronike, zëvendësues të duhanit (jo për
qëllime mjekësore), artikuj për duhanpirësit, këllëf mbrojtës, mbulesa dekorative dhe kutia
mbajtëse për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për pirje të duhanit, enë pastrimi,
mallra shtëpiake; hulumtim i marketingut, studimet e tregut, shërbime e inteligjente në
dyqane, sondazhet e opinioneve; menaxhim i marrëdhënieve me konsumatorë; menaxhimi i
shërbimit ndaj konsumatorit; shërbime lojalitetit për konsumator; ofrim i të gjitha këtyre
shërbimeve që kanë të bëjnë ekskluzivisht me cigare
elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit, pajisje elektronike të pirjes së duhanit dhe bateri
dhe karikuesit e baterive për cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe pajisje
elektronike të pirjes së duhanit.
37 Mirëmbajtja dhe riparimi i cigareve elektronike, pajisjeve për ngrohje të duhanit dhe
pajisjeve elektronike të pirjes së duhanit; mirëmbajtja dhe riparimi i baterive dhe
karikuesve të baterive për cigare elektronike, pajisjeve për ngrohje të duhanit dhe pajisjeve
elektronike të pirjes së duhanit; ofrim i të gjitha këtyre shërbimeve që kanë të bëjnë
ekskluzivisht me cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit, pajisje elektronike të
pirjes së duhanit dhe baterive dhe karikusve të baterive për cigare elektronike, pajisje për
ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike të pirjes së duhanit
41 Shërbime argëtimi; aranzhimi i ngjarjeve për qëllime kulturore dhe argëtuese;
organizimin e aktiviteteve kulturore

(210) KS/M/ 2020/1551
(220) 15/09/2020
(300) 34915 14/04/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
56

Buletini Zyrtar Nr. 94 i Agjencisë për Pronësi Industriale

mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të
duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh,
çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje
elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të
nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për
përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare
elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e
nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të
gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare
elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për
shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të
ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.

(210) KS/M/ 2020/1552
(220) 15/09/2020
(300) 34913 14/04/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të
duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh,
çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje
elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të
nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për
përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare
elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e
nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të
gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare
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elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për
shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të
ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.

(210) KS/M/ 2020/1553
(220) 15/09/2020
(300) 35243 28/08/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të
duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh,
çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje
elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të
nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për
përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare
elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e
nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të
gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare
elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për
shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të
ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.

(210) KS/M/ 2020/1554
(220) 15/09/2020
(300) 34916 14/04/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "Patenta-

(540)
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R" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të
duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh,
çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje
elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të
nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për
përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare
elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e
nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të
gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare
elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për
shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të
ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.

(210) KS/M/ 2020/1555
(220) 15/09/2020
(300) 34917 14/04/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë
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cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të
duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh,
çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje
elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të
nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për
përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare
elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e
nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të
gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare
elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për
shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të
ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.

(210) KS/M/ 2020/1556
(220) 15/09/2020
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) VEEV

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të
duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh,
çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje
elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të
nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për
përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare
elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e
nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të
gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare
elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për
shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të
ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.
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(210) KS/M/ 2020/1557
(220) 16/09/2020
(731) ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за
производство, промет и услуги увозизвоз АД с. ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво
за производство, промет и услуги увозизвоз АД с. , MK
(591) E Kuqe, E Bardhe
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate kozmetike jomjeksore dhe tualeti; pasta jomjeksore për dhëmbë;
parfumeri, vajra esenciale; prepararte zbardhues dhe mjete tjera për pastrim; preparate për
pastrim, lustrim, fërkim dhe brejtës.
5 Preparate mjeksore, farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; ushqime dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose përdorim veterinar,
ushqim për foshnjat; shtesa ushqimesh në ushqimin e njerzve dhe kafshlve; leukoplast,
materiale për fashaim; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; mjete për
dezinfektim; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim
me ujë dhe qëllime sanitare
16 Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në
klasa të tjera; materiale të shtypura; materiale librëlidhës; fotografi; material zyrash dhe
mjete zyrash, pos mobiljeve; ngjitës për qëllime zyrash dhe shtëpie; materiale për ngjyrosje
dhe materilale artistësh; brusha për piktorë; materiale për trajnim dhe mësimdhënie;
materiale plastike për paketim dhe mbështjellje; shkronja shtypi; kallëpe stampimi (lishe).
29 Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; përpunime mishi; fruta dhe perime të
konservuara, ngrira, të thara dhe të gatuara; xhele (pelte), reçel, kompot; vezë, qumësht dhe
produkte qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna
30 Kafe, çaj, kakao, dhe zyvendësues të kafes; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime
të prodhuara prej drithrave,;bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë; uthull, salca (si mëlmesa); akull (ujë i ngrirë).
32 Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije nga rutat
dhe lëngje frutash; shurup dhe prodhime për prodhimin e pijeve.
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë
dhe pakicë të: produkteve higjienike dhe kozmetike; preparateve mjeksore dhe veterinare;
aparateve për ndriçim dhe ngrohje; letrës dhe kartonit; prodhimeve ushqimore; pijeve
alkoolike dhe joalkoolike; aparate dhe enë për amvisëri; prodhime tekstili; veshje dhe
veshmbathje; prodhime për automjete dhe mirëmbajtjen e tyre; material dhe vegla për
ndërtimtari.
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; organizim udhëtimi.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; akomodim i përkohshëm
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(210) KS/M/ 2020/1558
(220) 16/09/2020
(731) ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за
производство, промет и услуги увозизвоз АД Бојане Општина Сарај
Населено место без уличен систем
с. Бојане, Сарај, Скопје, РСМ, MK
(591) E Kuqe, E Bardhe ,E Zeze, E Gjelbert
,E Kaltert
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate kozmetike jomjeksore dhe tualeti; pasta jomjeksore për dhëmbë;
parfumeri, vajra esenciale; prepararte zbardhues dhe mjete tjera për pastrim; preparate për
pastrim, lustrim, fërkim dhe brejtës.
5 Preparate mjeksore, farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; ushqime dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose përdorim veterinar,
ushqim për foshnjat; shtesa ushqimesh në ushqimin e njerzve dhe kafshlve; leukoplast,
materiale për fashaim; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; mjete për
dezinfektim; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim
me ujë dhe qëllime sanitare.
16 Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në
klasa të tjera; materiale të shtypura; materiale librëlidhës; fotografi; material zyrash dhe
mjete zyrash, pos mobiljeve; ngjitës për qëllime zyrash dhe shtëpie; materiale për ngjyrosje
dhe materilale artistësh; brusha për piktorë; materiale për trajnim dhe mësimdhënie;
materiale plastike për paketim dhe mbështjellje; shkronja shtypi; kallëpe stampimi (lishe).
29 Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; përpunime mishi; fruta dhe perime të
konservuara, ngrira, të thara dhe të gatuara; xhele (pelte), reçel, kompot; vezë, qumësht dhe
produkte qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna
30 Kafe, çaj, kakao, dhe zyvendësues të kafes; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime
të prodhuara prej drithrave,;bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë; uthull, salca (si mëlmesa); akull (ujë i ngrirë).
32 Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije nga rutat
dhe lëngje frutash; shurup dhe prodhime për prodhimin e pijeve
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë
dhe pakicë të: produkteve higjienike dhe kozmetike; preparateve mjeksore dhe veterinare;
aparateve për ndriçim dhe ngrohje; letrës dhe kartonit; prodhimeve ushqimore; pijeve
alkoolike dhe joalkoolike; aparate dhe enë për amvisëri; prodhime tekstili; veshje dhe
veshmbathje; prodhime për automjete dhe mirëmbajtjen e tyre; material dhe vegla për
ndërtimtari.
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; organizim udhëtimi.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; akomodim i përkohshëm
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(210) KS/M/ 2020/1559
(220) 16/09/2020
(731) ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за
производство, промет и услуги увозизвоз АД с. Бојане Општина Сарај
Населено место без уличен систем
с. Бојане, Сарај, Скопје, РСM, MK
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540) DAUTI KOMERC

(511) 3 Preparate kozmetike jomjeksore dhe tualeti; pasta jomjeksore për dhëmbë;
parfumeri, vajra esenciale; prepararte zbardhues dhe mjete tjera për pastrim; preparate për
pastrim, lustrim, fërkim dhe brejtës.
5 Preparate mjeksore, farmacautike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; ushqime dietike të përshtatura për përdorim mjekësor ose përdorim veterinar,
ushqim për foshnjat; shtesa ushqimesh në ushqimin e njerzve dhe kafshlve; leukoplast,
materiale për fashaim; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; mjete për
dezinfektim; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim
me ujë dhe qëllime sanitare.
16 Letër, karton dhe mallra të prodhuara prej këtyre materialeve që nuk janë përfshihen në
klasa të tjera; materiale të shtypura; materiale librëlidhës; fotografi; material zyrash dhe
mjete zyrash, pos mobiljeve; ngjitës për qëllime zyrash dhe shtëpie; materiale për ngjyrosje
dhe materilale artistësh; brusha për piktorë; materiale për trajnim dhe mësimdhënie;
materiale plastike për paketim dhe mbështjellje; shkronja shtypi; kallëpe stampimi (lishe).
29 Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; përpunime mishi; fruta dhe perime të
konservuara, ngrira, të thara dhe të gatuara; xhele (pelte), reçel, kompot; vezë, qumësht dhe
produkte qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna
30 Kafe, çaj, kakao, dhe zyvendësues të kafes; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime
të prodhuara prej drithrave,;bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë; uthull, salca (si mëlmesa); akull (ujë i ngrirë).
32 Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije nga rutat
dhe lëngje frutash; shurup dhe prodhime për prodhimin e pijeve.
35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre. Shitje me shumicë
dhe pakicë të: produkteve higjienike dhe kozmetike; preparateve mjeksore dhe veterinare;
aparateve për ndriçim dhe ngrohje; letrës dhe kartonit; prodhimeve ushqimore; pijeve
alkoolike dhe joalkoolike; aparate dhe enë për amvisëri; prodhime tekstili; veshje dhe
veshmbathje; prodhime për automjete dhe mirëmbajtjen e tyre; material dhe vegla për
ndërtimtari.
39 Transporti; paketimimi dhe magazinimi i mallrave; organizim udhëtimi.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; akomodim i përkohshëm
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(210) KS/M/ 2020/1560
(220) 16/09/2020
(731) ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за
производство, промет и услуги увозизвоз АД с. Бојане Општина Сарај
Населено место без уличен систем
с. Бојане, Сарај, Скопје, РСМ, MK
(591) E Kaltert, E Bardhe, E Zeze, E Kuqe,
E Gjelbert, Ngjyre Kafe, E Verdhe
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; përpunime mishi; fruta dhe perime
të konservuara, ngrira, të thara dhe të gatuara; xhele (pelte), reçel, kompot; vezë, qumësht
dhe produkte qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna
30 Kafe, çaj, kakao, dhe zyvendësues të kafes; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe prodhime
të prodhuara prej drithrave,;bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë,
melasë; maja, pluhur për pjekje; kripë; uthull, salca (si mëlmesa); akull (ujë i ngrirë).

(210) KS/M/ 2020/1561
(540)
(220) 16/09/2020
(731) ДАУТИ КОМЕРЦ Друштво за
производство, промет и услуги увозизвоз АД с. . Бојане Општина Сарај
Населено место без уличен систем
с. Бојане, Сарај, Скопје, РСМ, MK
(591) E Kuqe, E Bardhe, E Zeze, E Gjelbert,
Ngjyre Kafe.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr.8, 10 000 Prishtinë
(511) 29 patate (fjollza nga patatet).
30 Përbërës për instant pure nga patatja.

(210) KS/M/ 2020/1562
(220) 16/09/2020
(731) GLOBUS Konzervipari Zártköruen
Muködo Részvénytársaság
Monostorpályi út 92 DEBRECEN, 4030
HUNGARY , HU
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC

(540) GLOBUS
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Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove
(511) 29 “Fruta dhe perime të konservuara, të ngrira, të ngrira thellë, të thata dhe të
gatuara; mish; peshk; shpezë shtepiake dhe të egra; ekstrakte mishi; perime të gatshme për
gatim; ushqime të përgatitura dhe/ose të gatuara të bazuara në mish dhe/ose peshk dhe / ose
shpendë dhe / ose gjah dhe / ose perime; copëza me mish dhe / ose perime; mish dhe / ose
gjyveç perimesh; sallata me bazë perimesh; përzierjet e perimeve dhe drithërave, me
mbizotërimin e perimeve; perime të shprëndara; supa dhe përgatitje për të bërë supa;
koncentrat supe, supa; kastraveca të vegjel turshi; xhelatinë, reçel, komposto; fruta të
perziera; marmelatë; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna të
ngrënshme; Yndyrna të ngrënshme; Gjalpë; Mish të kripur; Krustace, jo të gjalla; Mish i
konservuar; Peshk, i konservuar [i konservuar (Am.)]; Djathë; Pije qumështi, pije ku
mbizotëron qumështi; Pije me aromë qumështi; Fruta të akullta; koncentrat i perimeve për
ushqim; Tul frutash; Lëngje frutash për gatim; Ëmbëlsira frutash; Sallata frutash; qipse
frutash; Ushqime të shpejta me bazë frutash; Kos me aromë frutash; Ushqime të shpejta me
bazë perimesh; Perime të përpunuara; Produkte deti; Kërmij (jo të gjallë); Karroceri;
xhelatinë frutash; xhelatinë perimesh; Krem [produkte qumështi]; Perime të konservuara në
avull, sallata perimesh, perime të gatuara; Rezervat e bëra nga perimet, Rezervat e bëra nga
frutat; Perime të përziera të konservuara, fruta të përziera të konservuara; Përzierje të ngrira
të frutave dhe perimeve; Perime të gatuara të ngrira; Pure perimesh ose pure perime bazuar
ne perime; Pure me fruta ose fruta; Supa me perime; supa frutash; përgatitjet dhe vaktet e
përgatitura dhe / ose të gatuara, të freskëta, të konservuara ose të ngrira, të bazuara në
perime dhe / ose fruta; Sallata perimesh, sallata të bazuara në perime, fruta, mish, peshk,
karroceri, djathë, mish vegjetarian ose perimesh dhe / ose biftek; Sallata të bazuara në
perime të papërpunuara; Mish vegjetarian dhe perime dhe biftekë; bimë të ruajtura; fruta të
thata; mëlçi; puding i zi ; pektina dhe derivatet e tjera të frutave dhe perimeve.
30 “Drithërat; kokrra drithërash të përpunuara; drithëra pluhur; drithëra të gatshëm për të
ngrënë; erëza për sallatë; Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; Miell
dhe përgatitje të bëra nga drithëra, makarona, bukë, torte dhe ëmbëlsira, akullore; Mjaltë,
melasë; tharmë, pluhur për pjekje; Ushqime të përgatitura dhe/ose të gatuara bazuar në oriz
dhe/ose makarona; Pite të bazuar në mish dhe / ose perime; Kripë, piper, mustardë; Uthull,
salca (erëza); Erëza; Aromatizues dhe përgatitje aromatike për ushqim; erëza; aroma; Akuj
të ngrënshëm; Sorbet [akuj uji]; Cokollate; Piccalilli(perzierje turshi); Përzierjet e
drithërave dhe perimeve, me mbizotërimin e drithërave; Preparatet e bëra nga drithërat;
Ushqime të shpejta me bazë drithërash; Biskota të kripura; Akull; Akullore; jogurt i ngrirë;
Bimë (të ruajtura); vinaigrettte (perzierje uthulle); bukë e fortë; ëmbëlsira; Tarte; Pite; Pica;
Pije të bazuara në çaj, çokollatë, kafe dhe kakao; bukë; Ushqime të shpejta bazuar në oriz,
makarona dhe kuinoa; pjatat me drithëra; Ushqime të përgatitura me petë; Kuskus
[bollgur]; Tabbouleh(sallate vegjetariane); Sallata, ushqime, vakte dhe përgatitje të bazuara
në grurë, oriz, makarona, misër, bollgur dhe kuinoa; Biskota për përdorim si meze; artikuj
të bazuar në bukë për t'u përdorur si meze; bimët e pregatitura; Bimë aromatike të ngrira; ;
Makarona të thata, makarona të vitaminizuara”.
31 Fruta dhe perime të freskëta; produktet bujqësore, hortikulturore dhe pyjore (as të
përgatitura, as të përpunuara); Kafshë të gjalla; Farërat; Bimë dhe lule natyrore; Bimë
kopshtesh, të freskëta; Lëndë ushqimore për kafshë, tharm i birrës; bar natyral; Krustace, të
gjalla; Karrem peshkimi, të gjalla; Farat e drithërave, të papërpunuara; Shkurre; Bimët;
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Fidanë; Pemë; Fruta agrumesh, të freskëta; Lëndë drunore e papërpunuar; Bimë, të thata,
për zbukurim; Foragjere; kokrra drithërash të papërpunuara; drithërat e patrajtuar”.

(210) KS/M/ 2020/1563
(220) 16/09/2020
(731) Goodyear Tyres UK Limited
2920 Trident Court, Solihull Parkway,
Birmingham Business Park, Birmingham
B37 7YN, UK
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) TRAILMAX RAID

(511) 12 Produkte dhe shërbime: “Goma.”

(210) KS/M/ 2020/1566
(220) 17/09/2020
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1117 Budapest, Október huszonharmadika
utca 18, Hungary, HU
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) PROMOL

(511) 1 Materiale dhe preparate kimike, kimikate të derivuara nga vajguri (petroleumi),
përgatitje kimike të derivuara nga vajguri, kimikate të përdorura në prodhimin e
poliuretanit, olefinat lineare sintetike

(210) KS/M/ 2020/1567
(220) 17/09/2020
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1117 Budapest, Október huszonharmadika
utca 18, Hungary, HU
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) POLYMOL

(511) 1 Materiale dhe preparate kimike, kimikate të derivuara nga vajguri (petroleumi),
përgatitje kimike të derivuara nga vajguri, kimikate të përdorura në prodhimin e
poliuretanit, olefinat lineare sintetike
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(210) KS/M/ 2020/1568
(220) 17/09/2020
(731) I.CA.F. Industria Caffè Frusinate S.r.l.
Via Armando Vona, 42- 03100
FROSINONE– ITALY, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 30 Kafe; Kafe (e papjekur); Kafe në kokrra; Kafe e bluar; Kafe e çastit kafe pa
kafeinë; Kafe e aromatizuar; Kafe e çastit (Instant) ; Koncentrat për kafe; Pije me bazë
kafeje; patrona dhe kapsolla kafeje.

(210) KS/M/ 2020/1570
(220) 18/09/2020
(731) CREATIVE EDUCATION SH.P.K.
Arian Haradinaj – Pronar
Rr.Henry Dynan A-4 - Podrum,
10000, Prishtinë, Kosovë, KS
(740) Arian Haradinaj - Pronar
Rr.Henry Dynan A-4 - Podrum,
10000, Prishtinë, Kosovë

(540)

(511) 41 Arsimi; sigurimi i trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore:
[akademi (arsim); shërbime të përkthyesve të gjuhës; shërbime mësimore / arsimore /
shërbime udhëzuese; përkthim; organizimi i garave (edukim ose argëtim); kurse
korrespondence; rregullimi dhe drejtimi i punëtorive (trajnim)].
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe projekte kërkimore në lidhje me to; analiza
industriale; dizenjimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softverit kompjuterik.
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(210) KS/M/ 2020/1571
(540)
(220) 18/09/2020
(731) CREATIVE EDUCATION SH.P.K.
Rr.Henry Dynan A-4 - Podrum,
10000, Prishtinë, Kosovë, KS
(591) E kuqe, e kuqe e çeltë, e kaltër, e zezë,
e kaltër e çeltë, e hirtë, e gjelbërt, e gjelbërt
e çeltë, vjollce, e kaltërt e mbylltë, e kaftë e
çeltë
(740) Arian Haradinaj Rr.Henry Dynan A-4
- Podrum, 10000, Prishtinë, Kosovë
(511) 41 Arsimi; sigurimi i trajnimit; argëtim; veprimtari sportive dhe kulturore:
[akademi (arsim); shërbime të përkthyesve të gjuhës; shërbime mësimore / arsimore /
shërbime udhëzuese; përkthim; organizimi i garave (edukim ose argëtim); kurse
korrespondence; rregullimi dhe drejtimi i punëtorive (trajnim)].
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe projekte kërkimore në lidhje me to; analiza
industriale; dizenjimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softverit kompjuterik

(210) KS/M/ 2020/1573
(220) 18/09/2020
(731) Union Co SH.P.K. Çagllavicë,
/Prishtinë, KS
(591) E verdhe e mbyllur , E Bardhe, E
kalter e mbyllur
(740) Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparatet për zbardhim dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatetpër
pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet
kozmetike, losionet për flokë, pasta per dhembe.
5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe përqëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje;
emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet
16 Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera;
materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi;ngjitësit për letër shkrimi ose
qëllime shtëpiake; materialet e artistëve;furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e
zyrës (përveç mobileve);materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet
plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike;
blloqet tipografike
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(210) KS/M/ 2020/1575
(220) 18/09/2020
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E bardhë, E kaltër, E pembe ,E zezë,
E verdhë, E kaftë
(740) Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj

(540)

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli
dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi,
pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.
32 Pije freskuese joalkoolike dhe të gazuara

(210) KS/M/ 2020/1576
(220) 18/09/2020
(731) “BARILEVA” SHPK SHYQYRI
SELMANI F. PRUGOVC KOMUNA E
PRISHTINES, KS
(591) E kuqe, e verdhe, Ngjyre ari
(740) SHYQYRI SELMANI
“BARILEVA” SHPK F. PRUGOVC
KOMUNA E PRISHTINES

(540)

(511) 22 Litaret sangot, rrjetat, cadrat, tendat, mushamate, velat, thaset dhe qantat,
materialet per mbushje, materialet e paperpunuara fibroze te tekstilit.
30 Kafja qaji, kakaoja, sheqeri, orizi tapioca, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktete
drithrave, buka, brumerta, dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melasa, tharmi, pluhuri per
pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat, erezat, akulli.
31 Produktet dhe kokrrat bujqesore, te kopshtaris dhe te pylltarise qe nuk qe nuk jan
perfshi ne klasat tjera, kafshet e gjalla, pemet dhe perimet e fresketa, farat , bimet dhe lulet
natyrore, ushqimi per kafshe, malta.
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(210) KS/M/ 2020/1577
(220) 18/09/2020
(300) 35244 03/09/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 9 Bateri për cigare elektronike; bateri për pajisjet elektronike për përdorim të
ngrohjes së duhanit, karikues për pajisjet elektronike për përdorim të ngrohjes së duhanit;
karikues USB për pajisjet elektronike që përdoren për ngrohjen e duhanit; karikues makine
për cigare elektronike; karikues makine për pajisjet që përdoren për ngrohjen e duhanit;
karikues baterish për cigare elektronike.
18 Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurë kafshë e terur (hides) dhe lëkura (skins) ; çanta
prej lëkure për shumë qëllime ose prej lëkurave imituese, çanta të vogla dore , kasaforta,
kuleta xhepi, kuleta për kartëmonedha (billfolds), qese foli, çantë e vogël dore , çanta dore,
çantë e çelësave , çantë e kartave, këllëf i etiketave, çanta dore; port bagazh, valixhe, çanta
udhëtimi, çanta rrobash për udhëtim, çanta shpine me rripa, çanta shpine, çanta kozmetike;
ombrellë, çadra për mbrojtje nga dielli dhe bastun për ecje në këmbë.
35 Shërbime e shitjes me pakicë dhe shërbime të shitjes me pakicë online (në internet) në
lidhje me produktet e ngrohjes së duhanit, cigaren elektronike, pajisjet elektronike të pirjes
së duhanit, pajisjet elektronike dhe pjesët e tyre me qëllim të ngrohjes së cigareve ose
duhanit, pajisjet vaporizuese (avulluese) orale, vaporizues (avullues) për cigare elektronike
dhe pajisjet e pirjes së duhanit, kutit elektronike për rimbushje të cigareve, karikues dhe
pajisjet karikuese për mallrat e lartpërmendura, pajisje për fikjen e cigareve të ndezur dhe
shkopinjve të ndezur të duhanit, pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura, solucione
të lëngshme të nikotinës për përdorim në cigare elektronike, zëvendësues të duhanit (jo për
qëllime mjekësore), artikuj për duhanpirësit, këllëf mbrojtës, mbulesa dekorative dhe kutia
mbajtëse për cigare elektronike dhe pajisje elektronike për pirje të duhanit, enë pastrimi,
mallra shtëpiake; hulumtim i marketingut, studimet e tregut, shërbime e inteligjente në
dyqane, sondazhet e opinioneve; menaxhim i marrëdhënieve me konsumatorë; menaxhimi i
shërbimit ndaj konsumatorit; shërbime lojalitetit për konsumator; ofrim i të gjitha këtyre
shërbimeve që kanë të bëjnë ekskluzivisht me cigare
elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit, pajisje elektronike të pirjes së duhanit dhe bateri
dhe karikuesit e baterive për cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit dhe pajisje
elektronike të pirjes së duhanit.
37 Mirëmbajtja dhe riparimi i cigareve elektronike, pajisjeve për ngrohje të duhanit dhe
pajisjeve elektronike të pirjes së duhanit; mirëmbajtja dhe riparimi i baterive dhe
karikuesve të baterive për cigare elektronike, pajisjeve për ngrohje të duhanit dhe pajisjeve
elektronike të pirjes së duhanit; ofrim i të gjitha këtyre shërbimeve që kanë të bëjnë
ekskluzivisht me cigare elektronike, pajisje për ngrohjen e duhanit, pajisje elektronike të
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pirjes së duhanit dhe baterive dhe karikusve të baterive për cigare elektronike, pajisje për
ngrohjen e duhanit dhe pajisje elektronike të pirjes së duhanit.
41 Shërbime argëtimi; aranzhimi i ngjarjeve për qëllime kulturore dhe argëtuese;
organizimin e aktiviteteve kulturore

(210) KS/M/ 2020/1579
(220) 21/09/2020
(731) MOBICASA SH.P.K.
Gjilan, Lidhja e Prizerenit nr.63, KS
(591) E kuqe
(740) Shaban Ismajli NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540)

(511) 20 Mobilet, pasqyrat, kornizat; produktet (që nuk janë përfshirë në klasattjera) prej
drurit, tapës, xunkthit, kallamit, thuprave të shelgut, bririt,ashtit, fildishit, ashtit të balenës,
guaskës, qelibarit, sedefit, sepiolitit dhe prej zëvendësuesve të të gjitha këtyre materialeve,
ose prej plastike.
21 Enët dhe kutitë e amvisërisë ose kuzhinës; krehrit dhe sfungjerët; furçat(përveç furçave
të bojës); materialet për krijimin e furçave; artikujt për pastrim; tufat prej çeliku për fërkim;
qelqi i përpunuar ose gjysmë ipërpunuar (përveç xhamit që përdoret në ndërtimtari),
qelqurinat, enët prejporcelani dhe argjili që nuk janë përfshirë në klasat tjera
24 Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera;mbulesat e
shtretërve dhe të tavolinave.

(210) KS/M/ 2020/1580
(220) 21/09/2020
(731) N.SH”Estetike relax Zmajra”
Rruga Bajram Kelmendi Nr=137,Prishtinë
10000,Kosovë, KS
(591) Kaltërt në të mbyllët
(740) Aziz Tërmkolli Rruga 28
Nëntori,hyrja 1,kati 3,Nr=17,Fushë
Kosovë,Kosovë

(540)

(511) 44 Sherbime mjeksore, sherbime veterinare, kujdes higjienik dhe i bukuris per qeniet
njerzore kafshet, bujqesia, aktuakultura, horticulture dhe sherbime pyjore.
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(210) KS/M/ 2020/1583
(220) 22/09/2020
(731) Xiamen Songli lmport And Export
Co., Ltd Unit B1, unit B, floor 19,
rongxinsheng operation center, No.11
Nantou Road, Guanyin international
business center, Siming
District, Xiamen, Fujian, CN
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren

(540) TCS

(511) 9 Bateri ndezese, bateri elektrike;akumulatore elektrik;bateri solare;pllaka per bateri,
bateri elektrike per vetura;akumulatore elektrik per vetura;kavanoza baterie;kavanoza
akumulatoresh;kuti per bateri.

(210) KS/M/ 2020/1584
(220) 22/09/2020
(731) N.H.”Dollomiti” Rr.”Mehmet
Haxhaj” nr.10 38200 Klinë, KS
(591) E gjelbër

(540)

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli
dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;
mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat
(mëlmesat); erëzat; akulli
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.
Tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve të duhanit në dyqane të specializuara dhe jo të
specializuara, ku mbretëron ushqimi, pijet dhe duhani
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm, hotele,
motele, restorante
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(210) KS/M/ 2020/1585
(220) 22/09/2020
(731) GREE ELECTRIC APPLIANCES,
INC. OF ZHUHAI JINJI WEST ROAD,
QIANSHAN ZHUHAI, GUANGDONG,
CN
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) KINGHOME

(511) 7 Kompresorë [makina]; kompresorë për frigoriferë; blender elektrike kuzhine për
përdorim shtëpiak; shtrydhëse frutash elektrike; përpunues elektrik të ushqimit; lavatriçe
për lavanderi; makina shtrydhëse për lavanderi; enëlarëse; fshesa elektrike; motor elektrik
përveç për automjete tokësore; mulli elektrik për kafe; coptëues elektrik për mish për
përdorim në shtëpi; shpërndarës të mbetjeve ushqimore.
9 Telefonat celularë; terminale interaktive të ekranit me prekje; qarqe të integruara; aparate
për përpunimin e të dhënave; aplikacione të shkarkueshme për celularët; telekomandë për
përdorim shtëpiak; adaptorë elektrikë; bateri; kondensatorë; çelësa elektrikë; qipa
elektronik; priza elektrike; tela elektrik; kabllo elektrike; brava elektrike; program
kompjuterik (i regjistruar); pajisje për njohjen e fytyrës”.
11 Frigoriferë; friz; kondicionerë; ventiues [kondicionerë të ajrit], instalime dhe aparate;
radiatorë, elektrikë; tharëse rrobash, elektrike; fem [klimatizim]; dehumidifikues të ajrit për
përdorim shtëpiak; aparate për pastrimin e ajrit; aspirator për përdorim në kuzhinë; ngrohës
uji për përdorimin e larjes (gaz ose ngrohje elektrike); ngrohës elektrik uji; tenxhere me
induksion elektromagnetik për qëllime shtëpiake; shpërndarës elektrik të ujit të pijshëm;
ibrik elektrikë për përdorim shtëpiak; lagështues të ajrit për përdorim shtëpiak; tenxhere
elektrike për përgatitjen e orizit; tharëse ajri; sterilizues ajri; tharëse elektrike për flokë;
sterilizues elektrik për pjata; ngrohje uji me energji solare; ngrohës të ajrit në banjë; ndezës
gazi; furrat me mikrovalë për qëllime shtëpiake; instalime për pastrimin e ujit; paisje
elektrike për zierjen e vezëve për qëllime shtëpiake; toster për bukë; aparate elektrike për
kafe; furra për pjekje për përdorim shtëpiak; tenxhere elektrike të ngadaltë; instalime
ndriçimi; makina akulli; bodrumet elektrike të verës”.

(210) KS/M/ 2020/1586
(220) 22/09/2020
(731) GREE ELECTRIC APPLIANCES,
INC. OF ZHUHAI
JINJI WEST ROAD, QIANSHAN
ZHUHAI, GUANGDONG, CN
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540)

(511) 7 Kompresorë [makina]; kompresorë për frigoriferë; blender elektrike kuzhine për
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përdorim shtëpiak; shtrydhëse frutash elektrike; përpunues elektrik të ushqimit; lavatriçe
për lavanderi; makina shtrydhëse për lavanderi; enëlarëse; fshesa elektrike; motor elektrik
përveç për automjete tokësore; mulli elektrik për kafe; coptëues elektrik për mish për
përdorim në shtëpi; shpërndarës të mbetjeve ushqimore”.
9 Telefonat celularë; terminale interaktive të ekranit me prekje; qarqe të integruara; aparate
për përpunimin e të dhënave; aplikacione të shkarkueshme për celularët; telekomandë për
përdorim shtëpiak; adaptorë elektrikë; bateri; kondensatorë; çelësa elektrikë; qipa
elektronik; priza elektrike; tela elektrik; kabllo elektrike; brava elektrike; program
kompjuterik (i regjistruar); pajisje për njohjen e fytyrës”.
11 Frigoriferë; friz; kondicionerë; ventiues [kondicionerë të ajrit], instalime dhe aparate;
radiatorë, elektrikë; tharëse rrobash, elektrike; fem [klimatizim]; dehumidifikues të ajrit për
përdorim shtëpiak; aparate për pastrimin e ajrit; aspirator për përdorim në kuzhinë; ngrohës
uji për përdorimin e larjes (gaz ose ngrohje elektrike); ngrohës elektrik uji; tenxhere me
induksion elektromagnetik për qëllime shtëpiake; shpërndarës elektrik të ujit të pijshëm;
ibrik elektrikë për përdorim shtëpiak; lagështues të ajrit për përdorim shtëpiak; tenxhere
elektrike për përgatitjen e orizit; tharëse ajri; sterilizues ajri; tharëse elektrike për flokë;
sterilizues elektrik për pjata; ngrohje uji me energji solare; ngrohës të ajrit në banjë; ndezës
gazi; furrat me mikrovalë për qëllime shtëpiake; instalime për pastrimin e ujit; paisje
elektrike për zierjen e vezëve për qëllime shtëpiake; toster për bukë; aparate elektrike për
kafe; furra për pjekje për përdorim shtëpiak; tenxhere elektrike të ngadaltë; instalime
ndriçimi; makina akulli; bodrumet elektrike të verës”.

(210) KS/M/ 2020/1587
(220) 22/09/2020
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo
Jukićeva 53, 71000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska, Pallaska &
Associates L.L.C. Bulevardi Nëna Tereze
47/5, Prishtinë

(540) RIVER

(511) 5 Produkte Farmaceutike

(210) KS/M/ 2020/1588
(220) 23/09/2020
(731) Dituria Reiseburo Sh.P.K
Rr “Tony Blair” Ferizaj, KS
(591) E bardhë, E Zezë, E portokall.

(540)
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(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.

(210) KS/M/ 2020/1594
(220) 23/09/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) GR 010

(511) 12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.

(210) KS/M/ 2020/1595
(220) 23/09/2020
(731) Faton Sylejmani NOTAbrillant
official SH.P.K. Rr. Marije Shllaku , Nr. 75,
60000 Gjilan, KS
(591) HAPËSIRA ME NGJYRË TË KUQE
ndërsa SHKRONJAT ME NGJYRË TË
BARDHË
(740) Faton Sylejmani NOTAbrillant
official SH.P.K. Rr. Marije Shllaku , Nr. 75
, 60000 Gjilan

(540)

(511) 23 Fijet dhe pejtë, për përdorim në fushën e tekstilit
24 Tekstilet dhe mallrat prej tekstili, që nuk janë përfshirë në klasat tjera;
mbulesat e shtretërve dhe të tavolinave
25 Qilimat dhe sixhadet, rrogozat dhe hasrat, linoleumi dhe materialet tjera
për mbulimin e dyshemesë; tapiceritë e murit (jo nga tekstili)
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(210) KS/M/ 2020/1596
(220) 24/09/2020
(731) EMIN SHERIFI N.P.T. ,,SHARRI’’
Pn-Ferizaj, KS

(540)

(511) 37 Konsulta per ndertimtari: ndertimtari, dhenia e informatave per ndertimtari,
mbikeqyrja e ndertimit te objekteve, instalimi i dyerve dhe dritareve, prodhimi i dyerve dhe
laminatit dhe produkteve te drurit, instalimi i mjeteve te punes ne punishten e ndertimtarise.

(210) KS/M/ 2020/1597
(220) 24/09/2020
(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci
nr.32, Prishtinë, KS
(740) Sokol Ismaili Rr. Fehmi Lladrovci
nr.32, Prishtinë

(540) IBUDGET

(511) 3 Preparatet per zbardhim dhe substancat tjera per larje rrobash, preparatet per
pastrim, shkelqim, ferkim, dhe gerryrje, sapunet, vajrat esenciale, preparatet kozmetike,
losionet per flok, pasta per dhembe.
21 Enet dhe kutit e amviserise ose kuzhines, krehrit dhe sfunxheret, furçat (perveq furçave
te bojes), materialet per krijimin e e furçave, artikujt per pastrim, tufat prej çeliku per
ferkim, qelqi i perpunuar ose gjysme perpunuar (perveç xhamit qe perdoret ne
ndertimatari), qelqurinat, enet prej porcelain dhe argjili qe nuk jane perfshir ne klasat tjera.
24 Tekstilet dhe mallrat prej teksili, qe nuk jan eperfshire ne klasat tjera, mbuleta e
shtreterve dhe tavolinave
29 Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e mishit, pemet dhe perimet e
konzervuara, te ngrira, te thara, dhe te ziera, xhelatinat, reçelat, kopostot, vezet, qumeshti
dhe produktet e tije, vaji dhe yndyrat per ushqim
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktte e
drithrave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melmesat, tharmi, pluhuri per
pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat( melmesat) , ereza, akulli.
32 Birrat, ujrat mineral dhe te gazuar si dhe pijet tjera jooalkoolike, pije frutash dhe leng
frutash, shurupet dhe gatitjet tjera per prodhimin epijeve freskuese

76

Buletini Zyrtar Nr. 94 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(210) KS/M/ 2020/1598
(220) 24/09/2020
(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci
nr.32, Prishtinë, KS

(540) RONDI

(511) 29 Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e mishit, pemet dhe
perimet e konzervuara, te ngrira, te thara, dhe te ziera, xhelatinat, reçelat, kopostot, vezet,
qumeshti dhe produktet e tije, vaji dhe yndyrat per ushqim
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktte e
drithrave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melmesat, tharmi, pluhuri per
pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat( melmesat) , ereza, akulli.
31 Produktet dhe kokrrat bujqesore, te kopshtarise dhe pylltarise qe nuk jan eperfshir ne
klasat tjera, kafshet e gjalla, pemet dhe perimet e fresketa, farat, bimet dhe lulet natyrore,
ushqimi per kafshe, malta

(210) KS/M/ 2020/1599
(220) 24/09/2020
(731) PROEX SH.P.K Rr. Fehmi Lladrovci
nr.32, Prishtinë, KS

(540) L'ITALY

(511) 29 Mishi, peshku, shpezet dhe kafshet e gjahut, ekstraktet e mishit, pemet dhe
perimet e konzervuara, te ngrira, te thara, dhe te ziera, xhelatinat, reçelat, kopostot, vezet,
qumeshti dhe produktet e tije, vaji dhe yndyrat per ushqim
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale, mielli dhe produktte e
drithrave, buka, brumerat dhe embelsirat, akulloret, mjalta, melmesat, tharmi, pluhuri per
pjekje, kripa, mustarda, uthulla, salcat( melmesat) , ereza, akulli.
31 Produktet dhe kokrrat bujqesore, te kopshtarise dhe pylltarise qe nuk jan eperfshir ne
klasat tjera, kafshet e gjalla, pemet dhe perimet e fresketa, farat, bimet dhe lulet natyrore,
ushqimi per kafshe, malta

(210) KS/M/ 2020/1602
(220) 25/09/2020
(731) Mliječna Industrija d.o.o.
Sarajevska bb, Gradačac, Bosna i
Hercegovina, BH
(591) E Kuqe, E Bardhë

(540)

(740) Ahmet Hasolli Rr. Mujo Ulqinaku
5/1, 10000 Prishtine
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(511) 29 Krem kosi (produkt qumështi), djathi, kefir, kumis (pije qumështi), hirrë,
qumësht, produkte, salcë kosi për djathë të freskët, fermente (qumështore) për qëllime
kulinarie,.
30 Jogurt i ngrirë
32 Pije hirrë, qumësht bajame, qumësht kikiriku.

(210) KS/M/ 2020/1604
(220) 25/09/2020
(731) BRUPHARM SH.A. Fushë Kosovë,
Nëna Terezë H-I-Nr.3, 3, KS
(740) Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540) Reviforce

(511) 5 Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparatet e sanitarisë dhe përqëllime
mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorimmjekësor, ushqimi për foshnje;
emplastër , materialet për lidhje; materialetpër mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;
dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet
10 Aparatet dhe instrumentet: kirurgjike, mjekësore, dentare dhe veterinare,jymtyrët, sytë
dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje
44 Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe
kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë

(210) KS/M/ 2020/1605
(540)
(220) 25/09/2020
(731) Shemsi Gërgjaliu B.I Vushtrri/Rr,,Mic
Sokoli, KS
(591) E Zezë, Ngjyr Ari, E Gjelbert e
Mbyllur, E Bardhë
(740) Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë
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(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej
metali;konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni;
kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali;
gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në
klasat tjera; xehet
11 Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me
ujë dhe qëllime sanitare
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi

(210) KS/M/ 2020/1608
(220) 25/09/2020
(731) MARALD S.p.a. Via Monte Grappa
n. 7 24121 Bergamo, Italy, DE
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 18 Çanta; çanta nga lëkurë dhe imitimi i lëkurës; çanta shale; çanta doku; çanta
plazhi; çanta shopingu; çanta me rrota; çanta prej rrjeti; kuleta; çanta dore; çanta udhëtimi;
etiketa nga lëkura; etiketa valixhesh nga lëkura; mbajtëse të etiketave të bagazhit (lëkure);
shirita për valixhe; çanta për ombrella; arka çelsash; arka tualeti të cilat shiten të zbrazta;
bagazhe; bagazhe udhëtimi; çanta udhëtimi; mbulesa ombrellash; mbulesa valixhesh;
ombrella; çadra dielli; kuleta; arka për kartela biznesi; arka për mbajtjen e kartelave
kreditore (nga lëkura); arka muzikore (bagazhe); çanta rrjeti për shoping; shirita
shpatullash; valixhe; valixhe dokumentesh; çanta udhëtimi për veshje; çanta shpine;
paketime sportive (çanta); bartës veshjesh; çanta lëkure; takëme udhëtimi; çanta për të
gjitha qëllimet; çanta për rripa; çanta librash; çanta çelsash; çanta udhëtimi për këpucë;
çantasupesh; çanta veglsh tëcilat shiten të zbrazta; valixhe; qese për mbajtjen e çelsave;
çana shkolle; çanta hobe për bartjen e foshnjeve; çanta shpine; këllëf pëlhure; mbajtës për
veshje sporti; çanta atletike për të gjitha qëllimet; çanta për sport; çanta sportive me rrota
për të gjith aqëllimet; kuleta qeqesh nga lëkura; kuleta pasaportash; arka dokumetesh;
valixhe e vogël; shirita lëkure; karoca; rrota për valixhe; çanta shpine; çanta shpine me
rrota; arka për bartjen e veshjeve, këmishave dhe veshjeve.
25 Veshje, veshje jo ujëlëshuese; veshje sporti; veshje nga imitimi i lëkurës; veshje lëkure;
veshje motoristësh; veshje çiklistësh; veshje për gjimnastikë; fustane; togë; bandanë (shall
qafe); kapela (veshje koke); bereta; veshje e brendshme; veshje e brendshme për absorbim
të djersës; body (veshje); mbajtëse rrobash (lastik); korset (veshje e brendshme); galoshe;
kapela kafke; veshmbathje; veshmbathje atletike; çorape (geta); leotardë; çorape; kilota për
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veshje; brekë banje; fanela; kësula; kapotë; mantel me kapuç (veshje); brez (si pjesë e
veshjes); çorape femrash; kollar (veshje); jelek grash; pajë e fëmijve të posalindur – lajet;
kostume banje; kapela banje; kapela dushi; shirita koke (veshje); katrorë xhepi; shalla;
shalle qafe (kufje); pjesë t epërme të çizmeve; xhaketa (veshje); llastik çorrapesh; gjëra
xhaketash (veshje); bluzonë; funde; kominoshe; këmishë nae; dorza (veshje); veshje e bërë
gati; veshje letre; veshje e thurur (veshje); dollakë (ngrohës këmbësh); triko sporti; artikuj
trikotazi; pulovër; kufje (veshje) pelerina; maska gjumi; pantallona të shkurtëra; funde të
shkurtëra; brekë boksierësh; brekë bebesh (veshje e brendshme); jelek; pantallona; papuçe;
kufje veshësh (veshje); gëzof me kapuç; tuta sportive; peliçe; supore këmishash; pizhame;
mansheta; ponço; llastik çorapesh; llastik mbajtës; sutjen; sandale; sandale banje; sarisa;
këllëfe këmbësh, që nuk ngrohen me rrymë; këpucë; esparto këpucë ose sandale; papuçe
banje; kostume; këpucë gjimnastike; këpucë plazhi; këpucë trajnimi; shalle; breza për
veshje; taban të brendshëm; xhybe; zhupon; shirita pantallonash; gjysëm çizme; çizme;
shall i gjërë për gra; kostume; xhepa për veshje; T-shirt (këmisha) me mëngë të shkurtëra;
fustane solemne; T-shirt (këmisha) me mëngë të gjata; pjesë të epërme të veshmbathjeve;
kombinime (veshje); uniforma; velenka (çizme shajaku); ballik (veshje koke); maje (pjesë
të epërme) të kapelës; mbërtheska për shtrëngim (bashkangjitje) në këpucë sportive

(210) KS/M/ 2020/1609
(220) 25/09/2020
(300) 01821523 24/07/2020 EU
(731) LENZING
AKTIENGESELLSCHAFT
Werkstrasse 2 4860 Lenzing Austria, AT
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) VEOCEL

(511) 35 Reklamim ; shërbime reklamimi , marketingu dhe promovimi; organizim
demonstrimi per qëllime reklamimi; rregullimi i ekraneve per qëllime komerciale;
organizimi i ekspozitave per qëllime reklamimi; rregullimi i shpërndarjes se literaturës
reklamuese ne përgjigje te pyetjeve telefonike; reklamim nëpërmjet banderolave; postimi i
faturave; administrim biznesi; menaxhim biznesi; demonstrimi i mallrave; demonstrimi i
mallrave dhe shërbimeve me mjete elektronike, gjithashtu per te mirën te shërbimeve te
ashtuquajtura t tleshopingut dhe blerjes nga shtëpija; demonstrimi i allrave per qëllime
promovuese; shërbime vitrinash per mallra; shpërndarja e reklamave; shpërndarja e
reklamave; shpërndarja e materialeve reklamuese dhe promovuese; shpërndarja e
reklamave per te tjerët; shpërndarja e reklamave per te tjerët përmes internetit; shpërndarja
e çështjeve qe kane te bëjnë me reklama, shpërndarja e materialeve reklamuese, marketing
dhe publicitare; distribuim dhe shpërndarje e materialeve reklamuese ( fletpalosjeve,
prospekteve, materialit te shtypur dhe mostrave) ; distribuim i reklamave dhe njoftimeve
tregtare; distribuim i njoftimeve per reklama; distribuim i materialit reklamues; distribuim i
materialit reklamues, marketingut dhe promovues; distribuim i produkteve per qëllime
reklamimi, distribuim i çeshjteve promovuese; distribuim i prospekteve dhe mostrave;
distribuim i mostrave per qëllime publiciteti; ekspozita ( udhëheqje) per qëllime
reklamimi ; ekspozita ( udhëheqje) per qëllime biznesi; ekspozita te revyve te modës per
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qëllime tregtare; distribuim i faturave te dorës; studime marketingu; rregullim vitrinash;
funksione zyre; reklamim nëpërmjet internet ( online) ; organizimi dhe transmetimi i
prezantimeve te produkteve; organizimi ingjarjeve per qëllime komerciale dhe reklamuese,
organizimi i ekspozitave dhe panaireve tregtare per qëllime biznesi dhe promovimi;
organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve per qëllime komerciale,
promovuese dhe reklamuese; planifikimi dhe udhëheqje te panaireve tregtare, ekspozitave
dhe prezantimeve per qëllime ekonomike ose reklamuese; pergaditja dhe prezantimi i
ekraneve audio vizuale per qëllime reklamimi ; prezantimi i mallrave dhe shërbimeve;
shërbime te marrëdhënieve me publikun; marrja me qira e hapësirës reklamuese; marrja me
qira e hapësirës reklamuese online; demonstrimi i shitjeve (per te tjerët) ; promovimi i
shitjeve per te tjerët; shpërndarja e mostrave; shfaqje ( udhëheqje biznesi) ; shërbime te
menaxhimit te furnizimit zinxhiror; shërbime telemarketingu; shfaqje tregtare dhe shërbime
te ekspozitave.

(210) KS/M/ 2020/1610
(220) 25/09/2020
(300) 018296068 25/08/2020 EU
(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG
Peter-Müller-Straße 3 40468 Düsseldorf
GERMANY, DE
(591) E bardhe e kuqe
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Produkte të perimeve dhe patateve të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose
ndryshe të prodhuara dhe të përpunuara; Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirik, kokos (i
tharë) të pjekur, tharë, kripur, me erza, të mbështjellur dhe të përpunuar; fruta dhe perime të
konservuara, thara dhe gatuara; akstrakte allgash deti për ushqim; produkte xhenxhefili të
cilët janë fruta të thara; gjalpë kikiriki.
30 Produkte të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose ndryshe të prodhuara dhe të
përpunuara si tapioka, maniokë, oriz, misër, grur ose produkte tjera nga drithrat dhe
produke xhenxhefili, të cilat janë ëmbëlsira ose xhele frutash; biskota dhe presla të
këndshme; shufra drithrash, të cilat kryesisht përmbajnë lajthi, fruta të thara, drithra të
përpunuara; çokollatë dhe produkte çokollate; salca.
31 Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirikë dhe fara të papërpunuara; Alga për konsum
njerëzor.

(210) KS/M/ 2020/1611
(220) 25/09/2020
(300) 018296066 25/08/2020 EU
(731) ntersnack Group GmbH & Co. KG
Peter-Müller-Straße 3 40468 Düsseldorf,
DE

(540)
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(591) E verdhe, e kalter, e bardhe, e kuqe,
baron...
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(511) 29 Produkte të perimeve dhe patateve të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose
ndryshe të prodhuara dhe të përpunuara; Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirik, kokos (i
tharë) të pjekur, tharë, kripur, me erza, të mbështjellur dhe të përpunuar; fruta dhe perime të
konservuara, thara dhe gatuara; akstrakte allgash deti për ushqim; produkte xhenxhefili të
cilët janë fruta të thara; gjalpë kikiriki.
30 Produkte të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose ndryshe të prodhuara dhe të
përpunuara si tapioka, maniokë, oriz, misër, grur ose produkte tjera nga drithrat dhe
produke xhenxhefili, të cilat janë ëmbëlsira ose xhele frutash; biskota dhe presla të
këndshme; shufra drithrash, të cilat kryesisht përmbajnë lajthi, fruta të thara, drithra të
përpunuara; çokollatë dhe produkte çokollate; salca.
31 Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirikë dhe fara të papërpunuara; Alga për konsum
njerëzor.

(210) KS/M/ 2020/1612
(220) 25/09/2020
(300) 018296067 25/08/2020 EU
(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG
Peter-Müller-Straße 3 40468 Düsseldorf,
DE
(591) E bardhe , e kuqe
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Produkte të perimeve dhe patateve të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose
ndryshe të prodhuara dhe të përpunuara; Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirik, kokos (i
tharë) të pjekur, tharë, kripur, me erza, të mbështjellur dhe të përpunuar; fruta dhe perime të
konservuara, thara dhe gatuara; akstrakte allgash deti për ushqim; produkte xhenxhefili të
cilët janë fruta të thara; gjalpë kikiriki
30 Produkte të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose ndryshe të prodhuara dhe të
përpunuara si tapioka, maniokë, oriz, misër, grur ose produkte tjera nga drithrat dhe
produke xhenxhefili, të cilat janë ëmbëlsira ose xhele frutash; biskota dhe presla të
këndshme; shufra drithrash, të cilat kryesisht përmbajnë lajthi, fruta të thara, drithra të
përpunuara; çokollatë dhe produkte çokollate; salca.
31 Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirikë dhe fara të papërpunuara; Alga për konsum
njerëzor.
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(210) KS/M/ 2020/1613
(220) 25/09/2020
(300) 018296063 25/08/2020 EU
(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG
Peter-Müller-Straße 3 40468 Düsseldorf,
DE
(591) E verdhe, e kalter, e bardhe, e kuqe,
baron...
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Produkte të perimeve dhe patateve të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose
ndryshe të prodhuara dhe të përpunuara; Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirik, kokos (i
tharë) të pjekur, tharë, kripur, me erza, të mbështjellur dhe të përpunuar; fruta dhe perime të
konservuara, thara dhe gatuara; akstrakte allgash deti për ushqim; produkte xhenxhefili të
cilët janë fruta të thara; gjalpë kikiriki.
30 Produkte të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose ndryshe të prodhuara dhe të
përpunuara si tapioka, maniokë, oriz, misër, grur ose produkte tjera nga drithrat dhe
produke xhenxhefili, të cilat janë ëmbëlsira ose xhele frutash; biskota dhe presla të
këndshme; shufra drithrash, të cilat kryesisht përmbajnë lajthi, fruta të thara, drithra të
përpunuara; çokollatë dhe produkte çokollate; salca.
31 Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirikë dhe fara të papërpunuara; Alga për konsum
njerëzor.

(210) KS/M/ 2020/1615
(220) 25/09/2020
(300) 018296174 26/08/2020 EU
(731) Intersnack Group GmbH & Co. KG
Peter-Müller-Straße 3 40468 Düsseldorf,
DE
(591) E verdhe, e kalter, e kuqe
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Produkte të perimeve dhe patateve të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose
ndryshe të prodhuara dhe të përpunuara; Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirik, kokos (i
tharë) të pjekur, tharë, kripur, me erza, të mbështjellur dhe të përpunuar; fruta dhe perime të
konservuara, thara dhe gatuara; akstrakte allgash deti për ushqim; produkte xhenxhefili të
cilët janë fruta të thara; gjalpë kikiriki.
30 Produkte të ekstruara (shtrydhje) dhe peletizuara ose ndryshe të prodhuara dhe të
përpunuara si tapioka, maniokë, oriz, misër, grur ose produkte tjera nga drithrat dhe
produke xhenxhefili, të cilat janë ëmbëlsira ose xhele frutash; biskota dhe presla të
këndshme; shufra drithrash, të cilat kryesisht përmbajnë lajthi, fruta të thara, drithra të
përpunuara; çokollatë dhe produkte çokollate; salca.
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31 Lajthi, ara Indie, fëstëk, bajame, kikirikë dhe fara të papërpunuara; Alga për konsum
njerëzor.

(210) KS/M/ 2020/1616
(220) 25/09/2020
(731) COMPANY 21 SH.P.K
Pallati i Mediave - Anex, Prishtinë, 10000,
Republika e Kosovës, KS
(591) E hirit, e zezë dhe e kaltërt.
(740) Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues
Ligjor COMPANY 21 SH.P.K Pallati i
Mediave - Anex, Prishtinë, 10000,
Republika e Kosovës

(540)

(511) 9 Aparature dhe instrumente shkencore, fotografike, kinematografike, audio vizuale,
optike, aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; bartës
magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi; filma, regjistrues i zërit dhe videove; traka, kaseta,
regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese; kompat disk, DVD-të dhe media të
tjera dixhitale për regjistrim; muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme); zile telefoni
(të shkarkueshme); publikime (të shkarkueshme); softuer kompjuteri dhe lojëra
kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti); syze dielli;
syze; pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura.
16 Letër; karton; gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura; afishe, libra, libra muzikë,
revista, pamfleta, broshura, publikime periodike dhe ngjarje programesh; libra autografikë;
fletushkë reklamash; ngjitësa; faqe e muzikës; materiale për lidhjen e librave; fotografi;
letër shkrimi; punime arti dhe figura të vogla nga letradhe kartoni; modele arkitekture;
instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje
dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të
shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi
(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i
urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese
(Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion
komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime
(Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të
shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të
performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të
konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë;
Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për
qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi
e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes;
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Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale
ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat
në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë;
Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve
publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i
materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i);
Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime
të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i
shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të
dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci
Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale
ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese;
Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.
38 Telekomunikim; transmetim, emetim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të dhënave,
imazheve, muzikës, audio, video, multimedias, televizionit dhe radios me anë të rrjeteve të
telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit
pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim, ë
transmetimit, transmetimin dhe transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të
telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit
pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-mekërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe
multimediave me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit,
satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove;
telefona, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike,
shërbimet e audio konferencave dhe video konferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e
telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa
tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e internetit, data baza,
tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-linë, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio
programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe
konsulencës në lidhje me të gjitha ato që u cekën më lartë.”
41 Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, stazhit, praktikës, dhe
programeve këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe
dizajnit; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve,
klasave, webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga
distanca; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave
live, ngjarjeve të posaçme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale,
garave, konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive;
zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezantimin e radio programeve,
programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse,
sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art
dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit,
radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive;
ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës,
informimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës;
ofrimin e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të
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programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
për shkarkim falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit,
lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e
web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmi e
zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe
kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme,
lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave,
orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative,
zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live,
garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e
biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit
dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve,
shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezantimin e rishikimeve,
sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve
kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në
lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore,
koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe
ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje
(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim
në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim
dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me
përmbajtje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative,
manualeve, blogjeve, ditarëve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve
informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve;
shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuterikë jo-të
shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe
stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të
tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë; shpërndarjen e
videokasetave; ofrimin e objekteve rekreative; informimet rekreative; shërbimet e klubit
shëndetësor [trajnim shëndetësor dhe të stërvitjes]; dhënien me qira të lodrave; dhënien me
qira të pajisjeve të lojërave; mbajtjen e tureve udhëzuese; trajnimin e kafshëve; modelimin
për artistë; lotaritë operuese; dhënien me qira të shtëpive akuariume.”
42 Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra
(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje
kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim;
Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime
argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit];
Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik;
Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i
shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk
shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë;
Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i);
Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe
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televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet
publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e)
[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.

(210) KS/M/ 2020/1617
(220) 25/09/2020
(731) COMPANY 21 SH.P.K
Pallati i Mediave - Anex, Prishtinë, 10000,
Republika e Kosovës, KS
(740) Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues
Ligjor COMPANY 21 SH.P.K Pallati i
Mediave - Anex, Prishtinë, 10000,
Republika e Kosovës

(540) RADIO TELEVIZIONI 21

(511) 9 Aparature dhe instrumente shkencore, fotografike, kinematografike, audio vizuale,
optike, aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; bartës
magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi; filma, regjistrues i zërit dhe videove; traka, kaseta,
regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese; kompat disk, DVD-të dhe media të
tjera dixhitale për regjistrim; muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme); zile telefoni
(të shkarkueshme); publikime (të shkarkueshme); softuer kompjuteri dhe lojëra
kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti); syze dielli;
syze; pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura
16 Letër; karton; gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura; afishe, libra, libra muzikë,
revista, pamfleta, broshura, publikime periodike dhe ngjarje programesh; libra autografikë;
fletushkë reklamash; ngjitësa; faqe e muzikës; materiale për lidhjen e librave; fotografi;
letër shkrimi; punime arti dhe figura të vogla nga letradhe kartoni; modele arkitekture;
instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje
dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të
shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi
(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i
urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese
(Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion
komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime
(Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të
shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të
performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të
konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë;
Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për
qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi
e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes;
Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale
ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat
në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë;
Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve
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publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i
materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i);
Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime
të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i
shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të
dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci
Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale
ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese;
Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.
38 Telekomunikim; transmetim, emetim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të dhënave,
imazheve, muzikës, audio, video, multimedias, televizionit dhe radios me anë të rrjeteve të
telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit
pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim, ë
transmetimit, transmetimin dhe transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të
telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit
pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-mekërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe
multimediave me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit,
satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove;
telefona, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike,
shërbimet e audio konferencave dhe video konferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e
telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa
tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e internetit, data baza,
tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-linë, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio
programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe
konsulencës në lidhje me të gjitha ato që u cekën më lartë.”
41 Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, stazhit, praktikës, dhe
programeve këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe
dizajnit; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve,
klasave, webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga
distanca; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave
live, ngjarjeve të posaçme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale,
garave, konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive;
zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezantimin e radio programeve,
programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse,
sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art
dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit,
radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive;
ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës,
informimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës;
ofrimin e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të
programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
për shkarkim falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit,
lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e
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web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmi e
zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe
kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme,
lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave,
orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative,
zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live,
garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e
biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit
dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve,
shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezantimin e rishikimeve,
sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve
kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në
lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore,
koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe
ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje
(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim
në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim
dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me
përmbajtje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative,
manualeve, blogjeve, ditarëve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve
informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve;
shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuterikë jo-të
shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe
stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të
tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë; shpërndarjen e
videokasetave; ofrimin e objekteve rekreative; informimet rekreative; shërbimet e klubit
shëndetësor [trajnim shëndetësor dhe të stërvitjes]; dhënien me qira të lodrave; dhënien me
qira të pajisjeve të lojërave; mbajtjen e tureve udhëzuese; trajnimin e kafshëve; modelimin
për artistë; lotaritë operuese; dhënien me qira të shtëpive akuariume.”
42 Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra
(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje
kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim;
Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime
argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit];
Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik;
Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i
shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk
shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë;
Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i);
Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe
televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet
publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e)
[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.
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(210) KS/M/ 2020/1618
(220) 25/09/2020
(731) COMPANY 21 SH.P.K
Adresa: Pallati i Mediave - Anex, Prishtinë,
10000, Republika e Kosovës, KS
(591) Kombinim i ngjyrave e bardhë, e
kaltërt dhe e hirit.
(740) Visar Kastrati, L.L.M, Përfaqësues
Ligjor Adresa: Pallati i Mediave - Anex,
Prishtinë, 10000, Republika e Kosovës

(540)

(511) 9 Aparature dhe instrumente shkencore, fotografike, kinematografike, audio vizuale,
optike, aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; bartës
magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi; filma, regjistrues i zërit dhe videove; traka, kaseta,
regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese; kompat disk, DVD-të dhe media të
tjera dixhitale për regjistrim; muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme); zile telefoni
(të shkarkueshme); publikime (të shkarkueshme); softuer kompjuteri dhe lojëra
kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti); syze dielli;
syze; pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura.
16 Letër; karton; gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura; afishe, libra, libra muzikë,
revista, pamfleta, broshura, publikime periodike dhe ngjarje programesh; libra autografikë;
fletushkë reklamash; ngjitësa; faqe e muzikës; materiale për lidhjen e librave; fotografi;
letër shkrimi; punime arti dhe figura të vogla nga letradhe kartoni; modele arkitekture;
instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje
dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të
shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi
(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i
urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese
(Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion
komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime
(Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të
shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të
performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të
konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë;
Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për
qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi
e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes;
Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale
ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat
në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë;
Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve
publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i
materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i);
Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime
të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i
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shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të
dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci
Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale
ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese;
Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.
38 Telekomunikim; transmetim, emetim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të dhënave,
imazheve, muzikës, audio, video, multimedias, televizionit dhe radios me anë të rrjeteve të
telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit
pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim, ë
transmetimit, transmetimin dhe transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të
telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit
pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-mekërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe
multimediave me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit,
satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove;
telefona, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike,
shërbimet e audio konferencave dhe video konferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e
telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa
tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e internetit, data baza,
tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-linë, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio
programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe
konsulencës në lidhje me të gjitha ato që u cekën më lartë.
41 Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, stazhit, praktikës, dhe
programeve këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe
dizajnit; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve,
klasave, webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga
distanca; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave
live, ngjarjeve të posaçme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale,
garave, konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive;
zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezantimin e radio programeve,
programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse,
sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art
dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit,
radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive;
ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës,
informimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës;
ofrimin e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të
programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
për shkarkim falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit,
lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e
web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmi e
zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe
kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme,
lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave,
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orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative,
zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live,
garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e
biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit
dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve,
shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezantimin e rishikimeve,
sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve
kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në
lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore,
koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve,ekspozitave, dhe
ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje
(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim
në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim
dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me
përmbajtje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative,
manualeve, blogjeve, ditarëve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve
informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve;
shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuterikë jo-të
shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe
stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të
tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë; shpërndarjen e
videokasetave; ofrimin e objekteve rekreative; informimet rekreative; shërbimet e klubit
shëndetësor [trajnim shëndetësor dhe të stërvitjes]; dhënien me qira të lodrave; dhënien me
qira të pajisjeve të lojërave; mbajtjen e tureve udhëzuese; trajnimin e kafshëve; modelimin
për artistë; lotaritë operuese; dhënien me qira të shtëpive akuariume.”
42 Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra
(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje
kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim;
Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime
argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit];
Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik;
Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i
shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk
shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë;
Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i);
Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe
televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet
publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e)
[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.
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(540) RTV 21

(511) 9 Aparature dhe instrumente shkencore, fotografike, kinematografike, audio vizuale,
optike, aparate për regjistrimin, transmetimin apo riprodukimin e zërit apo imazheve; bartës
magnetik i të dhënave, disqe regjistrimi; filma, regjistrues i zërit dhe videove; traka, kaseta,
regjistrimet vinil dhe media të tjera analoge regjistruese; kompat disk, DVD-të dhe media të
tjera dixhitale për regjistrim; muzikë dixhitale dhe podcast (të shkarkueshme); zile telefoni
(të shkarkueshme); publikime (të shkarkueshme); softuer kompjuteri dhe lojëra
kompjuterike (përfshirë softuerin dhe lojërat e shkarkueshme nga interneti); syze dielli;
syze; pjesë dhe pajisje për mallërat e lartpërmendura
16 Letër; karton; gjëra të shtypura dhe publikime të shtypura; afishe, libra, libra muzikë,
revista, pamfleta, broshura, publikime periodike dhe ngjarje programesh; libra autografikë;
fletushkë reklamash; ngjitësa; faqe e muzikës; materiale për lidhjen e librave; fotografi;
letër shkrimi; punime arti dhe figura të vogla nga letradhe kartoni; modele arkitekture;
instrukcione dhe materiale mësimore (përpos aparateve); artikuje për paketim, mbështjellje
dhe ruajtje të letrës, kartonit apo plastikës; produkte nga letra për një përdorim; lloje të
shtypësve; bllok printimi; kapëse parash; pjesë dhe pajisje për mallrat e lartpërmendura
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi
(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i
urdhëresave të blerjes; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale reklamuese
(Përditësimi i); Hapësira reklamuese (Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion
komercial dhe) [dyqan për këshilla të konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime
(Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të
shërbimeve të telekomunikacionit për të tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të
performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla komerciale për) [dyqan për këshilla të
konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me postë;
Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi i) për
qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese (Organizimi
e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi i shitjes;
Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale
ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese; Reklamat
në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë;
Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve
publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i
materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i);
Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime
të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i
shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të
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dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Rekrutim personeli; Marketing, Agjenci
Punësimi; Komerciale televizive; Panaire tregtare (Organizata e-) për qëllime komerciale
ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim; Përditësimi i materialeve reklamuese;
Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.
38 Telekomunikim; transmetim, emetim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të dhënave,
imazheve, muzikës, audio, video, multimedias, televizionit dhe radios me anë të rrjeteve të
telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit
pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim, ë
transmetimit, transmetimin dhe transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të
telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit
pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-mekërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe
multimediave me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit,
satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove;
telefona, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike,
shërbimet e audio konferencave dhe video konferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e
telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa
tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e internetit, data baza,
tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-linë, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio
programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe
konsulencës në lidhje me të gjitha ato që u cekën më lartë.”
41 Klasa 38 - Telekomunikim; transmetim, emetim dhe transmetim i drejtpërdrejt i zërit, të
dhënave, imazheve, muzikës, audio, video, multimedias, televizionit dhe radios me anë të
rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të
komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; abonimet dhe pagesat-për-shikim,
ë transmetimit, transmetimin dhe transmetimin e drejtpërdrejtë me anë të rrjeteve të
telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit
pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove; shërbimet e transmetimit të videove-mekërkese; përputhjen e përdoruesve për transferimin e muzikës, audiove, videove dhe
multimediave me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit,
satelitit, radios, rrjeteve të komunikimit pa tela (wireless), televizionit dhe kabllove;
telefona, postë elektronike, mesazhet elektronike, transmetimin e të dhënat elektronike,
shërbimet e audio konferencave dhe video konferencave; ofrimin e qasjes në rrjetet e
telekomunikimit, rrjetet kompjuterike, internet, komunikimin me satelit, komunikimin pa
tela (wirelees) të rrjeteve, dhe kabllo; ofrimin e qasjes në faqet e internetit, data baza,
tabelat e buletineve elektronikë, forumet on-linë, doracakë, muzikë, dhe video dhe audio
programe; komunikimet me kompjuterë; shërbimet informative, këshilluese dhe
konsulencës në lidhje me të gjitha ato që u cekën më lartë.”
Klasa 41 - Shërbimet edukative; ofrimin e trajnimeve, mentorimit, stazhit, praktikës, dhe
programeve këshilluese për karrierë në lëminë e reklamimit, marketingut, komunikimit, dhe
dizajnit; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e seminareve, workshopeve,
klasave, webinareve, konferencave, instruksioneve online, dhe programeve të mësimit nga
distanca; aranzhimin, organizimin, drejtimin, dhe prezentimin e koncerteve, performancave
live, ngjarjeve të posaçme argëtuese, eventeve të artit dhe kulturore, zbavitjeve teatrale,
garave, konkurseve, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe eventeve sportive;
zhvillimin, prodhimin, shpërndarjen, dhënien me qira dhe prezantimin e radio programeve,
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programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
dhe video për shkarkim falas (podcast dhe webcast); ofrimin e programeve zbavitëse,
sporteve, animuese, muzikë, informim, lajme, realitet, dokumentarë, ngjarje aktuale, dhe art
dhe kulturë me anë të rrjeteve të telekomunikimit, rrjeteve kompjuterike, internetit, satelitit,
radios, rrjetit të komunikimit pa tela (wireless), televizionit, dhe kabllove televizive;
ofrimin e programeve zbavitëse që nuk-mund të shkarkohen, sportit, animacionit, muzikës,
informimit, lajmeve, realitetit, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe kulturës;
ofrimin e udhëzimeve interaktive për hulumtim, përzgjedhje, regjistrim dhe arkivim të
programeve televizive, filmave, multimediave me përmbajtje zbavitëse, programeve audio
për shkarkim falas (podcast), dhe regjistrim të zërit; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje zbavitëse, sportit, animim, muzikës, informimit,
lajmeve, realitet, dokumentare, ngjarje aktuale, dhe art dhe programe kulturore; ofrimin e
web-faqeve dhe aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje informuese nga lëmi e
zbavitjes, sportit, muzikës, lajmeve, dokumentareve, ngjarjeve aktuale, dhe artit dhe
kulturës; informacion zbavitës; ofrimin e lojërave kompjuterike jo-të shkarkueshme,
lojërave elektronike, lojërave interaktive, dhe video lojërave; ofrimin e informatave,
orareve, rishikimin dhe personalizimin e rekomandimeve të programeve edukative,
zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live,
garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; rezervimin e
biletave dhe shërbimet e rezervimit për programet edukative, zbavitjes, filmave, teatrit, artit
dhe ngjarjeve kulturore, koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve,
shfaqjeve, ekspozitave, dhe ngjarjeve sportive; publikimin dhe prezantimin e rishikimeve,
sondazheve, dhe vlerësimeve, dhe ofrimin interaktiv te web-faqeve dhe aplikacioneve
kompjuterike për postimin dhe ndarjen e rishikimeve, sondazheve, dhe vlerësimeve në
lidhje me programet edukative, zbavitëse, filmave, teatrit, artit dhe ngjarjeve kulturore,
koncerteve, performancave live, garave, panaireve, festivaleve, shfaqjeve, ekspozitave, dhe
ngjarjeve sportive; ofrimin e melodive që lëshon telefoni mobilë kur pranon thirrje
(ringtones) që nuk-shkarkohen, muzikë të para-regjistruar, video, dhe grafika për përdorim
në pajisjet mobil të komunikimit; ofrimin e web-faqeve për ngarkim, ruajtje, ndarje, shikim
dhe postim të imazheve audios, videos, gazetave online, blogjeve, podcast dhe me
përmbajtje multimediale; publikimin e librave, revistave, gazetave, buletineve informative,
manualeve, blogjeve, ditarëve, dhe publikime të tjera; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të librave, revistave, gazetave, buletineve
informative, manualeve, blogjeve, ditareve, dhe publikime të tjera; raportimin e lajmeve;
shërbimet e librarisë elektronike dhe online; ofrimin e softuerëve kompjuterikë jo-të
shkarkueshëm për përdorim në lidhje me paletsrën dhe stërvitjen; ofrimin e web-faqeve dhe
aplikacioneve kompjuterike me përmbajtje të informatave nga lëmia e palestrës dhe
stërvitjes; shërbimet e imazheve dixhitale; krijimin e efekteve vizuale dhe grafikave për të
tjerët; kreditimin e shërbimeve të librarisë; shërbimet online të librarisë; shpërndarjen e
videokasetave; ofrimin e objekteve rekreative; informimet rekreative; shërbimet e klubit
shëndetësor [trajnim shëndetësor dhe të stërvitjes]; dhënien me qira të lodrave; dhënien me
qira të pajisjeve të lojërave; mbajtjen e tureve udhëzuese; trajnimin e kafshëve; modelimin
për artistë; lotaritë operuese; dhënien me qira të shtëpive akuariume.
42 Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra
(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje
kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim;
95

Buletini Zyrtar Nr. 94 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime
argëtuese (Organizimi i); Modelimi për artistë; Organizimi i garave [arsimit apo argëtimit];
Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi fotografik;
Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit; Prodhimi i
shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve elektronike, që nuk
shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave elektronike në linjë;
Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare; Programet radiotelevizive (Prodhimi i);
Shfaqje (Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Argëtim televiziv; Programe
televizive (Prodhim të radios dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet
publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen e)
[trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare
(210) KS/M/ 2020/1621
(220) 25/09/2020
(731) Fjolla Mehmeti Pasjak, Novobërdë.
Republika e Kosovës, KS
(591) ngjyre portokalli, ngjyre jeshile

(540)

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli
dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;
mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat
(mëlmesat); erëzat; akulli
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm

(210) KS/M/ 2020/1622
(220) 25/09/2020
(731) Jetmir Balaj Fshati Tërnje, komuna
Suharekes, KS
(740) Jetmir Balaj Fshati Tërnje, komuna e
Suharekes

(540) THERMO FIX

(511) 1 Adezivet (ngjitesit) per polisterol
2 Bojra, bojera kunder bllokimit, lustra, llake; reagjente lidhes dhe hollues per bojera;
terpentina; preparete per mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e drurit; ngjyra; gerryese;
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rreshira te paperpunuara natyrale; metale ne forme petash dhe pluhuri per piktore, dekorues,
shtypes dhe artiste.
17 Materiale izolimi; tabela dhe panelei izolimi prej stiropori; tabela dhe panele izolimi per
ngrohjen e dyshemeve; material paketimi; material leshtupuese; plastike ne forme te
shtrydhur per fabrikim te metejshem; polistiroli gjysme i perpunuar poroz. Materialet per
paketim, mbushje dhe izolim; materialet qe perdoren perizolim nga temperature dhe zeri;
shtresa izoluese per pikëtime.

(210) KS/M/ 2020/1623
(220) 25/09/2020
(731) Jetmir Balaj Fshati Tërnje, komuna e
Suharekes, KS
(591) e zeze, e verdhe, hiri e bardhe
(740) Jetmir Balaj Fshati Tërnje, komuna e
Suharekes

(540)

(511) 1 Adezivet (ngjitesit) per polisterol
2 Bojera, bojera kunder bllokimit, lustra, llake; reagjente lidhes dhe hollues per bojera;
terpentina; preparate per mbrojtje nga ndryshku dhe kalbja e drurit; ngjyra; gerryes; rreshira
te paperpunuara natyrale; metale ne forme petash dhe pluhuri per piktore, dekorues, shtyper
dhe artiste.
17 Materiale izolimi;tabela dhe panele izolimi prej stiropori;tabela dhe panele izolimi per
ngrohjen e dyshemeve; material paketimi; material leshtupuese; Plastike ne forme tes
htrydhur per fabrikim te metejshem; polistiroli gjysme i perpunuar poroz. Materialet per
paketim, mbushje dhe izolim; materialet qe perdoren perizolim nga temperature dhe zeri;
shtresa izoluese per piketakime.

(210) KS/M/ 2020/1624
(220) 25/09/2020
(731) KRAŠ prehrambena industrija d.d.
Ravnice 48, 10000 ZAGREB, CROATIA,
HR
(591) E verdhe e ndritshne, e verdhe e errët,
e gjelbër e ndritshme, e gjelbër e errët, e
kuqe, rozë e ndritshme, roze e errët, ari, e
bardhë, portokalli, portokalli e ndritshme,

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

(511) 16 Letër, karta; materiale të shtypura, në veçanti libra, albume, etiketa ngjitëse,
revista
28 Lojëra dhe lodra
30 Bonbone të bërë prej sheqeri; karamele (sheqerka); ëmbëlsira gume; ëmbëlsirat e ziera;
çokollatë; ëmbëlsira gume flluskuese; ëmbëlsira gume flluskuese pa sheqer; tableta
(lozenges); kakao; biskota me përmbajtje të ëmbëlsirave dhe biskota çaji; torte (pasta);
ëmbëlsira; akullore.

(210) KS/M/ 2020/1625
(220) 28/09/2020
(731) Gezime Jaha Dardania SU 1/5 Hyrja 3
nr 7 Prishtine, KS
(591) e kuqe, zezë, e hirtë dhe e bardhë
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish, peshk, mish shpezësh; ekstrakte mishi; fruta dhe perime te konzervuara, të
ngrira, të thara, dhe të ziera; vezë; qumështë, djath, buter, jogurt dhe produkte tjera të
qumështit; vajra dhe yndyrëra për ushqim; këpurdha të konzervuara
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; miell dhe prepagitje nga drithërat; bukë, pasta dhe
ëmbelsira; çokolatë; akullore; melmesa, djegësime, bimë të konzervuara; uthull, salca dhe
kondimente
43 Sherbime restoranti; snak bare dhe fast food; ushqime të pregatitura si doner në petë,
doner në bukë, doner në pjatë, somunë me suxhuk, sendviçe; pica; produkte të cilat
përfshihen në këtë klasë dhe shërbehen në restorante dhe duqane sherbimi të shpejt
ushqimi.
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(210) KS/M/ 2020/1626
(220) 28/09/2020
(300) 202000667 29/03/2020 AZ
(731) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH
Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE
(740) Fatos Rexhaj Rr. Selajdin Braha, Nr.
32, Prizren

(540)

(511) 34 Duhani, qofte i prodhuar apo jo i prodhuar; produktet e duhanit; zevendesuesit e
duhanit, asnje nuk eshte per qellime medicinale ose curative; cigare; cigare te vogla (
cigarillo); puro; makina dore per te bere cigare; tuba cigaresh; filtra cigaresh; letra cigaresh;
cigare elektronike; lengje per cigare elektronike; shkrepse dhe artikuj e duhanpiresit.

(210) KS/M/ 2020/1627
(220) 28/09/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) TOYOTA BZ1

(511) 12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre

(210) KS/M/ 2020/1628
(220) 28/09/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) TOYOTA BZ3

(511) 12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.”
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(210) KS/M/ 2020/1629
(220) 28/09/2020
(731) Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North Seattle,
Washington 98109, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe dërgimin e përmbajtjes
dixhitale dhe reklamime përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer kompjuterik i
shkarkueshëm, gjegjësisht softuer që mëson preferencat e përdoruesit për të përshtatur
thelbin dhe pamjen e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve; softuer kompjuteri i
shkarkueshëm për përcjelljen, monitorimin, dhe raportimin e trendeve për qëllime
reklamimi, marketingu dhe promocioni; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për vlerësimin
dhe analizimin e sjelljeve të konsumatorëve në fushën e reklamimit dhe marketingut;
softuer kompjuterik i shkarkueshëm për blerjen e mediave; softuer kompjuterik i
shkarkueshëm për qëllime të krijimit të teknologjisë, të dhënave dhe veglave analitike të
fokusuara në reklamime; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për qëllime të vlerësimit të
sjelljeve të konsumatorëve; softuer kompjuterik i shkarkueshëm për krijimin dhe dërgimin
e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer
kompjuterik i shkarkueshëm për përshtatje të thelbit dhe pamjes së përmbajtjes dixhitale
dhe reklamimeve
16 Reklamime dhe materiale promocionale të shtypura, gjegjësisht pamje të shtypura në
natyren e grafikoneve informuese dhe materialeve promocionale që u shiten tjerëve për
reklamim dhe promovim të mallrave dhe shërbimeve të tjerëve.
35 Shërbime të reklamimit dhe marketingut që ofrohen përmes mediave sociale dhe
marketing të makinave të kërkimit; publikime të teksteve reklamuese; analiza të
hulumtimeve të tregut dhe të dhënave reklamuese për të ofruar strategji dhe kuptim të
reklamimeve dhe marketingut; krijim, hartim, përpunim, publikim, dhe shpërndarje e
materialeve reklamuese që përmbajnë tekste, pamje, dhe përmbajtje; shërbime të blerjes së
mediave dhe planifikimi, gjegjësisht këshillime të klientëve në marrje me qira dhe blerje të
kohës reklamuese dhe hapësirës reklamuese për transmetim të mesazheve reklamuese
përmes kohës së shfaqjes, hapësirës së shtypjes, hapësirës së brendshme, hapësirës së
jashtme apo hapësirës dixhitale; reklamime në hapësira të jashtme; shërbime të reklamimit
paguaj-për-klikim; përgatitje të prezantimeve audiovizuele që përdoren në reklamime;
produksion, post-produksion, përpunim, publikim dhe shpërndarje e materialeve
reklamuese në formën e veprave kinematografike, atyre video dhe audio; ofrime të
analitikës së të dhënave në natyren e grumbullimit dhe analizimit të trendeve të blerjeve të
konsumatorëve dhe karakteristikave për përshtatjen e ofertave dhe promocioneve dixhitale;
shërbime të agjencive të marrëdhënieve me publikun; marrje me qira dhe blerje për tjerët të
kohës reklamuese dhe hapësirës reklamuese në gjitha mjetet e komunikimit dhe mediat;
Reklamime dhe marketing; shërbime të agjencive të reklamimit; shërbime të reklamimit
dixhital; shërbime të reklamimit online për tjerët; operime të tregjeve online për shitësit e
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mallrave dhe/apo shërbimeve; krijime të koncepteve të reklamimit në internet; produksione
të materieve reklamuese dhe reklamave; konsulencë e menaxhimit të biznesit në lidhje me
strategjinë, marketingun, shitjet, operimin, dizajnin e produkteve posaçërisht të
specializuara në përdorimin e modeleve analitike dhe statistikre për të kuptuar dhe
parashikuar trended dhe veprimet e konsumatorëve, bizneseve dhe të tregjeve
41 Shërbime arsimimi, gjegjësisht zhvillime të kurrikulave për tjerët në fushën e
reklamimit dhe marketingut
42 Ofrues i shërbimeve të aplikacionit (ASP) që përmban softuer për përdorim në krijimin
e reklamimeve për tjerët; softuer si një shërbim (SAAS) për krijimin dhe transmetimin e
përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit përmes rrjeteve globale të komunikimit; softuer si një
shërbim (SAAS), gjegjësisht softuer që mëson preferencat e përdoruesit për të përshtatur
thelbin dhe pamjen e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit; softuer si një shërbim (SAAS)
për përcjelljen, monitorimin, dhe raportimin e trendeve për qëllime reklamimi, marketingu
dhe promocioni; softuer si një shërbim (SAAS) për vlerësimin dhe analizimin e sjelljeve të
konsumatorëve në fushën e reklamimit dhe marketingut; softuer si një shërbim (SAAS) për
qëllime të përcjelljes, monitorimit, dhe raportimit të trendeve për qëllime të reklamimeve,
marketingut dhe promocioneve; softuer si një shërbim (SAAS) për qëllime të krijimit të
teknologjisë, të dhënave dhe veglave analitike të fokusuara në reklamime; softuer si një
shërbim (SAAS) për qëllime të vlerësimit të sjelljes së konsumatorëve; softuer online, i pashkarkueshëm për blerjen e medias; softuer online, i pa-shkarkueshëm për krjimin dhe
transmetimin e përmbajtjes dixhitale dhe reklamimit përmes rrjeteve globale të
komunikimit; softuer online, i pa-shkarkueshëm për përshtatjen e thelbit dhe pamjes së
përmbajtjes dixhitale dhe reklamimeve

(210) KS/M/ 2020/1630
(220) 29/09/2020
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) Nouve Blanc

(511) 3 Sapunë; parfumeri, kozmetikë, deodorante dhe anti-djersë për përdorim personal;
preparte për pastrimin, kujdesin dhe zbukurimin e flokëve; preparate kozmetike për
kujdesin ndaj diellit. kryesisht për përdorim shtëpiak dhe hoteleri.
20 Dyshekët; dhoma gjumi; dyshekë me ajër/mbushje, jo për qëllime mjekësore dhe
jastëkë; jastëkë me ajër/ mbushje jo për qëllime mjekësore; jastëqe mbështetje; kanape,
karrige [ndenjëse] me jastek tekstili; kolltukë; krevate; dollapë; perde krevati për zbukurim;
lidhëse perdesh; korniza (qëndisje me tekstil); mbulesa krevati, përveç çarçafëve; mbulesa
të heqshme për lavamanë; rrogoza gjumi; rafte mobiljesh; sëndukë me sirtarë; shtrate pa
dyshekë prej druri ose materiali imitim druri; pasqyra; shina dhe shkopa për perde; jastëkë
anatomikë, jo të përfshira në klasa të tjera.
21 Krehër dhe sfungjer; enë dhe kontejnerë të vegjël portabël shtëpiak dhe të kuzhinës (jo
prej metaleve të çmuar ose të veshura me to), enë kuzhine ose shtëpiake, posaçërisht
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kazanët jo-elektrik, tenxhere me presion jo-elektrik, prodhues kafeje jo-elektrike, kazanët e
qumështit, tiganët, tava dhe furra Hollandeze, enë për furrë, pjata për pjekje, enë të thella,
kallëpe, tiganë, prodhues të akullores, aparate për përgatitjen e kosit; furça (përveç
furçave), posaçërisht furçat elektrike dhe joelektrike; mjete pastrimi, aparate dhe pajisje,
posaçërisht fshesa elektrike jo-elektrike dhe aksesorë të tyre, makina spërkatëse të
përdorura për parfumosje dhe dezinfektim; enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile që nuk
përfshihen në klasat e tjera, qeramikë.
24 Mbulesat tekstile te shtratit; çarçafë e këllëfë, çarçafë [tekstil], këllëfe për dyshekë;
astar për qese fjetjeje; astare [tekstil]; batanije krevati; cohë tapicerish; copë e fortë për
tapiceri ose qëndistari; damask; mbulesa dysheku; mbulesa për jastëkë; këllëfë dysheku
[mbulesa dysheku]; këllëfe jastëku; jorganë me pupla [si mbulesa krevati]; mbulesa
dekorative per jastëk; trikotazh [cope]; pëlhura shtrimi në tavolina, jo prej letre; perde
dushi prej tekstili ose materiali plastik; perde dyersh e dritaresh; tyl; peshqirë banjoje,
përveçse per veshje; peshqirë fytyre prej tekstili; peshqirë prej tekstili; rrugica të trasha
dyshemeje;
28 Lojëra, lodra; zbukurime dhe zbukurime për pemët e Vitit të Ri dhe festa te tjera.

(210) KS/M/ 2020/1631
(220) 29/09/2020
(731) Brand Management Group Ltd
Palm Grove House, PO Box. 438, Road
Town Tortola, VI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Sapunë; parfumeri, kozmetikë, deodorante dhe anti-djersë për përdorim personal;
preparte për pastrimin, kujdesin dhe zbukurimin e flokëve; preparate kozmetike për
kujdesin ndaj diellit. kryesisht për përdorim shtëpiak dhe hoteleri.
20 Dyshekët; dhoma gjumi; dyshekë me ajër/mbushje, jo për qëllime mjekësore dhe
jastëkë; jastëkë me ajër/ mbushje jo për qëllime mjekësore; jastëqe mbështetje; kanape,
karrige [ndenjëse] me jastek tekstili; kolltukë; krevate; dollapë; perde krevati për zbukurim;
lidhëse perdesh; korniza (qëndisje me tekstil); mbulesa krevati, përveç çarçafëve; mbulesa
të heqshme për lavamanë; rrogoza gjumi; rafte mobiljesh; sëndukë me sirtarë; shtrate pa
dyshekë prej druri ose materiali imitim druri; pasqyra; shina dhe shkopa për perde; jastëkë
anatomikë, jo të përfshira në klasa të tjera.
21 Krehër dhe sfungjer; enë dhe kontejnerë të vegjël portabël shtëpiak dhe të kuzhinës (jo
prej metaleve të çmuar ose të veshura me to), enë kuzhine ose shtëpiake, posaçërisht
kazanët jo-elektrik, tenxhere me presion jo-elektrik, prodhues kafeje jo-elektrike, kazanët e
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qumështit, tiganët, tava dhe furra Hollandeze, enë për furrë, pjata për pjekje, enë të thella,
kallëpe, tiganë, prodhues të akullores, aparate për përgatitjen e kosit; furça (përveç
furçave), posaçërisht furçat elektrike dhe joelektrike; mjete pastrimi, aparate dhe pajisje,
posaçërisht fshesa elektrike jo-elektrike dhe aksesorë të tyre, makina spërkatëse të
përdorura për parfumosje dhe dezinfektim; enë qelqi, porcelani dhe enë prej argjile që nuk
përfshihen në klasat e tjera, qeramikë.
24 Mbulesat tekstile te shtratit; çarçafë e këllëfë, çarçafë [tekstil], këllëfe për dyshekë;
astar për qese fjetjeje; astare [tekstil]; batanije krevati; cohë tapicerish; copë e fortë për
tapiceri ose qëndistari; damask; mbulesa dysheku; mbulesa për jastëkë; këllëfë dysheku
[mbulesa dysheku]; këllëfe jastëku; jorganë me pupla [si mbulesa krevati]; mbulesa
dekorative per jastëk; trikotazh [cope]; pëlhura shtrimi në tavolina, jo prej letre; perde
dushi prej tekstili ose materiali plastik; perde dyersh e dritaresh; tyl; peshqirë banjoje,
përveçse per veshje; peshqirë fytyre prej tekstili; peshqirë prej tekstili; rrugica të trasha
dyshemeje;
28 Lojëra, lodra;zbukurime dhe zbukurime për pemët e Vitit të Ri dhe festa te tjera.

(210) KS/M/ 2020/1632
(220) 29/09/2020
(731) EMONA CENTER Sh.P.K
Magjistralja Mitrovicë-Prishtinë. Km. 13
Vushtrri, KS
(591) Kaltërt, portokalli, e kuqe, e verdhë, e
gjelbërt dhe rozë
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C., nr.
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; faculeta letre të impregnuara për
dezinfektim; produkte higjenike; produkte pambuku që perdoren në kozmetikë; detergjente
5 Produkte higjenike; pelena (pampersa) për bebe; shtresa lëshuese; pamuk për qellime
farmaceutike; fasha adhezive; peceta (paloma) antiseptike të impregnuara; pastrues
antiseptik; detergjent për perdorim në mjekësi
16 Qese për paketim, qese për hedhurina qofte nga letra apo plastika; qese për hedhurina
dhe plastikë për amballazhim.

(210) KS/M/ 2020/1633
(220) 29/09/2020
(731) EMONA CENTER Sh.P.K
Magjistralja Mitrovicë-Prishtinë. Km. 13
Vushtrri, KS
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540) Effect
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(511) 3 Preparate për pastrim dhe përkujdesje të trupit; faculeta letre të impregnuara për
dezinfektim; produkte higjenike; produkte pambuku që perdoren në kozmetikë; detergjente
5 Produkte higjenike; pelena (pampersa) për bebe; shtresa lëshuese; pamuk për qellime
farmaceutike; fasha adhezive; peceta (paloma) antiseptike të impregnuara; pastrues
antiseptik; detergjent për perdorim në mjekësi
16 Qese për paketim, qese për hedhurina qofte nga letra apo plastika; qese për hedhurina
dhe plastikë për amballazhim

(210) KS/M/ 2020/1634
(220) 29/09/2020
(731) Mylan Inc. 1000 Mylan Boulevard
Canonsburg Pennsylvania 15317, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) EVERYWHERE HEALTH
MATTERS

(511) 44 Sigurimi i informacionit në lidhje me vetitë diagnostike, profilaktike dhe
terapeutike të produkteve farmaceutike; shërbime mjekësore; shërbime të ndihmës
mjekësore; telemjekësi-shërbime në telemjekësi.

(210) KS/M/ 2020/1636
(220) 29/09/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) BZ1X

(511) 12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre

(210) KS/M/ 2020/1637
(220) 30/09/2020
(731) Deutschzentrum Kosovo L.L.C.
Rr. Musine Kokollari Nr.12/A, 10000
Prishtinë, Kosovë, KS
(591) E kaltër, e kaltër e lehët, e zezë
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)
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(511) 41 Informacione edukimi, provime arsimore, shërbime arsimore, shërbimet e
përkthimit dhe interpretimit, ekspozita për qëllime kulturore ose arsimore,

(210) KS/M/ 2020/1638
(220) 30/09/2020
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) LYFNUA

(511) 5 Preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2020/1639
(220) 30/09/2020
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) GEFZURIS

(511) 5 Preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2020/1640
(220) 30/09/2020
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) LYFDURA

(511) 5 Preparate farmaceutike
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(210) KS/M/ 2020/1641
(220) 30/09/2020
(731) Merck Sharp & Dohme Corp.
One Merck Drive, Whitehouse Station,
New Jersey 08889, US
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) VIFNUEL

(511) 5 Preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2020/1642
(220) 30/09/2020
(731) Sooft Italia S.P.A. Contrada Molino
17, 63833 Montegiorgio (FM), IT
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) BLUGEL A

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe mjekësore; Preparate sanitare për qëllime mjekësore;
Ushqimi dietik dhe substancat e adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar; Shtojca
dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; Mbushje, materiale për veshje; Dezinfektuesit;
preparate oftalmologjike; pika për sy; lot artificial; koliri; pastrues mjekësor të syve;
solucione për lentat e kontaktit; preparate për pastrimin e lentave të kontaktit; jastëkët dhe
garzat e ngopura që përmbajnë preparate mjekësore; njolla sysh për qëllime mjekësore;
pambuk për qëllime mjekësore; pambuk thithës; fasha; mbushje për qëllime mjekësore;
shtupa pambuku për qëllime mjekësore

(210) KS/M/ 2020/1643
(220) 30/09/2020
(731) PPG ARCHITECTURAL FINISHES,
INC. a corporation organized and existing
under the laws of the State of Delaware
One PPG Place, City Of Pittsburgh, State Of
Pennsylvania 15272, US
(591) kuqe, portokalli, verdhë, gjelbër,
kaltër, vjollcë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 2 Ngjyra dhe baza për ngjyra; përzierje për mbingjyrosjen në formë ngjyre
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(210) KS/M/ 2020/1644
(220) 30/09/2020
(731) Selami Shehu KOSOVA WINE
Sh.p.k Rr: “Vellezerit Haradinaj” pn,
Rahovec, Kosovë, KS
(591) Arit (GOLD)
(740) Bejtullah Shehu KOSOVA WINE
Sh.p.k Rr: “Hasan Prishtina” pn,
Rahovec,Kosovë

(540)

(511) 33 Pije Alkoolike, Përveç Birrës.

(210) KS/M/ 2020/1645
(220) 30/09/2020
(731) Viva Fresh sh.p.k. Veternik pn,
10,000 Prishtinë, Republika e Kosovës, KS
(591) E kaltër e hapur, E bardhë, E gjelbër
(740) Ekrem Ilazi Koordinator Ligjor
rr. Ismet Asllani, Torinë, Lipjan.

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje
nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste;
kripë; mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz; Cakes.
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).

(210) KS/M/ 2020/1646
(220) 01/10/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) TOYOTA BZ4
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(511) 12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.

(210) KS/M/ 2020/1647
(220) 01/10/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) BZ2X

(511) 12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre

(210) KS/M/ 2020/1651
(220) 01/10/2020
(731) Richter Gedeon Nyrt
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21., HU
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) RYEQO

(511) 5 Preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2020/1652
(220) 01/10/2020
(731) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Rosentalstrasse 67 4058 Basel, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 1 Përbërësit kimik aktiv për përdorim në prodhimin e fungicideve, herbicideve,
insekticideve, nematicideve; kimikate për përdorim në agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari;
bio stimulues për bimë; preparate për përmirësimin e të mbjellave; preparate për forcimin e
bimëve; preparate kimike dhe / ose biologjike për menaxhimin e stresit në bimë; preparate
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për rregullimin e rritjes së bimëve; preparate kimike për trajtimin e farave; substanca
ndihmës përveç atyre për përdorim mjekësor ose veterinar; gjene të farave për prodhime në
agrikulturë
5 Preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide, insekticide, nematicide
16 Materiale paketimi prej plastike, vetëm për kimikate për përdorim në agrikulturë; Letër
dhe karton; materiale të shtypura; fletë plastike, filma dhe thasë për mbështjellje dhe
paketim
31 Produkte agrikulture dhe hortikulture, pylli dhe të drithërave, që nuk përfshihen në
klasë të tjera; fara, bimë, fidanë dhe bimë ose fara të tjera për qëllime shumimi; fruta dhe
perime të freskëta; fara natyrore, bimë dhe lule; ushqim për kafshë
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime, të gjitha shërbimet e lartpërmendura
në fushën e agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë. Platforma si shërbim (PAAS) që
përmban platformat të softuerëve kompjuterikë për ofrimin e shërbimeve të këshillimeve
profesional në fushën e bizneseve për agrikulturë, hortikulturë dhe të pyjeve; shërbime për
provajder të aplikacioneve shërbimi (ASP), përkatësisht, ofrimi i ndërfaqes programuese të
aplikacioneve softuerike (API) për përdorim në menaxhimin, kontrollin dhe gjurmimin e
dronëve; softuer si shërbim (SaaS) në fushën e agrikulturës, hortikulturës dhe bizneseve të
pylltarisë; shërbime të analizave në agrikulturë, përkatësisht, analiza e statusit në fushat e
kulturave bimore dhe të agrikulturës, me qëllim të krijimit të rekomandimeve për aplikimin
e agrokimikateve dhe pesticideve në drejtim të qëndrueshme dhe me një qasje fushë pas
fushe për të përmirësuar përfitime dhe qëndrueshmërinë e fermave.
44 Shërbimet të agrikulturës, hortikulturës dhe pylltarisë; shërbime dhe këshilla në lidhje
me mbjelljen e farës, rritjen e bimëve dhe mbrojtjen e kulturave; ofrimi i informacionit dhe
oferta për shërbime këshilluese dhe konsulentë, të gjitha në fushat e agrikulturës,
hortikulturës, pylltarisë, vreshtarisë, pemëtarisë, së tregut - kopshtarisë, rritjes së frutave,
mbjelljes së farës, rritjes dhe mbrojtjes së farës.

(210) KS/M/ 2020/1653
(220) 02/10/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) TOYOTA BZ2

(511) 12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre
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(210) KS/M/ 2020/1654
(220) 02/10/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) BZ3X

(511) 12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.”

(210) KS/M/ 2020/1655
(220) 02/10/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) BZ5X

(511) 12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre

(210) KS/M/ 2020/1656
(220) 02/10/2020
(731) Pfizer Inc. 235 East 42nd Street
New York, New York 10017, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) CIBINQO

(511) 5 “Preparate farmaceutike dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime mjekësore;
substanca dietike të adoptuara për përdorim mjekësor apo veterinar, ushqim për foshnjet;
shtojca dietale për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për lidhje; materiale për
dhëmbë, dyll dentar; dezinfektues; preparate për mbytjen e paraziteve; fungicide;
herbicide”.
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(210) KS/M/ 2020/1660
(220) 05/10/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) TOYOTA BZ5

(511) 12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre

(210) KS/M/ 2020/1661
(220) 05/10/2020
(731) Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Straße 8-10 13435 Berlin, DE
(591) E kaltër e mbylltë, e bardhë, vjollcë, e
kaltër e lehtë, e gjelbër e mesme, e gjelbër e
mbylltë, hiri
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale.
5 Preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare; preparate dietike të adaptuara për
përdorim mjekësor; ushqim për foshnje; emplastër, materialet për lidhje; dezinfektues;
preparate sanitare për qëllime mjekësore; shtojca ushqimore me bazë të proteinave,
yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina, minerale, elementë gjurmuese, enzima, aroma
dhe aromatizues të shtuar, veç e veç ose në kombinim, dhe ekskluzivisht në formë kapsule
ose qese (pluhurat); gjëra ushqimor dietike për qëllime mjekësore, me bazë të proteinave,
yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina të shtuara, minerale, elemente gjurmuese,
enzima, aromatikë dhe aromatizues, qoftë individualisht ose në kombinim, secili
ekskluzivisht në formë kapsule ose qese (pluhur).
44 Shërbimet mjekësore, në veçanti këshillimi në fushën mjekësore farmaceutike; kujdesi
higjienik për qeniet njerëzore dhe kafshët.

(210) KS/M/ 2020/1662
(220) 05/10/2020
(731) Aristo Pharma GmbH Wallenroder
Straße 8-10 13435 Berlin, DE
(591) Bardh dhe zi
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"

(540)
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Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale
5 Preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare; preparate dietike të adaptuara për
përdorim mjekësor; ushqim për foshnje; emplastër, materialet për lidhje; dezinfektues;
preparate sanitare për qëllime mjekësore; shtojca ushqimore me bazë të proteinave,
yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina, minerale, elementë gjurmuese, enzima, aroma
dhe aromatizues të shtuar, veç e veç ose në kombinim, dhe ekskluzivisht në formë kapsule
ose qese (pluhurat); gjëra ushqimor dietike për qëllime mjekësore, me bazë të proteinave,
yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina të shtuara, minerale, elemente gjurmuese,
enzima, aromatikë dhe aromatizues, qoftë individualisht ose në kombinim, secili
ekskluzivisht në formë kapsule ose qese (pluhur).
44 Shërbimet mjekësore, në veçanti këshillimi në fushën mjekësore farmaceutike; kujdesi
higjienik për qeniet njerëzore dhe kafshët

(210) KS/M/ 2020/1663
(220) 05/10/2020
(731) Aristo Pharma GmbH Wallenroder
Straße 8-10 13435 Berlin, KS
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) Aristo

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale
5 Barna; preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare; preparate dietike të adaptuara për
përdorim mjekësor; ushqim për foshnje; emplastër, materialet për lidhje; dezinfektues;
preparate sanitare për qëllime mjekësore; shtojca ushqimore me bazë të proteinave,
yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina, minerale, elementë gjurmuese, enzima, aroma
dhe aromatizues të shtuar, veç e veç ose në kombinim, dhe ekskluzivisht në formë kapsule
ose qese (pluhurat); gjëra ushqimor dietike për qëllime mjekësore, me bazë të proteinave,
yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina të shtuara, minerale, elemente gjurmuese,
enzima, aromatikë dhe aromatizues, qoftë individualisht ose në kombinim, secili
ekskluzivisht në formë kapsule ose qese (pluhur).
44 Shërbimet mjekësore, në veçanti këshillimi në fushën mjekësore farmaceutike; kujdesi
higjienik për qeniet njerëzore
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(210) KS/M/ 2020/1664
(220) 05/10/2020
(300) 302020107254.2 29/05/2020 DE
(731) BioNTech SE An der Goldgrube 12,
55131 Mainz, DE
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) KOVIMERNA

(511) 5 Vaksina për përdorim në njerëz.

(210) KS/M/ 2020/1665
(220) 05/10/2020
(731) COMMERCEE CORP
Njesia Bashkiake Nr.5 , Rruga "Muhamet
Gjollesha", Pallati Nr.15, Shkalla 4, Kati 1,
Apartamenti Nr.19, Tirane, AL
(591) E gjelbër
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 20 dyshekë; dyshekë kashte; dyshekë ajri, jo për qëllime mjekësore; jastekë ajri, jo
për qëllime mjekësore; jastëkë; krevate; shtretër druri.
24 Mbulesa krevati; mbulesa tavoline; batanije per krevat; carcaf dhe kellef; batanije për
kafshët shtëpiake; lecke(rroba); pëlhurat për heqjen e make-up; pëlhura pambuku; mbulesa
per jastek; mbajtësit e perdeve të tekstilit; perde prej tekstili ose plastike; damask;perde per
dyer; material elastik i endur; pëlhurë; pëlhurë për këpucë; pëlhura e imitimit të lëkurës së
kafshëve; pëlhura për përdorim të tekstilit; peshqir fytyre të tekstilit; shajak; pëlhura tekstil
me fije qelqi për përdorim të tekstilit; materialet filtruese të tekstilit; flamuj, jo letre; fanellë
(pëlhurë); shamitë e tekstilit; veshjet e kapelave, të tekstilit, në copë; pëlhura të thurura;
etiketat e leckave; pëlhurë e brendshme; pëlhura mëndafshi për modelet e printimit;
peshqire, jo prej letre; tabela, jo prej letre; tyl; pëlhura tapiceri; kadife; leckë leshi.
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nepermjet internetit apo programeve
televizive te produkteve si: Dysheke te te gjitha llojeve, krevate. produkte tekstile
shtepiake, carcaf, guverta, jorgan, peshqira, mbrojtese dysheku, jastek, batanije; marketing;
demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; reklamimi /
publiciteti; marrëdhëniet me publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese; promovimi i shitjeve për të tjerët; organizimi i panaireve tregtare për qëllime
komerciale ose reklamimi; reklamimi në internet në një rrjet kompjuterik; shërbime
prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i
mallrave në media komunikimi, për qëllime të shitjes me pakicë; informacion tregtar dhe
këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e
paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja me qira e stendave të shitjes; optimizimi i
motorëve të kërkimit për promovimin e shitjeve; shërbime të ndërmjetësimit komercial;
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negocimi dhe përfundimi i transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në
internet për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; hartimi i materialeve
reklamuese; promovimi i mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve
sportive.

(210) KS/M/ 2020/1666
(540)
(220) 05/10/2020
(731) Mr.Courier Shpk Rruga Pandi Dardha,
Pasuria Nr. 7/196/ND-N1, Volum 28, Fq 53,
Tirane, AL
(591) E kalter, e kuqe, e bardhe, ngjyre hiri
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë
(511) 35 shërbimet e agjencisë së informacionit tregtar; promovimi i shitjeve për të tjerët;
organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamimi; reklamimi në
internet në një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e mallrave dhe
shërbimeve për biznese të tjera]; prezantimi i mallrave në media komunikimi, për qëllime të
shitjes me pakicë; shërbime të ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe përfundimi i
transaksioneve tregtare për palët e treta; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe
shitësit e mallrave dhe shërbimeve; informacion tregtar dhe këshilla për konsumatorët në
zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi;
marrja me qira e stendave të shitjes; shërbime të shitjes me pakicë për përgatitjet
farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe furnizimet mjekësore; optimizimi i motorëve të
kërkimit për promovimin e shitjeve; hartimi i materialeve reklamuese; promovimi i
mallrave dhe shërbimeve përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; marketing;
demonstrim i mallrave; asistencë për menaxhim komercial apo industrial; reklamimi /
publiciteti; marredheniet me publikun; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese..
36 shërbime të ndërmjetësimit financiar doganor; menaxhim financiar; konsulencë
financiare; sponsorizim financiar; shërbime financimi; vlerësim fiskal; kredi me këste;
konsulencë sigurimi; investim i fondeve; kredi [financim]; shërbime të agjencive të
pasurive të patundshme; shërbime të pagesës së daljes në pension; shërbime brokerimi të
aksioneve.
39 shërbime korrierësh [mesazhe ose mall]; dorëzimi i mallrave me porosi me postë;
shperndarje te dergesave; shperndarja e gazetave; sigurimi i udhëzimeve të drejtimit për
qëllime udhëtimi; transport me traget; transport mallrash [ngarkim i mallrave]; transport;
transport detar; dorëzimi i letrave; transport hekurudhor; logjistika e transportit;brokerimi i
transportit; informacion transportues; qira e magazinave; shkarkim i ngarkesave; rezervimi
i transportit; dhenie me qira e kontejnerëve të magazinimit; magazinim; magazinimi i
mallrave; dërgesa e parcelës (pakove); paketimi i mallrave; përcjellja e mallrave; brokerimi
i mallrave; dërgimin e mallrave me porosi; transporti me anije; transporti me autobus;
shoqërim i udhëtarëve; aranzhimin e dhërbimeve të transportit të udhëtarëve për të tjerët
përmes një aplikacioni online; aranzhim i transportit për udhëtime; transport i udhëtarëve;
rezervim udhëtimesh; prenotim i vendeve për udhëtim; sigurim i udhëzimeve të vozitjes për
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qëllime udhëtimi; shërbime të makinave me qira; shërbime transporti taxi; shërbime për
tërheqje të automjeteve te demtuara,( sherbime karotrreci).
45 shërbime alternative për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve; menaxhimi i të drejtave të
autorit; konsulencë për pronën intelektuale; administrimi ligjor i licencave; shërbime të
përgatitjes së dokumentave ligjore; shërbime juridike në lidhje me negocimin e kontratave
për të tjerët; licencimin e pronësisë intelektuale; monitorimin e të drejtave të pronësisë
intelektuale për qëllime këshillimi juridik; shërbime të rrjeteve sociale në internet;
shërbimet e arbitrazhit.

(210) KS/M/ 2020/1668
(220) 05/10/2020
(731) Media Invest SH.P.K. Zona
Industriale p.n. 10000 Prishtinë, KS
(740) Florije Manaj Zogaj Manaj &
Associates IP L.L.C. Bedri Berisha, Objekti
D 1/37 10000 Prishtinë, Kosovë

(540) ATV

(511) 16 Letër; karton dhe produkte të prodhuara nga këto materiale, që nuk përfshihen në
klasat e tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër
shkrimi ose qëllime shtëpiake; materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve);
materialet plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat
tipografike; blloqet tipografike; materiale instruksioni dhe mësimdhënieje (përveç
aparateve); materiale te vizatuara dhe materiale për artistët; materiale te shtypura; kartolina;
etiketa-bileta; fotografi; broshura; pamflete; libra komik; prospekte; pastër; banderolë
(baner); materiale plastike për ambalazhim (që nuk përfshihen në klasat tjera); çanta (zarfet,
çanta] të letrës ose plastikës, për paketim; çanta letre; plan projekte; diagrame; stilolapsa;
pllaka gdhendëse; pankarta të letrës ose kartonit; kalendare; tabela informuese; mbajtese
për qelësa; mbajtëse për lapsa; printime grafike; riprodhime grafike; vepra arti litografike.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; sherbime
reklamuese të agjencise; shërbime publicitare të agjencisë; marketing me porosi postare;
dhenie me qira e hapësirës reklamuese; dhënie me qira e kohës së reklamimit në mediat e
komunikimit; prodhimi i filmave reklamues; dhënie me qira e billbordave/tabelave
reklamuese; këshillimi dhe trajnim profesional; hulumtimi i tregut dhe matja e opinionit
publik; sigurimi i informacionit të biznesit përmes një faqe në internet; përpilimi i
statistikave; përpilimin e indekseve të informacionit për qëllime komerciale ose
reklamuese; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit të marrëdhënieve me
publikun; konsulencë në lidhje me strategjitë e komunikimit reklamues; dizajnim i
materialeve reklamuese; përhapje e çështjeve reklamuese; riprodhimi i dokumenteve;
parashikimi ekonomik; shërbimet e paraqitjes për qëllime reklamimi; studim i tregut;
shërbimet e marrëdhënieve me mediat; modelimi për reklamim ose promovim të shitjeve;
shërbime të shkurtimit të lajmeve; abonimi/caktimi i gazetave për të tjerët; reklamimi në
internet në një rrjet kompjuterik; sigurimi i një tregu në internet për blerësit dhe shitësit e
mallrave dhe shërbimeve; organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese;
organizimi i panaireve tregtare për qëllime komerciale ose reklamuese; organizimi i
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sfilatave për qëllime promovuese; reklamimi në natyrë; prezantimi i mallrave në mediat e
komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; promovimi i mallrave dhe shërbimeve
përmes sponsorizimit të ngjarjeve sportive; shërbime të marrëdhënieve me publikun; botimi
i teksteve publicitare; dhënie me qira e materialit publicitare; reklamimi në radio;
promovimi i shitjeve për të tjerët; shkrime për qëllime reklamimi; shërbime për
marketingun e synuar; shërbime telemarketingu; prodhimi i programeve teleshoping /
prodhimi i programeve teleshoping; reklamat televizive; rishkrimi i komunikimeve
[funksionet e zyrës]; shtypje; azhurnimi i materialit reklamues; azhurnimi dhe mirëmbajtja
e të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; azhurnimi dhe mirëmbajtja e
informacionit në regjistra; optimizimi i trafikut të faqeve në internet / optimizimi i trafikut
të faqeve në internet; indeksimi në internet për qëllime komerciale ose reklamuese;
përpunim teksti; shkrimi i teksteve publicitare.
38 Telekomunikime; shërbimet e telekomunikimit, përkatësisht, transmetimi
elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikimeve të tjera të transmetuara
audio dhe video dhe audio dhe video që mund të shkarkohen; shërbimeve telekomunikuese,
përkatësisht, transmetimit elektronik nëpërmjet rrjeteve kompjuterike dhe të komunikim
tjetër të transmetuara në audio dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale, si dhe
audio dhe video dhe fotografi me përmbajtje multimediale që mund të shkarkohen;
transmetimi audio i porosive zanore, muzikës, koncerteve dhe programeve të radios;
shërbimet e komunikimit pa tela; shërbimi digjital me tela (wireless) për të dërguar porosi
me tekst; sherbime informimi të telekomunikimeve; dhëne me qira e modemave; shërbimet
e agjencive të lajmeve; transmetimi permes radios; komunikimet me radio; transmetimi
satelitor; transmetimi i të dhënave; transmetimi televiziv; transmetim i teleteksteve;
transmetim i videove sipas kerkeses; sherbime te video konferencave
41 Sherbime të edukimit; sigurimi i trajnimeve; aktivitete kulturore dhe edukative;
organizimi dhe mbajtja e trajnimeve; organizim dhe mbajtja e konferencave; organizim dhe
mbajtja e seminareve dhe punëtorive; informacione arsimore; mentorimë organizimi i
teatrove, koncerteve dhe aktiviteteve për qëllim rekreacioni; organizimi i forumeve, garave
dhe shfaqjeve edukative dhe aktivitete sportive; trajnime praktike; publikimi librave,
revistave dhe adresarëve shërbime e përgatitjeve para-shtypjes dhe para publikimit;
shërbime te përkthimeve; aktivitete te fotografimit dhe publiciteti përmes mediave; ofrimi i
publikimeve elektronike drejtpërdrejte (online); organizim i konkurse te bukurise;
prezantime kinematografike / prezantime teatrale filmike; dhënie me qira e aparateve
kinematografike; regjistrime; prodhimi i filmit, përveç filmave reklamues; shpërndarje e
filmit, përveç filmave reklamues sigurimi i filmave, jo të shkarkueshëm, përmes
shërbimeve video sipas kërkesës; regjistrime të shkurtera; shërbimet e studios filmike;
organizimi i llotarive; organizimi i ballove; organizimi i shfaqjeve; organizimi i shfaqjeve
të modës për qëllime argëtimi; fotografi; prezantimi i shfaqjeve të ndryshme; prezantimi i
performancave të drejtpërdrejta; programe argëtuese në radio; prodhimi i programeve
radiotelevizive; shërbime në studio regjistrimi; shkrimi i skenarit; shkrime, përveç
qëllimeve të reklamimit; dhënie me qira e peizazheve të shfaqjeve; prodhimi i shfaqjeve;
interpretimi i gjuhës së shenjave; shkrimi i këngëve; dhënie me qira e regjistrimeve zanore;
shërbime të inxhinierisë së zërit për ngjarje; shërbimet e kampit sportiv; dhënie me qira e
peizazheve skenike; titrim; organizim dhe udheheqje e simpoziumeve; shërbime mësimore /
arsimore / shërbime udhëzuese; argëtim televiziv; sigurimi i programeve televizive, jo të
shkarkueshme, përmes shërbimeve video sipas kërkesës / sigurimi i televizionit; programe,
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jo të shkarkueshme, përmes shërbimeve video sipas kërkesës; prodhime teatrore; shërbime
të agjensisë së biletave [argëtim]; paraqitje e ngjarjeve sportive; dhënie me qira e
regjistruesve të videove; dhënie me qira e videokamerave / dhënie me qira e kamerave;
shërbime të redaktimit të videove për ngjarje; redaktimi i videove; dhënia me qira e
videove; regjistrimi video; organizim dhe udheheqje e punëtorive [trajnim]; shkrim i
teksteve

(210) KS/M/ 2020/1669
(540) ASTRAZENECA
(220) 06/10/2020
(731) AstraZeneca AB SE-151 85 Södertälje
Sweden, SE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, 20 000 Prizren
(511) 5 Preparate dhe substanca farmaceutike.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale dhe dentale.
44 Sherbime mjekesore; sherbimet e keshillimit ne lidhje me kujdesin shendetesor.

(210) KS/M/ 2020/1670
(220) 06/10/2020
(731) ADAMED PHARMA S.A.
Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A, 05152 Czosnów, PL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ROXAN

(511) 5 Preparate farmaceutike për njerëzit, aditivë ushqimorë

(210) KS/M/ 2020/1671
(220) 06/10/2020
(731) ADAMED PHARMA S.A.
Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A, 05152 Czosnów, PL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) EZEHRON

(511) 5 Preparate farmaceutike për njerëzit, aditivë ushqimorë
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(210) KS/M/ 2020/1672
(220) 06/10/2020
(731) ADAMED PHARMA S.A.
Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A, 05152 Czosnów, PL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) PABI

(511) 5 Preparate farmaceutike për njerëzit, aditivë ushqimorë

(210) KS/M/ 2020/1673
(220) 06/10/2020
(731) ADAMED PHARMA S.A.
Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A, 05152 Czosnów, PL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"- Alko Impex Obj.21/9, Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) ADATAM

(511) 5 Preparate farmaceutike për njerëzit, aditivë ushqimorë

(210) KS/M/ 2020/1674
(220) 06/10/2020
(731) ADAMED PHARMA S.A.
Pieńków, Mariana Adamkiewicza 6A, 05152 Czosnów, PL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) AREPLEX

(511) 5 Preparate farmaceutike për njerëzit, aditivë ushqimorë

(210) KS/M/ 2020/1675
(220) 06/10/2020
(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) SERVISPOR

118

Buletini Zyrtar Nr. 94 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(511) 5 Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor.

(210) KS/M/ 2020/1676
(220) 06/10/2020
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) AXONIN

(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) KS/M/ 2020/1677
(220) 06/10/2020
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) BELIMON

(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) KS/M/ 2020/1678
(220) 06/10/2020
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) XELORAMIN

(511) 5 Produkte farmaceutike.
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(210) KS/M/ 2020/1679
(220) 06/10/2020
(731) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac Beogradski put
bb, 26300 Vršac, RS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) LOTREKA

(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) KS/M/ 2020/1681
(220) 07/10/2020
(731) ESSI SH.P.K LLAPUSHNIKGLLOGOVC-KOSOVA, KS
(591) E bardhe, e kuqe, e zeze, ngjyre ari, e
verdhe

(540)

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli
dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;
mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat
(mëlmesat); erëzat; akulli
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

(210) KS/M/ 2020/1683
(220) 07/10/2020
(731) SOCIETE BIC 14 rue Jeanne
d’Asnières 92110 Clichy, FR
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) INTENSITY

(511) 16 Instrumentet e shkrimit dhe mbushjet e tyre [instrumentet e shkrimit]; stilolapsa;
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stilolapsa me pika; stilolapsa korrigjimi; stilolapsa me roler xhel; stilolapsa fontanë; bojëra
për të shkruar; fishekë për mbushje me top; mbushje boje stilolapsi; mbushje stilolapsi me
pika; markerë me ngjyra; instrumente vizatimi dhe mbushje të tyre; stilolapsa për vizatim;
bojë vizatimi; ngjyra; lapsa; lapsa me ngjyra; markera; stilolapsa marker, marker për
theksim, markerë me ngjyra.

(210) KS/M/ 2020/1684
(220) 07/10/2020
(731) OTAKIA TRADING LIMITED
1 Lampousas street, 1095 Nicosia, Cyprus,
CY
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) MIGATO

(511) 14 Ora dore, byzylyk, unaza (artikuj argjendarie), gjerdan.
18 Çanta dore për femra.
25 Rroba, mbathje, shapka, pandofla, mbulesa për kokë. Mbushje këpucësh për qëllime joortopedike. Shalla. Çorape. Çorape për femra (triko).
35 Shërbimet me pakicë dhe shumicë përfshirë edhe shitjet me internet dhe tele-shitjet në
lidhje me: orat e dorëz, bylyzykët, unazat (artikuj argjendarie), gjerdane, çanta dore për
femra, rroba, mbathje, shapka, pandofla, mbulesa për kokë, mbushje këpucësh për qëllime
jo-ortopedike, shalla, çorape, çorape për femra (triko). Shërbimet e tregtisë elektronike,
kryeishst ofrimin e informatave rreth produkteve përmes rrjetit të telekomunikimit për
qëllime reklamimi dhe shitjeje.

(210) KS/M/ 2020/1685
(220) 08/10/2020
(731) BOYASAN BOYA KİMYEVİ
MADDE VE MALZEME TİCARET VE
SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Organize Sanayi Bölgesi 12.Cad. No.11,
Melikgazi KAYSERİ/TURKEY, TR
(591) E zezë, kaltër, gjelbërt, bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 2 Ngjyra; llaqe; fernez; mjete kundër ndryshkut; mjete kundër kalbjes (shkatrrimit)
te drurit; zbërthyes dhe lidhës për ngjyra; pigmente; mjete (agjent) për metal; ngjyra për
këpucë; ngjyra për shtypje dhe yndyra; toner (duke përfshirë kartrigja të mbushur me
toner); ngjyra për ushqime, për produkte farmaceutike dhe prodhime të pijeve; rrëshira
natyrale të pa përpunuara; folje metalike dhe pluhur metalik për fotograf, dekorues, shtypës
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dhe artist.

(210) KS/M/ 2020/1686
(220) 08/10/2020
(731) MHCS 9, avenue de Champagne
51200 Epernay, France, FR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) KRUG

(511) 33 Pije alokoolike (përveç birrës);verë;verë më shkumë ( e gazuar );verëra të
mbrojtura me shenjen e emërtimit të origjinës së Shampanjës.

(210) KS/M/ 2020/1688
(220) 08/10/2020
(731) MARBO PRODUCT d.o.o.
Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd,
Serbia, RS
(591) E kaltër, e kuqe, e verdhë, e bardhë, e
hirtë
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 29 Ushqim i shpejtë me bazë patate; çips nga patatet

(210) KS/M/ 2020/1689
(220) 08/10/2020
(731) MARBO PRODUCT d.o.o.
Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd,
Serbia, RS
(591) E kaltër, e verdhë, e kuqe, e kaftë, e
bardhë, vjollce
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 29 Ushqim i shpejtë me bazë patate;çips nga patatet.
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(210) KS/M/ 2020/1690
(220) 08/10/2020
(731) MARBO PRODUCT d.o.o.
Đorđa Stanojevića 14, 11000 Beograd,
Serbia, RS
(591) E kuqe, e verdhë, e kaltër, e kaftë, e
bardhë
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 29 Ushqim i shpejtë me bazë patate;çips nga patatet.

(210) KS/M/ 2020/1692
(220) 09/10/2020
(731) CONAD - CONSORZIO
NAZIONALE DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD Via Michelino, 59 – 40127
Bologna, IT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) GUSTOSAMENTE CONAD

(511) 29 “Mish, mishi freskët viçi, derri, kafshëve gjahu dhe shtëpiake; Mish gjedhi;
Kërmijtë të përgaditur për përdorim njerëzor; Fara, të përgaditura; Bërthama të përgaditura;
Përgadesa të përgaditura nga perime te freskëta për supa dhe supat me lëng mishi; Supa dhe
lëng mishi, ekstrakte mishi; Mish ne formë të kubave (stock cubes); Xhelatinë për ushqim;
Perime të prera; Perime të para-prera të gatshme për sallata; Soja qumsht; Qumsht tërshëre;
Qumsht orizi; Qumsht soja [zëvendësues qumshti]; Qumsht orizi [zëvendësues qumshti];
Qumsht bajamesh; Qumsht kikiriku; Qumsht kokosi; Qumsht I kondensuar; Fruta,
këpurdha dhe perime të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; Bishtajore dhe perime
të ziera, të ngrira, të thara apo të konzervuara; Vajëra; Vaj ulliri, Vaj ulliri virgjin dhe extrai virgjër, Yndyrë ushqimi; Margarinë; Peshk i freskët dhe i konzervuar; Ushqim deti,
krustacev dhe midhje të freskëta apo të konzervuara; Ushqime të gatshme, të ngrira apo jo,
me përmbajtje të perimeve; Ushime të përgaditura, të ngrira apo jo, me përmbajtje të
djathit; Ushqime të gatshme, të ngrira apo jo, me përmbajtje të patateve; Ushqime të
gatshme, të ngrira apo jo, me përmbajtje të mishit apo pulës; Ushqime të gatshme, të ngrira
apo jo, me përmbajtje të pershkut, ushqimeve të detit dhe krustaceve; Qofte, të ngrira apo
jo; Qumsht dhe zëvendësues qumshti, djath, krem, produkte djathi dhe produkte qumshti,
gjalpë, jogurt; Ëmbëlsirë me bazë të produkteve të qumshtit, jogurt me fruta; Marmeladë,
reçel; Kremë për lyerje më bazë qumshti apo djathi; Mish, Mish i procesuar, Pershutë e
prerë dhe e pa prerë si dhe mish i konzervuar; Vezë të zogjve dhe produkte nga vezët; Gjëra
ushqimore të gatshme për konsumim dhe/apo gjëra ushqimore të ngrira me bazë të mishit,
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peshkut, djathit, mishit të konzervuar; Gjëra ushqimore të përgaditura nga patatet; Meze e
lehtë e shishme me bazë-patatesh; Patate të konservuara; Ushqime të përgaditura dhe/apo të
ngrira me përmbajtje kryesisht të mishit; Ushqime të përgaditura dhe/apo të ngrira me
përmbajtje kryesisht të perimeve; Ushqime të përgaditura dhe të ziera me përmbajtje
tërësisht apo kryesisht të mishit të pulës; Ushqime të përgaditura me perime; Qofte, të
ngrira apo ajo; ushqim I lehtë me bazë-frutash; Ushqim I lehtë me bazë-perimesh; Ushqim i
lehtë me bazë-drithërash; Ushqim i lehtë me bazë-arrave dhe lajthive; Patate të
konservuara; Alga deti të ngrënshme – të gjitha këto produkte janë organike dhe/apo me
pak sheqer dhe/apo yndyrë
30 Kafe, çaj dhe kakao si dhe zëvendësues të tyre; Ekstrakte bimësh; Bukë dhe mallëra nga
buka e pjekur me shije, torte të lehta me shije, shkopinjë buke të hollë, bukë që kërcet;
Ushqime të lehta e të shijshme me bazë mielli; Ushqime me bazë drithërash; Drithëra të
procesuar, niseshte, dhe gjëra të bëra nga to, përgaditje për pjekje dhe majë; Sodë për pjekje
[sodë bikarboni për përdorim në gatim]; pica dhe pite, të ngrira apo jo; Kuskus; polenta;
makarona; Pasta, pasta të mbushura, pasta me përmbajtje të vezëve; Oriz; Tart [të ëmbëla
apo të shijshmë]; Ëmbëlsirë e lehtë (mus); Akull, akullore, jogurt i ngrirë dhe shërbet;
Ëmbëlsira të pjekura, biskota të ëmbla, ëmbëlsira shkopinj; ushqime të lehta të ëmbëla,
biskota; ëmbëlsira; Ëmbëlsira me bazë-çokollate dhe çokollatë; Ëmbëlsirë me bazë
akulloreje; Krem caramel [ëmbëlsirë e pjekur]; Krypë, melmesa, shije dhe erëza, uthull,
uthull balsamike; Sheqer, ëmbëlsues natyral, lustrues të ëmbël dhe mbushje, mjaltë,
ëmëblsira; Karamel (bonbone); çamçakëza; krem (ëmbëlsira), krem që shpërndahet i bërë
nga çokollada; mustardë; Miell nga perimet; Miell; Ekstrakt çaji; Ekstrakte bimore;
Ekstrakte, jo medicinale; Propolis; Peltë mbretërore (royal jelly) për ushqim; Ushqime të
përgaditura, të ngrira apo jo me përmbajtje të pastave, bukës, orizit dhe ëmbëlsirave të
mbushura apo ëmbëlsirave me mbushje (torte); brumë pice me mbushje; Jogurt i ngrirë me
bazë-frutash– të gjitha këto produkte janë organike dhe/apo me pak sheqer dhe/apo yndyrë.

(210) KS/M/ 2020/1693
(220) 09/10/2020
(300) No.:018227696 21/04/2020 EU
(731) Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) VIZOR

(511) 12 Automjete motorike, pjesë të tyre dhe pjesë rezervë.
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(210) KS/M/ 2020/1694
(220) 09/10/2020
(300) No.:018227934 21/04/2020 EU
(731) Opel Automobile GmbH
Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) PURE PANEL

(511) 12 Automjete motorike, pjesë të tyre dhe pjesë rezervë.

(210) KS/M/ 2020/1696
(220) 12/10/2020
(300) AM 11339/2020 09/06/2020 AT
(731) Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Austria, AT
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) YELLOW GOES GREEN

(511) 9 Program kompjuterik dhe programe kompjuterike [të regjistruara dhe të
shkarkueshme]; aplikacione softuerësh [aplikacione] në lidhje me financat dhe
transaksionet financiare; aplikacione softuerësh [aplikacione] për përdorim me telefona
mobil; softuer kompjuterik për identifikimin dhe vërtetimin elektronik të klientit, enënshkrimet dhe hapjen e përshpejtuar të llogarisë [mënyra e shpejtë]; softuer i ruajtjes së
të dhënave për verifikim, çertifikim, vërtetim për pagesa pa para kesh që mundësojnë
transaksione të sigurta financiare; softuer kompjuterik për lidhjen e marrëveshjeve të
standardizuara të huamarrjeve me anë të video identifikimit të klientit; botime elektronike
[të shkarkueshme]”.
35 Shërbime në lidhje me mbledhjen, transkriptimin dhe përpilimin e të dhënave
matematikore ose statistikore.
36 Shërbime sigurimi;shërbimet e financimit;çështjet monetare;çështjet e pasurive të
paluajtshme;bankim online;shërbime bankare, monetare dhe financiare përmes pajisjeve
mobile dhe aplikacioneve me identifikim dhe vërtetim elektronik të klientit;transferimet
financiare dhe transaksionet dhe shërbimet e pagesave, shërbimet e tregtimit dhe këmbimit
të valutave, konsulencë financiare, shërbime investimesh, shërbime të zyrës së kreditit,
menaxhim financiar, shërbime të planifikimit financiar, shërbime të financimit dhe të
fondeve;oferta e letrave me vlerë;dhënia e kredisë përmes pajisjeve dhe aplikacioneve
mobile.
38 Shërbime telekomunikacioni;ofrimi i lidhjeve telekomunikuese me bazat e të dhënave
kompjuterike, rrjetet kompjuterike ose internetin;ofrimi i qasjes në platformat në internet që
përmbajnë shërbime financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve si dhe konsulencë dhe
informacion në lidhje me shërbimet financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve;ofrimi
i qasjes në platformën kompjuterike për biznesin bankar duke përdorur identifikimin dhe
125

Buletini Zyrtar Nr. 94 i Agjencisë për Pronësi Industriale

vërtetimin elektronik të klientit dhe nënshkrimet elektronike; ofrimi i qasjes në platformën
kompjuterike për transaksione të përshpejtuara të llogarisë [mënyra e shpejtë]; ofrimi i
qasjes në platformën kompjuterike për lidhjen e marrëveshjeve të standardizuara të kredisë
duke përdorur identifikimin me video të klientit.
42 Zhvillimi i platformave kompjuterike; dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit
kompjuterik; konsulencë për teknologjinë e informacionit [IT], veçanërisht në sektorët e
sigurimeve, financiare, monetare dhe të pasurive të patundshme; zhvillimi, programimi,
implementimi dhe azhurnimi i softuerit; softueri si shërbim [Saas]; hostingu i platformave
në internet në lidhje me financat dhe çështjet monetare.

(210) KS/M/ 2020/1697
(220) 12/10/2020
(300) AM 11589/2020 07/07/2020 AT
(731) Raiffeisen Bank International AG
Am Stadtpark 9, 1030 Wien, Austria, AT
(591) E zezë, e gjelbërt, e verdhë
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540)

(511) 9 Program kompjuterik dhe programe kompjuterike [të regjistruara dhe të
shkarkueshme]; aplikacione softuerësh [aplikacione] në lidhje me financat dhe
transaksionet financiare; aplikacione softuerësh [aplikacione] për përdorim me telefona
mobil; softuer kompjuterik për identifikimin dhe vërtetimin elektronik të klientit, enënshkrimet dhe hapjen e përshpejtuar të llogarisë [mënyra e shpejtë]; softuer i ruajtjes së
të dhënave për verifikim, çertifikim, vërtetim për pagesa pa para kesh që mundësojnë
transaksione të sigurta financiare; softuer kompjuterik për lidhjen e marrëveshjeve të
standardizuara të huamarrjeve me anë të video identifikimit të klientit; botime elektronike
[të shkarkueshme].
35 Shërbime në lidhje me mbledhjen, transkriptimin dhe përpilimin e të dhënave
matematikore ose statistikore.
36 Shërbime sigurimi; shërbimet e financimit; çështjet monetare; çështjet e pasurive të
paluajtshme; bankim online; shërbime bankare, monetare dhe financiare përmes pajisjeve
mobile dhe aplikacioneve me identifikim dhe vërtetim elektronik të klientit; transferimet
financiare dhe transaksionet dhe shërbimet e pagesave, shërbimet e tregtimit dhe këmbimit
të valutave, konsulencë financiare, shërbime investimesh, shërbime të zyrës së kreditit,
menaxhim financiar, shërbime të planifikimit financiar, shërbime të financimit dhe të
fondeve; oferta e letrave me vlerë; dhënia e kredisë përmes pajisjeve dhe aplikacioneve
mobile.
38 Shërbime telekomunikacioni; ofrimi i lidhjeve telekomunikuese me bazat e të dhënave
kompjuterike, rrjetet kompjuterike ose internetin; ofrimi i qasjes në platformat në internet
që përmbajnë shërbime financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve si dhe konsulencë
dhe informacion në lidhje me shërbimet financiare, monetare, bankare dhe të sigurimeve;
ofrimi i qasjes në platformën kompjuterike për biznesin bankar duke përdorur identifikimin
dhe vërtetimin elektronik të klientit dhe nënshkrimet elektronike; ofrimi i qasjes në
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platformën kompjuterike për transaksione të përshpejtuara të llogarisë [mënyra e shpejtë];
ofrimi i qasjes në platformën kompjuterike për lidhjen e marrëveshjeve të standardizuara të
kredisë duke përdorur identifikimin me video të klientit.
42 Zhvillimi i platformave kompjuterike;dizajnimi dhe zhvillimi i harduerit dhe softuerit
kompjuterik; konsulencë për teknologjinë e informacionit [IT], veçanërisht në sektorët e
sigurimeve, financiare, monetare dhe të pasurive të patundshme; zhvillimi, programimi,
implementimi dhe azhurnimi i softuerit; softueri si shërbim [Saas]; hostingu i platformave
në internet në lidhje me financat dhe çështjet monetare.

(210) KS/M/ 2020/1698
(220) 12/10/2020
(731) Yigit Aydogar Unter den Ulmen 124
47137 Duisburg, DE
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540) VERSAGE

(511) 32 Birra; Pije joalkoolike

(210) KS/M/ 2020/1700
(220) 13/10/2020
(731) JOHNSON & JOHNSON
(New Jersey corporation) One Johnson &
Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey,
, US
(740) Xhemajl Krasniqi- "AA & D L.L.C"
Kodra e Diellit, zona e jugut L-9/5 Prishtinë
Rr. "Muharrem Fejza" Royal I hyrja II nr. 5,
Prishtinë

(540) JCOVDEN

(511) 5 Vaksina.

(210) KS/M/ 2020/1701
(220) 13/10/2020
(731) JOHNSON & JOHNSON
(New Jersey corporation)
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, New Jersey, US
(740) Xhemajl Krasniqi AA& D L.L.C.,
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(540) JCOVAV
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(511) 5 Vaksina.

(210) KS/M/ 2020/1703
(220) 13/10/2020
(731) RIGA CLOTHING &
ACCESSORIES SH.P.K.
Prishtinë, Fahri Fazliu,, KS
(591) E hirte e mbyllur, E arit e qelur
(740) Shaban Ismajli NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540)

(511) 18 Lëkura, imitimet e lëkurës dhe produktet e përbëra nga këto materiale që nuk janë
përfshirë në klasat tjera; lëkura e kafshëve, gëzofët; valixhet dhe çantat e udhëtimit;
ombrellat, çadrat e diellit dhe bastunët; kamxhikët,takëmet dhe shalat.
25 Rrobat, këpucët, kapelat.
35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.

(210) KS/M/ 2020/1704
(220) 13/10/2020
(731) LUTIAN SH.P.K Ferizaj/Babush,
p.n., KS
(591) E zezë
(740) Shaban Ismajli NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540)

(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej metali;
konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni; kabllot jo
elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali;gypa dhe
tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në klasat tjera;
xehet.
11 Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me
ujë dhe qëllime sanitare.
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.
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(210) KS/M/ 2020/1705
(220) 13/10/2020
(731) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) APPLE PRO DISPLAY XDR

(511) 9 Pajisje periferike kompjuterike; monitorë kompjuteri.

(210) KS/M/ 2020/1706
(220) 13/10/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) DIRECT4

(511) 12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre, njësi kontrolli për vozitje me gjitha
rrotat për automobila.

(210) KS/M/ 2020/1713
(220) 14/10/2020
(731) Apple Inc. One Apple Park Way
Cupertino California, 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) MAGSAFE

(511) 9 Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mbahen në dorë; kompjuter
tablet;telefonë mobilë; telefona të mençur; ora të mençura; softuer kompjuterik; softuer
kompjuterik për vendosjen, konfigurimimin, operimin apo kontrollimin e pajisjeve mobile,
telefonave mobilë, kompjuterëve, pjesëve periferike për kompjuterë dhe orave të mençura;
softuer për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike;pajisje periferike për
kompjuter, telefona mobil, pajisje mobile elektronike; pjesë periferike që mund të vishen
për përdorim me kompjuterë dhe telefona mobil;ekranë të montuar në kokë;kufje për
përdorim me kompjuterë, telefona të mençur, ora të mençyra, dhe syze të mençura;ekrane
për kompjuterë, telefona mobil, pajisje mobile elektronike, pajisje elektronike që vishen,
ora të mençura, dhe syze të mençura; tastatura, maus, mbajtëse për maus, printerë, ngasës të
disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për
incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe video si dhe incizues;
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audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për vetura motorike; aparate
për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; mikrofona; çipa kompjuteri; kartat
e kreditit të koduar dhe lexuesit e kartelave; pagesa elektronike dhe pikat e terminaleve të
transaksionit; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela,
kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me kompjuterë,
telefona mobilë dhe ora të mençura; ndërfaqe për kompjuterë, telefona mobilë, ora të
mënçura dhe syze të mënçura; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri;
mbushës për telefona mobilë; kuti për mbushës të telefonave mobil; mbushës për ora të
mençura; mbushës pa tela; kuti për mbushësit pa tela; kuti bartëse për telefona celularë; kuti
bartëse për telefona mobil; kuti të përshtatura për telefona mobil; kuti për telefonat celularë;
mbështjellës për telefona celularë; kuti për bartjen e kompjuterëve; kuti mbrojtëse për
bartjen e pllejerëve portabël të muzikës; kuti mbrojtëse për telefona të mençur, kryesisht,
kuti mbrojtëse me bateri të integruar për përdorim me telefona celularë, kompjuter mobil,
kufje, tablet, dhe pajisje të tjera portative që mbahen në dorë; mbështjellës mbrojtës për
pajisjet elektronike të leximit; mbështjellës mbrojtës për telefona të mençur; mbështjelës
dhe kuti mbrojtëse për telefona celularë, laptop dhe media pllejerët portablë; mbështjellës
mbrojtës dhe kuti për kompjuterët tablet.

(210) KS/M/ 2020/1721
(220) 16/10/2020
(731) NATURA GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Otakçılar Caddesi, No:78 Kat:2 D Blok
N0:74-75 Eyüp İstanbul, TR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) Golf Dondurma

(511) 30 Ëmbëlsira, çokolata, biskota, kreker (pjekurina kërcëlluese-meze), nafore,
akullore, akuj të ngrënshëm.

(210) KS/M/ 2020/1722
(220) 16/10/2020
(731) NATURA GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Otakçılar Caddesi, No:78 Kat:2 D Blok
N0:74-75 Eyüp İstanbul, TR
(591) E kaltër, e kuqe, e verdhë, e gjelbër,
ngjyrë portokalle, roze, vjollce.
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 32 Ëmbëlsira, çokolata, biskota, kreker (pjekurina kërcëlluese-meze), nafore,
akullore, akuj të ngrënshëm.
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(210) KS/M/ 2020/1723
(220) 19/10/2020
(300) 35336 14/10/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) WE IQOS

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të
duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh,
çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje
elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të
nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për
përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare
elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e
nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të
gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare
elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për
shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të
ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve

(210) KS/M/ 2020/1724
(220) 19/10/2020
(300) 35337 14/10/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) I IQOS

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
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buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të
duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh,
çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje
elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të
nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për
përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare
elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e
nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të
gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare
elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për
shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të
ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve.

(210) KS/M/ 2020/1726
(220) 19/10/2020
(731) Aristo Pharma GmbH
Wallenroder Straße 8-10 13435 Berlin, DE
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) ARISTO PHARMA

(511) 3 Kozmetikë, përgatitje kozmetike për kujdesin e lëkurës, parfumeri, vajra esenciale
5 Preparate farmaceutike, veterinare dhe sanitare; preparate dietike të adaptuara për
përdorim mjekësor; ushqim për foshnje; emplastër, materialet për lidhje; dezinfektues;
preparate sanitare për qëllime mjekësore; shtojca ushqimore me bazë të proteinave,
yndyrave, acideve yndyrore, me vitamina, minerale, elementë gjurmuese, enzima, aroma
dhe aromatizues të shtuar, veç e veç ose në kombinim, dhe ekskluzivisht në formë kapsule
ose qese (pluhur);
29 Ushqime dietike jo të adaptuara për përdorim mjekësor, me bazë të proteinave,
yndyrnave, acideve yndyrore, me vitamina të shtuara, minerale, elementë gjurmues,
enzima, aroma dhe aromatizues, veç e veç ose në kombinim, të përfshira në klasën 29, të
gjitha ekskluzivisht në kapsulë ose forma e qeseve (pluhur).
44 Shërbimet mjekësore, në veçanti këshillimi në fushën mjekësore farmaceutike; kujdesi
higjienik për qeniet njerëzore dhe shtazët.

(210) KS/M/ 2020/1727
(220) 19/10/2020
(731) DSM IP Assets B.V. Het Overloon 1,
6411 TE Heerlen, ZB
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) PENTAVITIN
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(511) 1 Produkte kimike për përdorim industrial për prodhimin e produkteve të bukurisë,
kujdesit për flokët dhe kujdesit të lëkurës;preparate kimike dhe biokimike për përdorim në
kozmetikë, produkte për kujdesin e flokëve, produkte për kujdesin e lëkurës dhe produkte
për rrezitje për thithjen e rrezeve ultraviolet.
3 Kozmetikë, gjithashtu për kujdesin ndaj bukurisë, kujdesin e flokëve dhe kujdesin e
lëkurës;produkte kozmetike, produkte per kujdesin e flokëve dhe kujdesin e lëkurës për
parandalimin e djegies nga dielli;preparate për rrezitje dhe nxierje në diell;preparate dhe
substanca që përdoren për kondicionimin, kujdesin dhe paraqitjen e lëkurës, trupit, fytyrës
dhe flokëve”.

(210) KS/M/ 2020/1728
(220) 20/10/2020
(731) TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI
KAISHA (also trading as TOYOTA
MOTOR CORPORATION) 1, Toyota-cho,
Toyota-shi, Aichi-ken, JP
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) TOYOTA SMART CONNECT

(511) 9 Softuer kompjuterik, i regjistruar; programe kompjuterike [softuer i
shkarkueshëm]; aplikacion softueri kompjuterik për telefona mobilë; aplikacion softueri
kompjuterik për kompjuter mobil; softuer navigimi për telefona mobil; softuer navigimi për
kompjuter mobil; softuer për planifikimin e rrugës për telefona mobilë; sofftuer për
planifikimin e rrugës për kompjuter mobil.
12 Automobila dhe pjesët strukturore të tyre.
38 Shërbimet e telekomunikimit, përpos transmetimit; dërgimin e mesazheve përmes
Internetit; shërbimet e mesazheve në rrjet; dërgimin e sinjaleve të emergjencës
39 Ofrimin e informatave të rrigës dhe trafikut; shërbimet e vendndodhjes së automjeteve
në natyrën e ofrimit të informatave gjeografike në lidhje me vendndodhjen e automjeteve
në rrugë; ofrimin e informatave në lidhje me udhëtimet.

(210) KS/M/ 2020/1729
(220) 20/10/2020
(731) VITAMER SH.P.K.
Rruga Bill Clinton Hy-3 Kati 2, Nr.10,
10000 Prishtinë, KS
(591) E gjelbërt dhe e bardhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)
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(511) 3 Produkte me bazë natyrore për kujdesin për trupin dhe bukurinë; vajra esencash;
produkte kozmetike për banjë; balsam, jo për qëllime mjekësore; kremëra për lëkurën
(kozmetikë); deodorante prej produktesh natyrale për njerëzit; ujë aromatik; shampo;
locione flokësh; produkte kozmetike; xhel masazhi bio për qëllime jo-mjekësore; përgatitje
kozmetike për dobësim dhe mirëqenien e trupit.
5 Pije e shurupe dietetike përshtatur për qëllime mjekësore; lëndë dietetike përshtatur për
përdorim mjekësor; preparate ushqimi (dietetike) përshtatur për qëllime mjekësore; bimë
(mjekësore); çaje bimore për qëllime mjekësore; shtesa ushqimore për mjekim e mireqenie
(që shiten në farmaci); kripra banje për qëllime mjekësore; preparate vitaminash;
dezinfektues dhe antiseptikë me bazë e përbërje bimore e natyrore
29 Mish, peshk, shpezë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të
thata dhe të gatuara; perfshi fruta dhe perime bishatjore dhe arrore, pelte, reçel, komposto;
vezë, qumësht dhe produktet e qumështit; vajra dhe yndyra bimore, të gjitha kryesisht me
origjinë natyrore.
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe përgatitje të
bëra nga drithëra, makarona, bukë, ëmbëlsira dhe cokollata, akullore të ngrënshme; mjaltë,
shurup melasë; maja, pluhur push; mustardë; uthull, salca [kondimente]; erëza;
31 Produkte bujqësore, të kopshtarisë dhe pyjore dhe farëra që nuk përfshihen në klasat e
tjera; kafshë të gjalla; fruta dhe perime të freskëta; dhe te kutivuara në sera, fara, bimë dhe
lule të gjalla; ushqime për kafshë, malt të gjitha sipas standarteve bio natyrale.
32 Birra; ujëra minerale dhe të gazuara dhe pije të tjera jo-alkoolike; pije dhe lëngje
frutash; shurupe dhe preparate të tjera me përbërje natyrore për prodhimin e pijeve.
33 Pije e shurupe alkoolike për mirëqenien e trupit, arsye dietetike dhe për rritjen e
imunitetit
41 Trajnim mjekësor dhe kurativ, trajnim për kujdesin për bukurinë, shërbime trajnimi dhe
edukimi, trajnim për kujdesin shëndetësor, organizimi i trajnimit, trajnimi i bazuar në
kompjuter, trajnim në internet, edukim nëpërmjet programeve kompjuterikë, arsimim,
edukim dhe organizim i kurseve të kujdesjes, ofrimi i kurseve të arsimit për të tretë të gjitha
në lidhje me dobësimin dhe mirëqenien e trupit dhe për një shëndet të mirë.

(210) KS/M/ 2020/1730
(220) 20/10/2020
(300) 40-2020-0070929 28/04/2020 KR
(731) CELLTRION, INC.
23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea, KR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 9 Aplikacione për telefona të mençur për kujdesin ndaj shendetit ose për qellime
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mjekësore (softuere);Aplikime softueri për telefona të mençur për ofrimin e informative
mjekësore;Aplikacione për shkarkim për telefona të mençur për përdorim shendetësorë ose
mjekësorë;Aplikime softueri për shkarkim per kompjutera për ofimin e informative
mjekësore;Aplikacione softuerike për kompjutera per tabloid digjital ose elektronik per
perdorim mjekësorë;Softuere mjekësore;Softueri kompjuterik për perdorim mjekësorë për
diagnostifikimin e sëmundjeve;Softueri kompjuterik për perdorim mjekësorë për
diagnostifikimin e sëmundjeve;Softueri mjekësorë për administrim me sëmundjet

(210) KS/M/ 2020/1731
(220) 20/10/2020
(731) MİLHANS GIDA VE TARIM
ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
Balçık Köyü Hamidiye Sk. No:14 Gebze
Kocaeli, TR
(591) portokalli, e bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 Qumësht bajame për qëllime kuzhine; Qumësht bajame; Pije me bazë të
qumështit të bajameve; bajame, të bluara; pure molle; aranzhimet e frutave të përpunuara;
manaferrat, të konservuara; arra të ëmbëlsuara; qumesht arre kokosi; qumësht i arrave të
kokosit për përdorim në kuzhinë; pije me bazë qumështi kokosi; frutat e kristalizuara; arra
me aromë; perime të thara të ngrira; fruta, të konservuara; fruta të ziera; lëvore frutash;
patate të skuqura; ushqime të lehta me bazë frutash; fruta të ngrira; fruta të konservuara;
guakamole [pure avokado]; lajthi, të përgatitura; humus [pasta e qiqrave]; patate krokante
me yndyrë te ulët; lyerje me bazë arrë; arra të përgatitura; qumësht tërshëre; gjalp kikiriku;
qumësht kikiriku për përdorim në kuzhinë; qumësht kikiriku; pije bazuar me qumësht
kikiriku; kikirika të përpunuar; bizele të konzervuara; patate krokante; patate të shtypura;
patate fjolla; rrush të thatë; qumësht orizi; qumësht orizi për përdorim në kuzhinë; fara të
përgatitura; qumësht soje; fara luledielli të përgaditura; misër i ëmbël, i përgaditur; tahini
[pasta me fara susami]; krem me bazë perimesh; përime të përpunuara-përgaditura; perime
të ziera; perime të thara; perime të konzervuara
30 Pastë bajame; ëmbëlsira nga bajamet; biskota; bukë; simite; thërrime buke; pluhur për
torte; brume për torte; krem ëmbëlsirash [kremëra]; ëmbëlsira; karamele; karamele
dekoruese për ëmbëlsira; kapere (sytha të luleve në formë bizeleje - shtesa për gjella);
karamele [bombone]; përgatitje nga drithërat; shkopa-shufra nga dritherat; grimtësira
krokante me bazë drithërash; patatina [produkte drithërash]; çokollatë; lyrje çokollate që
përmbajnë arra; lyerje me bazë çokolate; arra të veshura me çokollatë; ëmbëlsira për
dekorimin e drurit të Krishtlindjeve; ëmbëlsira; fjolla misri; misër i pjekur; grimtësira;
tërrshërë e shtypur; elb i grimtësuar; xhelatinë frutash [ëmbëlsira]; shufra drithërash me
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proteina të larta; rrënjë të embëla (ëmbëlsira); makarona [pasta]; miell nga arroret;
arrëmyshk; fjolla tërrshëre; ushqim me bazë tërrshëre; bollgur; okonomiyaki [krepa te
njelmëta Japoneze]; onigiri [topa orizi]; krepa; pasta; ëmbëlsira kikirikash; biskota petitbeurre; katrorë të vegjël [biskota]; kupa-kokoshka; pralines (çokollata të mbushura);
propolis; torte e kripur (quiches); biskota nga orizi; grimtësira me bazë orizi; fara susami
[melmesa]; miell soje; tarte; uafëlls (waffles).

(210) KS/M/ 2020/1732
(220) 20/10/2020
(731) MİLHANS GIDA VE TARIM
ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC.A.Ş.
Balçık Köyü Hamidiye Sk. No:14 Gebze
Kocaeli, TR
(591) Zezë, gjelbërt
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 29 Qumësht bajame për qëllime kuzhine; Qumësht bajame; Pije me bazë të
qumështit të bajameve; bajame, të bluara; pure molle; aranzhimet e frutave të përpunuara;
manaferrat, të konservuara; arra të ëmbëlsuara; qumesht arre kokosi; qumësht i arrave të
kokosit për përdorim në kuzhinë; pije me bazë qumështi kokosi; frutat e kristalizuara; arra
me aromë; perime të thara të ngrira; fruta, të konservuara; fruta të ziera; lëvore frutash;
patate të skuqura; ushqime të lehta me bazë frutash; fruta të ngrira; fruta të konservuara;
guakamole [pure avokado]; lajthi, të përgatitura; humus [pasta e qiqrave]; patate krokante
me yndyrë te ulët; lyerje me bazë arrë; arra të përgatitura; qumësht tërshëre; gjalp kikiriku;
qumësht kikiriku për përdorim në kuzhinë; qumësht kikiriku; pije bazuar me qumësht
kikiriku; kikirika të përpunuar; bizele të konzervuara; patate krokante; patate të shtypura;
patate fjolla; rrush të thatë; qumësht orizi; qumësht orizi për përdorim në kuzhinë; fara të
përgatitura; qumësht soje; fara luledielli të përgaditura; misër i ëmbël, i përgaditur; tahini
[pasta me fara susami]; krem me bazë perimesh; përime të përpunuara-përgaditura; perime
të ziera; perime të thara; perime të konzervuara.
30 Pastë bajame; ëmbëlsira nga bajamet; biskota; bukë; simite; thërrime buke; pluhur për
torte; brume për torte; krem ëmbëlsirash [kremëra]; ëmbëlsira; karamele; karamele
dekoruese për ëmbëlsira; kapere (sytha të luleve në formë bizeleje - shtesa për gjella);
karamele [bombone]; përgatitje nga drithërat; shkopa-shufra nga dritherat; grimtësira
krokante me bazë drithërash; patatina [produkte drithërash]; çokollatë; lyrje çokollate që
përmbajnë arra; lyerje me bazë çokolate; arra të veshura me çokollatë; ëmbëlsira për
dekorimin e drurit të Krishtlindjeve; ëmbëlsira; fjolla misri; misër i pjekur; grimtësira;
tërrshërë e shtypur; elb i grimtësuar; xhelatinë frutash [ëmbëlsira]; shufra drithërash me
proteina të larta; rrënjë të embëla (ëmbëlsira); makarona [pasta]; miell nga arroret;
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arrëmyshk; fjolla tërrshëre; ushqim me bazë tërrshëre; bollgur; okonomiyaki [krepa te
njelmëta Japoneze]; onigiri [topa orizi]; krepa; pasta; ëmbëlsira kikirikash; biskota petitbeurre; katrorë të vegjël [biskota]; kupa-kokoshka; pralines (çokollata të mbushura);
propolis; torte e kripur (quiches); biskota nga orizi; grimtësira me bazë orizi; fara susami
[melmesa]; miell soje; tarte; uafëlls (waffles).

(210) KS/M/ 2020/1733
(220) 20/10/2020
(731) Premium Beverages International
B.V. Tweede Weteringplantsoen 21 1017
ZD Amsterdam, NL
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Bulevardi Nena
Tereze 47/5, Prishtine

(540) PURE PIRAÑA

(511) 33 Pije alkoolike, përveç birrave, duke përfshirë edhe të ashtuquajturat pije të
karbonizuara me alkool [hard seltzer].

(210) KS/M/ 2020/1741
(220) 23/10/2020
(731) ALVONA L.L.C. Veternik Prishtine
10 000 Prishtine, KS
(591) Hiri dhe argjend
(740) ALVONA L.L.C. Valdet Binçe
Veternik 10000 Prishtine

(540)

(511) 1 Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe
pylltari: rrëshirat e papërpunuara artificiale, produktet e papërpunuara prej plastike; plehrat
organike; përzierjet për shuarjen e zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat
kimike për konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit industrial.
2 Bojra, tretës, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; ngjyrues,
ngjyra; bojëra për shtypje, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të papërpunuara; metale
në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.
3 Kozmetikë dhe produkte tualeti pa medikamente; pastë dhëmbësh pa mjekime;
parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim
lavanderi; përgatitje pastrimi, lustrimi, pastrimi dhe gërryese.
4 Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; pluhur thithëse, lagështuese dhe lidhëse
të pluhurit; karburantet dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitila për ndriçim
5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime
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mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; allçi, materiale për
veshjet; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për
shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide.
6 Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për ndërtim dhe
ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo elektrike dhe telat e metaleve të
zakonshme; sende të vogla të metaleve; kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport;
kasafortat.
7 Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji; motorë dhe motorë,
përveç automjeteve tokësore; bashkues makinerish dhe përbërës transmetimi, përveç
automjeteve tokësore; pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura me dorë; inkubatorë
për vezë; makina shitëse automatike.
8 Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; takëm; armët anësore, përveç armëve të
zjarrit; makina rroje
9 Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike,
audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i
jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të
energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme,
program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të regjistrimit dhe
ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme,
pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje,
maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, doreza për
zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.
10 Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët
artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje terapeutike dhe
ndihmëse të adaptuara për aftësi të kufizuara; aparate masazhesh; aparate, pajisje dhe
artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të veprimtarisë seksuale.
11 Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje,
ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.
12 Automjetet; aparate për lokalizim nga toka, ajri ose uji.
13 Armët e zjarrit; municion dhe predha; eksplozivëve; fishekzjarrë
14 Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar;
instrumente horologjike dhe kronometrike
15 Instrumente muzikore; mbajtëse të muzikës dhe mbajtëse për instrumente muzikore;
shkopat e përcjellësve .
16 Letër dhe karton; lëndë e shtypur; material për ruajtjen e librave; fotografitë; shkrimi
dhe kushtet e zyrave, përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; materiale
për vizatim dhe materiale për artistë; brusha për ngjyra; materiale mësimore dhe udhëzues;
çarçafë, filma dhe çanta plastike për mbështjellës dhe paketim; lloji i printerëve, blloqet e
shtypjes
17 Gome të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë
dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastike dhe rrëshirë në formë të ekstraduar
për t’u përdorur në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël,
tuba dhe çorape, prej jo metali
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18 Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe shtrojat e kafshëve; bagazhe dhe çanta
transportuese; çadra dhe çadra oborri; shkopinj në këmbë; kamxhik, parzmore dhe takëme;
jakë, lisa dhe veshje për kafshët.
19 Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për
ndërtim; asfalt, katran, dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, prej jo metali; monumente,
prej jo metali
20 Mobilet për banjë, pasqyra banje, kornizat, dollape banje, produktet prej drurit, tapës,
kallamit ose prej plastike. Kjo klase kryesisht përfshinë mobilet dhe pjesët e tyre dhe
produkteve plastike të cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera.
21 Vegla shtëpiake ose kuzhina dhe kontejnerë; enë gatimi dhe sendesh, përveç pirunëve,
thikave dhe lugëve; krehje dhe sfungjerë; furça, përveç furçave; materiale për krijimin e
furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i pa punuar ose gjysëm i punuar, përveç qelqit
të ndërtimit; enë prej qelqi, porcelani dhe enë prej balte.
22 Litarë dhe tela; rrjeta; çadrat dhe pëlhurat prej gomari; tenda e materialeve tekstile ose
sintetike; vela; thasë për transport dhe ruajtje të materialeve në masë; materiale mbushëse,
mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; materiale të
papërpunuara tekstili me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre.
23 Fijet dhe fijet për përdorim tekstili.
24 Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike
25 Veshje, veshmbathje dhe mbulesa koke.
26 Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave; butona, grepa dhe
sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokë të rremë
27 Tepih, qilima, dyshekë dhe shtrojë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar
dyshemetë ekzistuese; varëse muresh, jo prej tekstili
28 Lojëra, lodra; aparate për video lojëra ; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; dekorime për
pemët e Krishtlindjeve
29 Mish, peshk, shpendët; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të thata
dhe të gatuara; pelte, bllokime, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte
të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapioka dhe sago; miell
dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; çokollate; akullore, sheqer,
mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, barishte të ruajtura; uthull, salca dhe
kremra të tjerë; akull (ujë i ngrirë).
31 Prodhime të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe pyjore; kokrra dhe
fara të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta; bimë dhe lule
natyrale; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; produkte ushqimore dhe pije
për kafshët; malt.
32 Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash;
shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije.
33 Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije.
34 Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare; cigare elektronike dhe avullues oral për
duhanpirësit; artikujt e duhanpirësve; ndezësit.
35 Marketingun; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
36 Sigurimin; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme.
37 Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit.
38 Telekomunikacionin
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39 Transportin; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; rregullimin e udhëtimit.
40 Trajtimi i materialeve.
41 Edukimin; ofrimi i trajnimit; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza
industriale dhe shërbime kërkimore industriale; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe
softuerëve kompjuterikë.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.
44 Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe
kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë.
45 Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbimet
personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve.

(210) KS/M/ 2020/1742
(220) 23/10/2020
(731) ALVONA L.L.C. Veternik Prishtine
10 000 Prishtine, KS
(591) Hiri dhe argjend
(740) ALVONA L.L.C. Valdet Binçe
Veternik 10000 Prishtine

(540)

(511) 1 Kimikatet që shfrytëzohen në industri, shkencë, fotografi, bujqësi, kopshtari dhe
pylltari: rrëshirat e papërpunuara artificiale, produktet e papërpunuara prej plastike; plehrat
organike; përzierjet për shuarjen e zjarrit; preparatet për kalitje dhe saldim, substancat
kimike për konservimin e produkteve ushqimore; substancat për regjje; ngjitësit industrial.
2 Bojra, tretës, llaqe; ruajtës kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të drurit; ngjyrues,
ngjyra; bojëra për shtypje, shënjim dhe gdhendje; rrëshira natyrale të papërpunuara; metale
në petë dhe formë pluhuri për t’u përdorur në pikturë, dekorim, shtypje dhe art.
3 Kozmetikë dhe produkte tualeti pa medikamente; pastë dhëmbësh pa mjekime;
parfumeri, vajra esencialë; preparate zbardhues dhe substanca të tjera për përdorim
lavanderi; përgatitje pastrimi, lustrimi, pastrimi dhe gërryese.
4 Vajra dhe yndyrna industriale, dylli; lubrifikantë; pluhur thithëse, lagështuese dhe lidhëse
të pluhurit; karburantet dhe ndriçuesit; qirinj dhe fitila për ndriçim.
5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitjet sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të adaptuara për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për bebe; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; allçi, materiale për
veshjet; material për ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; përgatitjet për
shkatërrimin e egër; fungicide, herbicide
6 Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet; materiale metalike për ndërtim dhe
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ndërtim; ndërtesa të transportueshme prej metali; kabllot jo elektrike dhe telat e metaleve të
zakonshme; sende të vogla të metaleve; kontejnerë metalikë për ruajtje ose transport;
kasafortat.
7 Makinat, mjetet e makinerisë, mjetet që funksionojnë me energji; motorë dhe motorë,
përveç automjeteve tokësore; bashkues makinerish dhe përbërës transmetimi, përveç
automjeteve tokësore; pajisje bujqësore, përveç mjeteve të përdorura me dorë; inkubatorë
për vezë; makina shitëse automatike.
8 Vegla dhe pajisje dore, të operuara me dorë; takëm; armët anësore, përveç armëve të
zjarrit; makina rroje
9 Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike,
audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i
jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të
energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme,
program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të regjistrimit dhe
ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme,
pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje,
maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, doreza për
zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit
10 Aparatet dhe instrumentet kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrët
artificiale, sytë dhe dhëmbët; artikuj ortopedikë; materialet e qepjes; pajisje terapeutike dhe
ndihmëse të adaptuara për aftësi të kufizuara; aparate masazhesh; aparate, pajisje dhe
artikuj për foshnjat infermierore; aparate, pajisje dhe artikuj të veprimtarisë seksuale.
11 Aparatet dhe instalimet për ndriçim, ngrohje, ftohje, gjenerim të avullit, gatim, tharje,
ventilim, furnizim me ujë dhe qëllime sanitare.
12 Automjetet; aparate për lokalizim nga toka, ajri ose uji.
13 Armët e zjarrit; municion dhe predha; eksplozivëve; fishekzjarrë.
14 Metalet e çmuara dhe lidhjet e tyre; stoli, gurë të çmuar dhe gjysëm të çmuar;
instrumente horologjike dhe kronometrike
15 Instrumente muzikore; mbajtëse të muzikës dhe mbajtëse për instrumente muzikore;
shkopat e përcjellësve
16 Letër dhe karton; lëndë e shtypur; material për ruajtjen e librave; fotografitë; shkrimi
dhe kushtet e zyrave, përveç mobiljeve; ngjitës për qëllime shkrimi ose shtëpiake; materiale
për vizatim dhe materiale për artistë; brusha për ngjyra; materiale mësimore dhe udhëzues;
çarçafë, filma dhe çanta plastike për mbështjellës dhe paketim; lloji i printerëve, blloqet e
shtypjes
17 Gome të papërpunuara dhe gjysmë të përpunuara, gutta-percha, çamçakëz, asbest, mikë
dhe zëvendësues për të gjitha këto materiale; plastike dhe rrëshirë në formë të ekstraduar
për t’u përdorur në prodhim; paketimin, ndalimin dhe izolimin e materialeve; tuba fleksibël,
tuba dhe çorape, prej jo metali
18 Lëkurë dhe imitime prej lëkure; lëkurat dhe shtrojat e kafshëve; bagazhe dhe çanta
transportuese; çadra dhe çadra oborri; shkopinj në këmbë; kamxhik, parzmore dhe takëme;
jakë, lisa dhe veshje për kafshët.
19 Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej metali, për
ndërtim; asfalt, katran, dhe bitum; ndërtesa të transportueshme, prej jo metali; monumente,
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prej jo metali.
20 Mobilet per banjë, pasqyra banje, kornizat, dollape banje, produktet prej drurit, tapes,
kallamit ose prej plastike. Kjo klase kryesisht përfshinë mobilet dhe pjesët e tyre dhe
produkteve plastike të cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera.
21 Vegla shtëpiake ose kuzhina dhe kontejnerë; enë gatimi dhe sendesh, përveç pirunëve,
thikave dhe lugëve; krehje dhe sfungjerë; furça, përveç furçave; materiale për krijimin e
furçave; artikuj për qëllime pastrimi; xhami i pa punuar ose gjysëm i punuar, përveç qelqit
të ndërtimit; enë prej qelqi, porcelani dhe enë prej balte
22 Litarë dhe tela; rrjeta; çadrat dhe pëlhurat prej gomari; tenda e materialeve tekstile ose
sintetike; vela; thasë për transport dhe ruajtje të materialeve në masë; materiale mbushëse,
mbështjellëse dhe mbushëse, përveç letrës, kartonit, gomës ose plastikës; materiale të
papërpunuara tekstili me fibroze dhe zëvendësuesit e tyre.
23 Fijet dhe fijet për përdorim tekstili.
24 Tekstile dhe zëvendësues të tekstileve; liri shtëpiak; perde prej tekstili ose plastike.
25 Veshje, veshmbathje dhe mbulesa koke.
26 Dantella, bishtalec dhe qëndisje, dhe shirita dhe harqe të banesave; butona, grepa dhe
sy, kunjat dhe gjilpërat; lule artificiale; dekorimet e flokëve; flokë të rremë.
27 Tepih, qilima, dyshekë dhe shtrojë, linoleum dhe materiale të tjera për të mbuluar
dyshemetë ekzistuese; varëse muresh, jo prej tekstili
28 Lojëra, lodra; aparate për video lojëra ; artikuj gjimnastikor dhe sportiv; dekorime për
pemët e Krishtlindjeve
29 Mish, peshk, shpendët; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të ngrira, të thata
dhe të gatuara; pelte, bllokime, komposto; vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte
të tjera të qumështit; vajra dhe yndyrna për ushqim.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, makarona dhe petë; tapioka dhe sago; miell
dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; çokollate; akullore, sheqer,
mjaltë, melasë; maja, pluhur pjekje; kripë, erëza, barishte të ruajtura; uthull, salca dhe
kremra të tjerë; akull (ujë i ngrirë).
31 Prodhime të papërpunuara bujqësore, akuakulturore, kopshtare dhe pyjore; kokrra dhe
fara të papërpunuara; fruta dhe perime të freskëta, barishte të freskëta; bimë dhe lule
natyrale; llamba, fidanë dhe fara për mbjellje; kafshë të gjalla; produkte ushqimore dhe pije
për kafshët; malt.
32 Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale dhe të gazuar; pije frutash dhe lëngje frutash;
shurupe dhe përgatitje të tjera jo-alkoolike për të bërë pije.
33 Pijet alkoolike, përveç birrave; përgatitjet alkoolike për të bërë pije.
34 Duhani dhe zëvendësuesit e duhanit; cigare; cigare elektronike dhe avullues oral për
duhanpirësit; artikujt e duhanpirësve; ndezësit.
35 Marketingun; menaxhimin e biznesit; administrimin e biznesit; funksionet e zyrës.
36 Sigurimin; çështjet financiare; punët monetare; punët e pasurive të paluajtshme.
37 Ndërtimi i ndërtesave; riparim; shërbimet e instalimit.
38 Telekomunikacionin
39 Transportin; paketimin dhe ruajtjen e mallrave; rregullimin e udhëtimit.
40 Trajtimi i materialeve.
41 Edukimin; ofrimi i trajnimit; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me të; analiza
industriale dhe shërbime kërkimore industriale; hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe
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softuerëve kompjuterikë
43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.
44 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.
45 Shërbime ligjore, shërbime të sigurisë për mbrojtjen e pronës dhe individëve; shërbimet
personale dhe sociale për plotësimin e nevojave të individëve.

(210) KS/M/ 2020/1743
(220) 23/10/2020
(731) " ELI-AB" SH.P.K.
Bibaj, Ferizaj., KS
(591) E Kuqe, e Bardhë dhe e Gjelbër.
(740) Mentor Zejnullahu
Shoqëria e Avokatëve SCLR Partners
Sh.p.k. Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për
pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet
kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës
29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe perimet e
konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi
dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim.
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli
32 Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese

(210) KS/M/ 2020/1744
(220) 23/10/2020
(731) " ELI-AB" SH.P.K.
Bibaj, Ferizaj., KS
(740) Mentor Zejnullahu Shoqëria e
Avokatëve SCLR Partners Sh.p.k.
Soliteri Avalla P+12 Prishtinë

(540) Bonito

(511) 3 Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; preparatet për
pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, preparatet
kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës
29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, pemët dhe perimet e
konservuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; xhelatinat, reçelet, kompostot; vezët, qumështi
dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim
30 Kafja, çaji. kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale; mielli dhe produktet e
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drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjaltë, melasa; tharmi, pluhuri për
pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesa); erëzat; akulli
32 Birrat; Ujërat mineral dhe të gazuar si dhe pijet joalkoolike; pije frutash dhe lëng
frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese.

(210) KS/M/ 2020/1745
(220) 26/10/2020
(731) ZONE Mobile L.L.C.
Sheshi Zahir Pajaziti, Prishtinë, KS
(591) E kuqe, e bardhë
(740) Kushtrim Shala Agim Ramadani A1
nr.61, Prishtinë

(540)

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre.
38 Telekomunikacione.
40 Trajtimi i materialeve, Shërbime printimi.

(210) KS/M/ 2020/1746
(220) 26/10/2020
(731) ZONE Mobile L.L.C. Sheshi Zahir
Pajaziti, Prishtinë, KS
(740) Kushtrim Shala Agim Ramadani A1
nr.61, Prishtinë

(540) ZONE MOBILE

(511) 35 Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.
38 Telekomunikacione.
40 Trajtimi i materialeve, Shërbime printimi.

(210) KS/M/ 2020/1747
(220) 26/10/2020
(731) Hasan Beselica Ndërmarrja Tregtare
Pacific SH.P.K. Zona Industriale Prishtinë –
Fushë Kosovë Q.T. Mual Center, KS
(591) E bardhë, e kaltër, e kaltër e mbyllur.

(540)
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(511) 24 Shitje me shumicë e tekstileve; shitje me pakicë e tekstileve në dyqane të
specializuara; pëlhurë pambuku; pëlhurë krepe; damast; materiale për përdorim tekstili;
mëndafsh; material tekstili; materiale/pëlhura për tesha pune; pëlhura elastike; pëlhura
kadife; pëlhura nga leshi; pëlhura imitim të lëkurës së kafshëve; pëlhurë ngjitëse për
aplikim me nxehtësi; pëlhura për qarqafë shtrati; pëlhura për mbulesa tavoline.
25 Veshmbathje; rroba; këpucë; kapela; kostum larje; rroba banje; rroba plazhi; pallta;
unifroma; veshje të brendshme; sandale, cizme, patike; fustana; këmisha; kostume; bluza/
pulover; pantollona.

(210) KS/M/ 2020/1748
(220) 26/10/2020
(731) Hasan Beselica Ndërmarrja Tregtare
Pacific SH.P.K. Zona Industriale Prishtinë –
Fushë Kosovë Q.T. Mual Center, KS

(540) PACIFIC FASHION

(511) 24 Shitje me shumicë e tekstileve; shitje me pakicë e tekstileve në dyqane të
specializuara; pëlhurë pambuku; pëlhurë krepe; damast; materiale për përdorim tekstili;
mëndafsh; material tekstili; materiale/pëlhura për tesha pune; pëlhura elastike; pëlhura
kadife; pëlhura nga leshi; pëlhura imitim të lëkurës së kafshëve; pëlhurë ngjitëse për
aplikim me nxehtësi; pëlhura për qarqafë shtrati; pëlhura për mbulesa tavoline
25 Veshmbathje; rroba; këpucë; kapela; kostum larje; rroba banje; rroba plazhi; pallta;
unifroma; veshje të brendshme; sandale, cizme, patike; fustana; këmisha; kostume; bluza/
pulover; pantollona

(210) KS/M/ 2020/1750
(220) 27/10/2020
(731) Wilkinson Sword GmbH
Schutzenstr. 110 D-42659 Solingen, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtine,
Kosove

(540) WLKINSON SWORD XTREME

(511) 8 Brisk dhe brisk rroje
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(210) KS/M/ 2020/1753
(220) 27/10/2020
(731) Yiwu TangFashion Garment Co.,Ltd.
No.22 LONGGANG ROAD STREET 2
YIWU CITY,ZHEJIANG
CHINA 322000, CN
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) UOKIN

(511) 14 Artikuj argjendarie; kuti për artikuj të argjendarisë; byzylykë [argjendari]; unaza
[argjendari]; vathë; gjerdan [argjendari]; orë dore; unaza çelësash [unaza të veçanta me
xhingla ose me zinxhir dekorativ]; karficë zbukurimi [argjendari]; aksesor argjendarie.
25 Veshje; komplet i veshjeve [veshje]; veshje të brendshme; kapela; këpucë; çorapë
triko; dorashka[veshje]; shalle; rroba banje; breza; brekë
35 Reklamim; reklamimi online ( në internet) në rrjete kompjuterik; promovimi i shitjeve
për të tjerët; konsulentë për menaxhim të personelit; prezantimi i mallrave në mediat e
komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; agjenci për import-eksport; ofrim tregu online (në internet) për
blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; asistencë për menaxhim bizneseve;
shërbimet e sekretarie.

(210) KS/M/ 2020/1754
(220) 27/10/2020
(300) 35385 21/10/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
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buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të
duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh,
çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje
elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të
nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për
përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare
elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e
nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të
gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare
elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për
shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të
ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve

(210) KS/M/ 2020/1755
(220) 27/10/2020
(300) 35390 22/10/2020 AD
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel,
Switzerland, CH
(591) Vishnje, e kuqe, e bardhë, portokalli,
e verdhë, e kaltër e errët, e kaltër
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 34 Vaporizues (avullues) me kabllo për cigare elektronike dhe pajisjet elektronike
për pirjen e duhanit; Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit, përfshirë
cigare puro, cigare, cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për
mbështjellje në cigare , duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje,
kretek (cigaret të bëra me përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën
buzë); zëvendësuesit e duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); artikuj të
duhanpirësve, përfshirë letër të cigareve dhe tuba cigareve, filtrat të cigareve, kuti të
duhanit, këllëf për cigare dhe taketuke, gypa, aparat xhepi për mbështjellje cigaresh,
çakmak; shkrepëse; shkopinj duhan, produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes, pajisje
elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhanit për qellim të lirimit të
nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucionet e nikotinës se lëngshme për
përdorim në cigare elektronike; pajisje elektronike duhanpirëse; cigare elektronike; cigare
elektronike si zëvendësuese të cigareve tradicionale; pajisje elektronike për inalimin e
nikotinës me përmbajtje aerosol; pajisje avulluese për duhanpirës me përdorim me anë të
gojës, produktet e duhanit dhe zëvendësuesit e duhanit; artikuj duhani për cigare
elektronike; pjesë dhe fiting për produktet e mësipërme të përfshira në klasën 34; pajisje për
shuarjen e cigareve të ndezura dhe cigareve puro të ndezura si dhe shkopinjve të duhanit të
ndezur; kutia elektronike për mbushjen e cigareve
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(210) KS/M/ 2020/1756
(220) 27/10/2020
(731) Magic Ice Joint Stock Company
SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan,
RKS, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) RINGERS

(511) 29 Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të
skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara
me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flips nga patatja me salca (erëza)
ose erëza pikante; snack (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave); çipsa prej frutave;
kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur.
30 Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta ushqimor dhe ëmbëlsira; biskota;
makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;
prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe
preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate
drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor të thekur me përmbajtje nga misri) ushqimi me
bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell,
miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur;
produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë
të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës
me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e
grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës,
kaçkavallit; kokoshka; flips, flips me kikirik
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve
gastronomike, kryesisht frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej
patateve të skuqura; miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit,
makaronave, musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra
ushqimor të thekur me përmbajtje nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të
përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra
ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur; produkte të konservuara
ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me
kikirik

(210) KS/M/ 2020/1757
(220) 27/10/2020
(731) Magic Ice Joint Stock Company
SH.A. Zona Industriale, 14000-Lipjan, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) PANCHOS
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(511) 29 Fruta dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe të gatuara; patate të
skuqura/çipsa prej patateve të skuqura; patate të fërguara, të pjekura, të thara, të fërguara
me erëza dhe/ose shtesa të tjera ushqimore; shkopinj dhe flips nga patatja me salca (erëza)
ose erëza pikante; snack (ushqime të imta/lehta ndërmjet shujtave); çipsa prej frutave;
kikirik të pjekur, të tharë, të përpunuar me shtojca ose të kripur.
30 Miell dhe përgatitje të bëra nga drithërat; bukë, pasta ushqimor dhe ëmbëlsira; biskota;
makarona; spageti; çips të misrit dhe misër, "snacks" me bazë drithërash ose orizi;
prodhime nga misri; drithëra; musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata) dhe
preparate për musli, bare të drithërave, drithëra të përgatitur për ngrënie; preparate
drithërash; corn flakës (drithëra ushqimor të thekur me përmbajtje nga misri) ushqimi me
bazë drithërash dhe lëngje të përfshira në këtë klasë; gjëra ushqimore me bazë orizi, miell,
miell tërshëre ose drithi, gjëra ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë; granulë; bollgur;
produkte të konservuara ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash ; desertë
të bëra prej përbërësve me bazë bimore dhe/ose përbërës me bazë lajthie dhe/ose përbërës
me bazë të sojës; aromatizues për lëngje; aromatizues për ushqim; të gjitha llojet e
grisinave (meze) të ëmbla dhe të njelmëta me shije te kikirikut, djathit, picës, çokollatës,
kaçkavallit; kokoshka; flips, flips me kikirik.
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne dyqan dhe nëpërmjet internetit te produkteve
gastronomike, kryesisht frutave dhe perime të konservuara, patateve të skuqura/çipsa prej
patateve të skuqura;miellit dhe përgatitje të bëra nga drithërat, çipsave prej misrit,
makaronave, musli (përzierje e drithërave dhe frutave të thata), corn flakës (drithëra
ushqimor të thekur me përmbajtje nga misri) ushqimi me bazë drithërash dhe lëngje të
përfshira në këtë klasë;gjëra ushqimore me bazë orizi, miell, miell tërshëre ose drithi, gjëra
ushqimore me bazë tërshëre, tërshërë, qullë;granulë;bollgur;produkte të konservuara
ushqimore dietike dhe/ose nutriotike me bazë drithërash, grisinave, flipsave, flipsa me
kikirik.

(210) KS/M/ 2020/1760
(220) 28/10/2020
(731) AVICENA DOO Skopje
Rr. 1551, 5B, Vizbegovo - Shkup,
Maqedonia e Veriut, MK
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540) AVICENA

(511) 5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; leukoplast [plasters],
materiale për veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyllë dhëmbësh; dezinfektues;
përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve [vermin]; fungicide, herbicide
9 Aparate dhe instrumente shkencorë, kërkimorë, lundrues [navigation], rilevues
[surveying], fotografik, kinematografik, audioviziv, optik, peshues, matës, sinjalizues,
zbulues, testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin
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conducting, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e
shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin,
transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të
regjistruara dhe të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të zbrazëta regjistruese dhe
ruajtëse dixhitale ose analoge; mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka,
pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska
zhytësish, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës,
aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë, sy
dhe dhëmbë artificialë,; artikuj ortopedikë; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe
ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate për masazh; aparate,
pajisje dhe artikuj për foshnje në gji; aparate, pajisje dhe artikuj të aktivitetit seksual.
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinarie; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet
njerëzore ose kafshët; shërbimet e agrikulturës, akuakulturës [aquaculture], hortikulturës
dhe pylltarisë.

(210) KS/M/ 2020/1761
(220) 28/10/2020
(731) AVICENA DOO Skopje
Rr. 1551, 5B, Vizbegovo - Shkup,
Maqedonia e Veriut, MK
(591) E bardhë, e verdhë dhe e zezë
(740) Besarta Kllokoqi N.SH. Boga &
Associates Rr. “Nena Tereze”, Hyrja 27, Nr.
5, 10000 Prishtine

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike, mjekësore dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për foshnje; shtesa dietike për qeniet njerëzore dhe kafshët; leukoplast [plasters],
materiale për veshje; material për ndalimin e dhëmbëve, dyllë dhëmbësh; dezinfektues;
përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve [vermin]; fungicide, herbicide.
9 Aparate dhe instrumente shkencorë, kërkimorë, lundrues [navigation], rilevues
[surveying], fotografik, kinematografik, audioviziv, optik, peshues, matës, sinjalizues,
zbulues, testues, inspektues, shpëtues dhe mësimor; aparate dhe instrumente për përçimin
conducting, ndërrimin, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e
shpërndarjes ose përdorimit të energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin,
transmetimin, riprodhimin ose përpunimin e zërit, imazheve ose të dhënave; media të
regjistruara dhe të shkarkueshme, softuer kompjuterik, media të zbrazëta regjistruese dhe
ruajtëse dixhitale ose analoge; mekanizmat për aparatet që operojnë me monedhë; arka,
pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje, maska
zhytësish, tapa veshi për zhytës, kapëse hundësh për zhytës dhe notarë, doreza për zhytës,
aparate për frymëmarrje për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit.
10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare; gjymtyrë, sy
dhe dhëmbë artificialë,; artikuj ortopedikë; materiale për qepje; pajisje terapeutike dhe
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ndihmëse të përshtatura për personat me aftësi të kufizuara; aparate për masazh; aparate,
pajisje dhe artikuj për foshnje në gji; aparate, pajisje dhe artikuj të aktivitetit seksual.
44 Shërbime mjekësore; shërbime veterinarie; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për qeniet
njerëzore ose kafshët; shërbimet e agrikulturës, akuakulturës [aquaculture], hortikulturës
dhe pylltarisë.

(210) KS/M/ 2020/1762
(220) 28/10/2020
(731) Adem Januzi Eurolines Kosova
Rr. UÇK, pn, KS
(591) kalter dhe kuqe
(740) Adem Januzi Eurolines Kosova
Rr.UÇK,pn

(540)

(511) 39 Transport i udhetarve me autobus

(210) KS/M/ 2020/1765
(220) 28/10/2020
(300) 40-2020-0143858 14/08/2020 KR
(731) CELLTRION, INC.
23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea, KR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) CELLTRION

(511) 5 Sheqeri i qumështit për qëllime mjekësore, përkatësisht, laktoza; miell lakteal për
foshnje; preparate farmaceutike dhe veterinare; përgatitje farmaceutike për trajtimin e
sëmundjeve dhe çrregullimeve që lidhen me sistemin imunitar; suplemente minerale
ushqimore; përgatitje vitaminash; fungicide; insekticide; shtesa ushqimore; dezinfektues
për qëllime higjienike; përgatitje diagnostike për qëllime mjekësore ose veterinare; krema
medicinale për kujdesin e lëkurës; qelizat staminale për qëllime mjekësore; herbicide;
solucione zgjidhje për përdorim me lentet e kontaktit; shtesa dietike dhe nutriciste; shtesa
dietike; lëndë ushqyese nutriciste për përdorim si suplemente dietike; preparate per pastrim
ajri; preparate pastruese; preparate për deodorizimin e ajrit; preparate bakteriale për
përdorim mjekësor dhe veterinar; kuti të ndihmës së shpejtë, të mbushura; shirita provë-test
për matjen e niveleve të glukozës në gjak; lecka sanitare; jastëk infermjeresh për gji; suva lekoplaste kirurgjike; suva-lekoplaste ngjitese për përdorim mjekësor; veshje mjekësore;
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pambuk për qëllime mjekësore; gërryes dhëmbësh; material për mbushjen e dhëmbëve;
pelena për të rritur; pelena për bebe; ngjitës për miza; letër izoluese e molës; ushqim për
foshnje-bebe.

(210) KS/M/ 2020/1766
(220) 28/10/2020
(300) 40-2020-0143872 14/08/2020 KR
(731) CELLTRION, INC.
23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea, KR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) CELLTRION

(511) 10 Aparate diagnostike për qëllime mjekësore; unaza anti-reumatizmi; aparate dhe
instrumente kirurgjikale për përdorim veterinar; pajisje injeksioni për farmaceutikë;
instrumente dhe aparate kirurgjikale; laser për qëllime mjekësore; termometra për qëllime
mjekësore; aparate për rehabilitimin e trupit për qëllime mjekësore; aparate mjekësore me
ultratinguj; instrumente kirurgjikale për përdorim në kirurgjinë ortopedike; pajisje për
matjen e sheqerit në gjak; mbështetëse të fondacionit dentarë; aparate dhe instrumente
kirurgjikale për përdorim dentar; instrumente mbushëse për qëllime dentare; aparate
kontraceptive; materiale për qepje; batanije elektrike për qëllime mjekësore; qese akulli për
qëllime mjekësore; shishet e foshnjave (bebirone); fasha mbështetëse; doreza për masazh;
doreza për qëllime mjekësore; maska për frymëmarrje-respiratore për qëllime mjekësore;
aparate për masazh për përdorim personal; aparate dhe instrumente kirurgjikale për
përdorim mjekësor; Pajisjet me rreze X për përdorim dentar dhe mjekësorë.

(210) KS/M/ 2020/1767
(220) 28/10/2020
(300) 40-2020-0143876 14/08/2020 KR
(731) CELLTRION, INC.
23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea, KR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) CELLTRION, INC.

(511) 29 Polen i përgatitur si artikull ushqimor; perime të ngrira; fruta të përpunuara;
perime të ruajtura-konservuara; fruta të thata; perime të thata; fruta të ruajtura-konservuara;
arra të përgatitura; perime të gatuara-ziera; fruta të konservuara; perime të konservuara;
lëngje frutash për gatim; lëngje perimesh për gatim; tofu (artikull ushqimorë me shum
proteina); fasule soje të ruajtura për ushqim; fruta të ngrira; kroketa pule; shpend jo të
gjalla; zogj dhe kafshë të gjahut jo të gjalla; vezë; mish i përgatitur; gjella të përgatitura
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kryesisht nga mishi; mish i konservuar; gjalpë; qumësht pluhur; qumësht; pijet qumështore
që mbizotërojnë nga qumështi; djath; vajra për ushqim dhe yndyrna; kërmijë të gatuar;
krustace (aragostë), jo të gjalla; peshk, jo i gjallë; alga të përpunuara për konsum njerëzor;
peshk i ruajtur-konservuar; peshk i konservuar; supa; pelte për ushqim; Mish

(210) KS/M/ 2020/1768
(220) 28/10/2020
(300) 40-2020-0143879 14/08/2020 KR
(731) CELLTRION, INC.
23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea, KR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) CELLTRION

(511) 30 Drithëra të përpunuar; marinime të mishit për qëllime shtëpiake; salce soje;
ëmbëlsira me oriz; pluhur për pjekje; bukë; embëlsira; sheqer; kripë; salca; drithëra të
përpunuar për ushqim për konsum njerëzor; miell nga kokërrat e grurit për ushqim; malt për
konsum njerëzor; oriz; pastë bajame; akullore; akull; çaj; pije me bazë çaji; pije të bëra nga
çaji; çokollatë; kafe; kakao; grimësira; erëza

(210) KS/M/ 2020/1769
(220) 28/10/2020
(300) 40-2020-0143886 07/08/2020 KR
(731) CELLTRION, INC.
23, Academy-ro, Yeonsu-gu, Incheon,
Republic of Korea, KR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) CELLTRION

(511) 32 Pije me bazë frutash; koncentrate për përgaditjën e pijeve të frutave; lëng i trash
frutash; koncentrate për përgaditjën e lëngjeve të trasha frutash; birra; birrë nga lëvoret;
ekstrakte nga kulpëri për përgaditjen e birrës; esenca për përgaditjën e pijeve jo-alkoolike,
jo në natyrën e vajërave esenciale; pije të gazuara, jo alkoolike; shurupe për përgaditjën e
pijeve jo-alkoolike; ujë të pijshëm në shishe; ujë soda; pije sportive; ujë për pije; ekstrakte
frutash jo alkoolike të cilat përdoren në preparate të pijeve; shurupe për pije; lëngje të
trasha nga perimet në natyrën e pijeve; pije të lehta; ujëra minerale të gazuara; ujë të
gazuar.
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(210) KS/M/ 2020/1770
(220) 28/10/2020
(731) BGI Genomics Co., Ltd.
Floors 7-14, Building No. 7, BGI Park, No.
21 Hong'an 3rd Street, Yantian District,
Shenzhen, Guangdong 518083, China, CN
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 42 ADN testi i shqyrtimit (zbulim i hershëm i sëmundjeve kancerogjene) për qëllime
kërkimore shkencore; analiza strukturore dhe funksionale e gjenomit-materialit gjenetik;
hulumtime biologjike; shërbime të analizave dhe të gjakut; hulumtime kimike; hulumtime
shkencore dhe zhvillimore; shërbime të hulumtimeve shkencore në mjekësi; hulumtime
shkencore për qellime mjekësore në lëminë e sëmundjeve kancerogjene.
44 ADN testi i shqyrtimit për qëllime mjekësore; shërbime mjekësore; shërbime
diagnostifikimi të sëmundjeve; testi egzaminues mjekësorë; shërbime të analizave
mjekësore për diagnostifikimin e kancerit; ofrimi i informacioneve mjekësore; këshillime
mjekësore-medicinale; shërbime të ndihmës mjekësore; shërbime akusherie; këshillime
shëndetësore.

(210) KS/M/ 2020/1772
(220) 28/10/2020
(731) SCHOOL IS EASY INC.
100 York Boulevard, Suite 400, Richmond
Hill, Ontario, L4B 1J8, Canada, CA
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 41 Shërbime arsimore për fëmijë dhe të rritur; shërbime te tutorit; shërbime të
mësimit tutorial online; shërbime të shkollimit në shtëpi; Vlerësimi dhe hartimi me porosi i
planeve mësimore të përshtatura e te posacme; udhëzime gjuhësore; Shërbime të përgatitjes
për provime; shërbime kërkimore per realizimin e eseve.
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(210) KS/M/ 2020/1773
(220) 29/10/2020
(731) Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven
The Netherlands, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) AVENT

(511) 10 Aparate dhe instrumente kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë
artificiale, sy dhe dhëmbë; artikuj ortopedik; materiale për qepje; instrumente, veshje, drita
dhe llamba për përdorim mjekësor, kurativ, kirurgjik, dentar dhe veterinar; shishe ushqyese,
doreza për shishe për fëmijë; dhëmbëza, qetësues, biberona dhe unaza dhëmbësh; lugë dhe
ushqyes mjekësorë për administrimin e ilaçeve; guaska gjiri; inkubatorë; po karrika;
aparate për trajtimin dhe korigjimin e thithkave të përmbysura; mbrojtës për thithka,
jastëkët ftohës të gjinjve, jastëkët për ngrohjen e gjinjve; termometra për përdorim
mjekësor; pjesë për të gjitha mallërat e lartpërmendura; prezervativë; aparate masazhesh,
elektrike ose jo elektrike; masazhe për trupin dhe gjoksin; doreza për masazh, aparate
gjeneruese të dridhjeve-me vibrim për masazh; rripa mbështetës të shtatzënisë; shishe për
fëmijë; shishe ushqimore të disponueshme; shishe për fëmijë të disponueshme; pjesë të
shisheve të ushqimit dhe shisheve për fëmijë; pompat e gjirit, duke përfshirë pompat
manuale të gjirit, pompat elektrike të gjirit, pompat e gjirit që funksionojnë me bateri; pjesë
për pompat e gjirit; guaska - mburoja për thithka; pako akulli për qëllime mjekësore; pjesë
dhe pajisje për filxhana dhe gota përkatësisht pipëza për perdorim për pije, dorezat,
valvulat, gypat e pijes dhe kapakë dhe zinxhirë biberoni, përkatësisht kapëse dhe mbajtëse
për biberonët; termometra të veshit dhe ballit për qëllime mjekësore; instrumente për
heqjen e mukusit të hundës, përkatësisht pajisjet e jashtme të zgjerimit të hundës dhe
pompat e pastrimit të hundës; pjesë të mallrave të lartpërmendura; gota të adaptuara për të
ushqyer foshnje dhe fëmijë.
21 Enë dhe kontenjer shtëpie ose kuzhine; krehër dhe sfungjer; brusha (përveç brushave të
piktorve); brusha dhëmbësh, brusha dhëmbësh gishti; material për punimin e brushave;
lecka celuloze për pastrim; peceta pastruese të celulozës; material pastrimi; enë qelqi,
porcelani dhe enë prej argjile që nuk përfshihen në klasat e tjera; enë dhe kontejnerë të
vegjël shtëpiakë (jo prej metaleve të çmuar ose të veshura me to); kontejnerë për përdorim
në sterilizimin e shisheve ushqyese të foshnjave dhe mbyllje për kontejnerë të tillë; krehër,
sfungjer (jo për qëllime kirurgjikale), kontejnerë të izoluar nga nxehtësia; dispenzues i
qumështit pluhur; kontejnerë dhe bartës të izoluar nga nxehtësia për shishet e ushqimit të
foshnjave; brusha; pajisje dhe kontenjer për perdorim në kuzhinë apo përdorime shtëpiake;
kontenjerë për ushqim të foshnjeve, filxhana, valvula të cilat parandalojne derdhjen (nonspill) për përdorim në gota, gryka për gota; banja dhe vazo për bebe; tasa dhe kova; enë për
pirje; artikuj dhe materiale pastrimi; kuti parash; mbyllje-mbyllës për enët dhe kontejnerët e
lartpërmendur shtëpiak; çanta dhe kontenjer për përdorim shtëpiak, përkatësisht, kontejnerë
për ruajtjen dhe ruajtjen e qumështit të gjirit; shishe qelqi; gota; mbyllëse për gota; brusha
per pastrim (pjesë të) shisheve, thithëkave, kontenjerve; çantave termike dhe izotermike
per mbajtjen ngrohët ose te ftohët te shisheve dhe filxhanave , duke përfshirë xhepat e
izoluar; banja portative për bebe; pllaka dhe pllaka ndarëse; set ushqimi për udhëtime me
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shtresë thithëse për të parandaluar derdhjet; pipëza për pirje të lëngjëve; përzierës-mikser,
jo elektrikë, për qëllime shtëpiake; termos të izoluar; raft për tharjen e shisheve; hapëse
shishesh; shtroja për mbrojtjen e gotave, shisheve dhe kontejnerëve; pjesë për të gjitha
mallrat e lartpërmendura.

(210) KS/M/ 2020/1776
(220) 30/10/2020
(731) DPTU FRUKT IMPORT DOOEL
Ul. 20 Br. 236 Saraj, Skopje,
Republika Severna Makedonija, MK
(591) E kaltër
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate kozmetike dhe tualeti jo mjeksore; pasta dhëmbësh jo mjeksore;
parfumeri, vajra esenciale; prodhime kozmetike; mjete për zbardhje dhe substance tjera për
larje; preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gëryes; sapun i lëngshëm; sapun; prodhime
për kujdes të trupit dhe bukurisë; facoleta (peceta) të lagta; peceta pastrimi për bebe;
peshkir të lagët për fshirje nga celuloza dhe pambuku; shampon për bebe; mjete për pastrim
të xhamave; mjete për larje të enëve; zbutës të pëlhurave për përdorim në lavanderi
5 Preparate farmacautike, mjeksore dhe veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore; ushqim dietik dhe supstanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar,
ushqim për bebe; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, materiale për
fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; mjete për dezinfektim; prodhime
sanitare, peshqir të lagët me losion mjeksor ose dezinfektantë, facoleta (peceta) të lagta për
qëllime higjienike, mjete dezinfektuese, vata higjienike, tamponë higjienikë, pelena përfrshi
ato nga letra dhe tekstili, pelena për bebe nga letra, pelena për kafshë; preparate për
shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicideve
16 Prodhime nga letra ose celluloza, pelena

(210) KS/M/ 2020/1777
(540)
(220) 30/10/2020
(731) Fisnik Sadiki
Ul. 102 br. 7, 1200 Tetovo, R.S. Makedonija
Kasam Kasami Ul. Koruska 10, 1200
Tetovo, R.S. Makedonija, MK
(591) E kuqe, e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë
(511) 29 Pemë dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe ziera; zhele, reçel, kompot,
ajvar; vezë, qumsht dhe prodhime qumshti; vajra dhe yndyra për ushqim
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30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime
nga drithrat, buk, brume për ëmbëlsira dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharm
(maja), pluhur për pjekje, krip, mustardë, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull
32 Birrë; ujë mineral dhe ujë i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije nga frutat, dhe
lëngje frutash; shurup dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve
35 Reklamim; udhëheqje punësh; administrim punësh; fuksione zyre, shërbime të shitejs
me shumicë dhe pakicë të pemëve dhe perimeve të konservuara, ngrira, thara dhe ziera dhe
perimeve; zhelesë, reçeleve, kompoteve, ajvarit, vezëve, qumshtit dhe prodhimeve të
qumshtit; yndyrnave dhe vajrave ushqimore, kafes, çait, kakaos, sheqerit, orizit, tapiokës,
sagos, zëvendësuesve të kafes; miellit dhe prodhimeve nga drithrat, bukës, brrumeve për
ëmbëlsira dhe ëmbëlsirave, akullores; mjaltit, melasës, tharmit (majas), pluhurit për pjekje,
kripës, mustardës, uthullës, salcave (si mëlmesa); mëlmesave; akullit, birrës, ujrave mineral
dhe ujrave të gazuar dhe pijeve të tjera joalkoolike; pijeve nga frutat, dhe lëngjeve të
perimeve; shurupit dhe preparateve për prodhimin e pijeve

(210) KS/M/ 2020/1778
(540)
(220) 30/10/2020
(731) Fisnik Sadiki Ul. 102 br. 7, 1200
Tetovo, R.S. Makedonija Kasam Kasami Ul.
Koruska 10, 1200 Tetovo, MK
(591) Roze, e kuqe, e bardhë e zezë
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(511) 29 Pemë dhe perime të konservuara, ngrira, thara dhe ziera; zhele, reçel, kompot,
ajvar; vezë, qumsht dhe prodhime qumshti; vajra dhe yndyra për ushqim
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvendësues kafeje; miell dhe prodhime
nga drithrat, buk, brume për ëmbëlsira dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melasë; tharm
(maja), pluhur për pjekje, krip, mustardë, uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull
32 Birrë; ujë mineral dhe ujë i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije nga frutat, dhe
lëngje frutash; shurup dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve
35 Reklamim; udhëheqje punësh; administrim punësh; fuksione zyre, shërbime të shitejs
me shumicë dhe pakicë të pemëve dhe perimeve të konservuara, ngrira, thara dhe ziera dhe
perimeve; zhelesë, reçeleve, kompoteve, ajvarit, vezëve, qumshtit dhe prodhimeve të
qumshtit; yndyrnave dhe vajrave ushqimore, kafes, çait, kakaos, sheqerit, orizit, tapiokës,
sagos, zëvendësuesve të kafes; miellit dhe prodhimeve nga drithrat, bukës, brrumeve për
ëmbëlsira dhe ëmbëlsirave, akullores; mjaltit, melasës, tharmit (majas), pluhurit për pjekje,
kripës, mustardës, uthullës, salcave (si mëlmesa); mëlmesave; akullit, birrës, ujrave mineral
dhe ujrave të gazuar dhe pijeve të tjera joalkoolike; pijeve nga frutat, dhe lëngjeve të
perimeve; shurupit dhe preparateve për prodhimin e pijeve
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(210) KS/M/ 2020/1779
(220) 30/10/2020
(731) VITAMER SH.P.K.
Rruga Bill Clinton Hy-3 Kati 2, Nr.10,
10000 Prishtinë, Kosovë, KS
(591) E gjelbërt dhe e bardhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 43 Sherbimet e restorantit; take-out ose take-away (për bartje me veti); catering
(dergesa ne lokacionin e adresen e kerkuar); sherbime restoranti; sherbimet e sigurimit te
ushqimit dhe pijeve, informacion dhe konsulencë për gatim; , akomodimi dhe sigurimi i
ushqimeve dhe pijeve për të ftuarit; rezervimi i akomodimit dhe i ushqimit dhe pijeve;
sigurim i kopshteve dhe çerdheve ditore (ushqimi, pija dhe akomodimi); kujdes për fëmijë
në çerdhe ditore dhe kopësht ditor (ushqimi dhe pija dhe akomodimi); pergatitje e ushqimit
qe merret me veti.

(210) KS/M/ 2020/1780
(220) 30/10/2020
(731) Burim Mahmuti Online SH.P.K
Isa Kastrati, Mati III Prishtine, Kosova, KS
(591) E gjelbert, zi, bardhe

(540)

(511) 39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi

(210) KS/M/ 2020/1781
(220) 30/10/2020
(731) BGI Genomics Co., Ltd.
Floors 7-14, Building No. 7, BGI Park, No.
21 Hong'an 3rd Street, Yantian District,
Shenzhen, Guangdong 518083, China, CN
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)
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(511) 42 ADN testi i shqyrtimit (zbulim i hershëm i sëmundjeve kancerogjene) për qëllime
kërkimore shkencore; analiza strukturore dhe funksionale e gjenomit-materialit gjenetik;
hulumtime biologjike; hulumtime bakteriologjike; shërbime të analizave dhe të gjakut;
hulumtime kimike; hulumtime shkencore dhe zhvillimore; shërbime të hulumtimeve
shkencore në mjekësi; hulumtime shkencore për qellime mjekësore në lëminë e sëmundjeve
kancerogjene.
44 ADN testi i shqyrtimit për qëllime mjekësore; shërbime mjekësore; shërbime
diagnostifikimi të sëmundjeve; testi egzaminues mjekësorë; shërbime të analizave
mjekësore për diagnostifikimin e kancerit; ofrimi i informacioneve mjekësore; këshillime
mjekësore-medicinale; shërbime të ndihmës mjekësore; shërbime akusherie; këshillime
shëndetësore.

(210) KS/M/ 2020/1782
(220) 30/10/2020
(731) FRUVITA d.o.o Trg Nikole Pašića 5.
11000 Beograd, RS
(591) e gjelbër, bardhë, e kuqe
(740) Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë
Xhevdet R. Rama Rr. " Ndue Përleshi"Alko Impex Obj. 2-1/9

(540)

(511) 32 Birra, ujë mineral dhe me gas, dhe pije tjera jo alkoolike, pije nga frutat dhe
lëngje frutash, shurup dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve

(210) KS/M/ 2020/1784
(220) 30/10/2020
(731) Ermal Sadiku LINK PLUS IT
SH.P.K. Rr. Pashko Vasa, nr.46, Prishtinë,
Kosovë, KS
(591) Kuqe, Bardhë, Zezë
(740) Fatos Zeqiri “Rexhepi&Zeqiri ”LLC
Rr. Fehmi Agani nr. 79/8, Prishtinë, Kosovë

(540)

(511) 9 Aparatet shkencore, kërkimore, navigimi, anketimi, fotografike, kinematografike,
audiovizuale, optike, peshimi, matja, sinjalizimi, zbulimi, testimi, inspektimi, shpëtimi i
jetës dhe aparatet mësimore; aparate dhe instrumente për kryerjen, ndërrimin,
transformimin, grumbullimin, rregullimin ose kontrollin e shpërndarjes ose përdorimit të
energjisë elektrike; aparate dhe instrumente për regjistrimin, transmetimin, riprodhimin ose
përpunimin e tingullit, imazheve ose të dhënave; media të regjistruara dhe të shkarkueshme,
program kompjuterik, media bosh regjistrimi dixhital ose analoge të regjistrimit dhe
ruajtjes; mekanizmat për aparatet e operuar me monedhë; regjistrat e parave të gatshme,
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pajisjet llogaritëse; kompjutera dhe pajisje periferike kompjuterike; kostume zhytjeje,
maska për zhytës, priza veshi për zhytës, kapëse hunde për zhytës dhe notarë, doreza për
zhytës, aparate për frymëmarrjen për not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; Aparatura
dhe instrumente për kërkime shkencore në laboratorë; Pajisje trajnuese dhe simulatorët, për
shembull, manekinat e reanimimit, simulatorët për drejtimin dhe kontrollin e automjeteve;
Aparatura dhe instrumente për kontrollin dhe monitorimin e avionëve, makinave lëvizëse
në ujë dhe automjetet pa pilot, për shembull, instrumentet e navigimit, transmetuesit,
kompasat për matje, aparatet GPS, aparatet drejtuese automatike për automjetet; Aparatet
dhe instrumentet e sigurisë, për shembull, rrjetat e sigurisë, dritat sinjalizuese, aparatet e
semaforit, motorët e zjarrit, alarmet e zërit, shenjat e sigurisë që shërbejnë si pajisje të
kriptimit; Aparatura dhe instrumente optikë, për shembull, syzet, lentet e kontaktit, syzet
zmadhuese, pasqyrat për punën inspektuese, vrimë përgjuese në derë; Orë të mençur,
percjelles qe vendosen te aktivitetit sportiv; Kontrollues për përdorim të kompjuterit,
përveçse për video lojëra, kufje të realitetit virtual, syze të mençura; Makinat e treguesve të
automatizuar, makinat e faturimit, instrumentet dhe makinat e testimit të materialeve;
Pajisje për efekte elektrike dhe elektronike për instrumentet muzikore; Robotë pune, robotë
mësues, robotë mbikëqyrës sigurie, robotë me dukje njerëzore me inteligjencë artificiale;
Syze 3D; Pajisjet për matjen e përshpejtimit;
Alarme akustike (tingull); Aparate analizash ajrore ; Alarme; Aparate për mesazhe
telefonike; Pajisje kundër interferencave [elektrike]; Aparate paralajmërimi ndaj vjedhjeve;
Aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, për qëllime jo-mjekësore; Film
kinematografik (Aparate për redaktim; Aparate për regjistirmin e largësive; Audio dhe
video-marrës; Aparate mësimi audiovizuale; Bankomate [ATM]; Lexues barkodesh;
Videokamera; Mekanizma që vihen në veprim me monedha për aparate televizivë; Pajisje
muzikore automatike me monedhë [gramafon me monedhë]; Softëare për lojëra
kompjuterike; Hardëare kompjuterik; Programe (Funksionojnë në kompjutera të regjistruar;
Pajisje periferike kompjuterash; Programe kompjuterike, të regjistruar; Programe
(Kompjuter [programe të shkarkueshme]; Aplikacione të shkarkueshme për kompjuter;
Softëare (Kompjuteri të regjistruara; Kompjutera; Holograme; Karta me qark të integruar
[karta smart]; Pajisje komunikimi për kompjutera; Pajisje muzikore automatike me
monedhë [gramafon me monedhë]; Fibra optike; Njësi magnetike shiriti për kompjutera;
Mekanizma për aparate me monedhë; Mekanizma për aparate të kundër-operuara; Kartat
memorike e makinave për lojëra video; Kompjuter për shënime, Objektivë [lente] [optike];
Aparate dhe instrumenta optikë; Disqe optikë; Xham optik; Mallra optikë; Fenerë optikë;
Lente optike; Kompjutera tabletë;
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtim dhe dizajn që lidhen me: analiza
industriale dhe shërbime kërkimore industriale;hartimin dhe zhvillimin e pajisjeve dhe
softuerëve kompjuterikë, Shërbime për inxhinier dhe shkencëtar që ndërmarrin vlerësime,
masin, hulumtojnë dhe raportojnë në fushat shkencore dhe teknologjike, përfshirë
konsulencën teknologjike, Shërbime kompjuterike dhe teknologjike për sigurimin e të
dhënave të kompjuterit dhe personale dhe informacionit financiar dhe për zbulimin e
aksesit të paautorizuar në të dhëna dhe informacion, për shembull, shërbimet e mbrojtjes së
virusit kompjuterik, shërbimet e kriptimit të të dhënave, monitorimin elektronik të
identifikimit personal të informacionit për të zbuluar vjedhjet e identitetit përmes internetit,
Softuer si shërbim (SaaS), Platformë si një shërbim (PaaS), Shërbime të planifikimit
arkitekturor dhe urban, Shërbime të caktuara dizajni, për shëmbull, dizajni industrial,
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hartimi i programeve kompjuterike dhe sistemeve, dizajnimi i brendshëm, dizajni i
paketimit, dizenjimi i arteve grafike, modelimi i veshjeve, Hulumtime, Këshillim
arkitekturor, Programim kompjuteri, Dhënie me qira e kompjuterave, Konsulencë e sigurisë
kompjuterike, Këshillim (Program kompjuterash), Dizenjo programesh (Kompjuter ),
Analiza e sistemit kompjuterik, Dizenjim (Sistem kompjuterik), Konsulencë e teknologjisë
kompjuterike, Shërbime mbrojtëse (Virus kompjuteri ), Konsulencë në hartimin dhe
zhvillimin e pajisjeve kompjuterike, Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga
materiale në të dhëna elektronike, Krijimi dhe mirëmbajtja e faqeve në rrjet për të tjerët,
Konvertim i të dhënave të programeve dhe të dhënave kompjuterike [jo konvertim fizik],
Dublikimi i programeve kompjuterike, Ruajtje e të dhënave elektronike, Funksionimi e
faqeve kompjuterike [faqeve të ëeb-it], Konsulencë e teknologjisë të informacionit [IT],
Instalim i programeve kompjuterike, Mirëmbajtja e programeve kompjuterike, Monitorimi i
sistemeve kompjuterike me aksesim në distancë, Ofruesit e shërbimeve të jashtme në
fushën e teknologjisë së informacionit, Sigurimi i informacionit mbi teknologjinë
kompjuterike dhe programimin nëpërmjet një faqe ueb, Rigjetje e të dhënave kompjuterike,
Dhënie me qira e programeve kompjuterike, Marrje me qira e shërbyesve të ëeb, Ruajtja e
serverit, Softueri si një shërbim [SaaS], Konsulence teknologjike, Konsulencë e
teknologjisë të telekomunikacionit, Përditësimi i programeve kompjuterike, Konsulencë për
dizenjimin e faqeve të internetit.

(210) KS/M/ 2020/1792
(220) 02/11/2020
(731) Maik Plönnigs Amber Tree Real
Estate AG SH.P.K. Rruga Mulla Idrizi, p.n.,
Gjilan, Kosovë, KS
(591) Gjelbert, Hiri
(740) Taulant Hodaj, “Hodaj&Partners
”LLC Rr. Fehmi Agani nr. 79/8, Prishtinë,
Kosovë

(540)

(511) 6 Metalet e zakonshme dhe lidhjet e tyre, xehet;materiale metalike për ndërtim dhe
ndërtim;ndërtesa të transportueshme prej metali;kabllot jo elektrike dhe telat e metaleve të
zakonshme;sende të vogla të metaleve;kontejnerë metalikë për ruajtje ose
transport;kasafortat
19 Materiale, jo prej metali, për ndërtim dhe ndërtim;tuba të ngurtë, jo prej metali, për
ndërtim;asfalt, katran, dhe bitum;ndërtesa të transportueshme, prej jo metali;monumente,
prej jo metali
37 Ndërtimi i ndërtesave;riparim;shërbimet e instalimit
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(210) KS/M/ 2020/1798
(220) 02/11/2020
(731) NEOSANTÉ HEALTH
SOLUTIONS, S.A RUA DR. ANTÓNIO
DIAS PINHEIRO, Nº 370, 2750-294
CASCAIS, PORTUGAL, PT
(591) Ngjyrë roze: pantone "184 C" dhe
ngjyrë e zezë: pantone "Black C"
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 5 Përgatitjet (preparate) ushqyese për njerëzit; Shtesa ushqimore; Shtesa ushqimore
anti-oksiduese; Shtesa ushqimore me qëllim mjekësor; Shtesa nutricionale; Shtesa
ushqimore; Shtesa dietike për foshnje; Shtesa ushqimore (nutricionale); Shtesa dietike dhe
ushqyese, Shtesa dietike për njerëzit.

(210) KS/M/ 2020/1799
(220) 02/11/2020
(731) PRO-TERM SHPK
Gjilan rr,,Medelin Ollbrajt nr 135, KS
(591) E Gjelbert e Mbyllur, Ngjyr Portokalli
(740) Shaban Ismajli - NTSH,,Petriti
Consulting,, Prishtinë

(540)

(511) 6 Metalet e thjeshta dhe aliazhet e tyre; materiali ndërtimor prej
metali;konstruksionet e transportuesh me metalike; materialet metalike për binarëtreni;
kabllot jo elektrikë dhe telat prej metaleve të thjeshta; hekurishtet,artikuj të vegjël metali;
gypa dhe tuba metalikë; kasaforta; mallra metalesh te thjeshta që nuk janë përfshirë në
klasat tjera; xehet
11 Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje,furnizim me
ujë dhe qëllime sanitare
37 Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi

(210) KS/M/ 2020/1800
(220) 03/11/2020
(300) z-202070487 13/05/2020 SI
(731) Žito prehrambena industrija d.o.o.
Šmartinska cesta 154 1000 Ljubljana, SI
(591) kafe

(540)
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(740) Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D"
Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe kafshë gjyetie; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
konzervuara, të ngrira, të thara dhe të ziera; gjell, xhemëra, komposte; vezë, qumësht dhe
produkte qumështi; vajra ushqyese dhe yndyrëra; arrorë të përpunuar, arrorë të ëmbëlsuar;
arrorë pikantë; bishtajore dhe farëra të procesuara; qiqra të përpunuara; thjerëza të
përpunuara; fara liri të përpunuara; fara kungulli të përkunuara; fara susami të përpunuara;
sojë të përpunuar.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz, tapioka, sago; miell dhe pregatitje të punuar
nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë buke,
pluhur për pjekurina; kripë, mustard; uthull, sos (kondiment), djegësime; akull; kuinoa e
përpunuar; kokrra (drithëra) të përpunuara; kamut i përpunuar; heljda (hikrra) e përpunuar;
qull hikërror i përpunuar; elb i përpunuar; bollgur i përpunuar; qull meli i përpunuar;
përzierje mielli me kokrra të vjetra; miell i zi gruri; miell integral gruri; miell kokrrash
integrale; miell nga hikrrat; thekon nga kuinoa; thekon nga bollguri; thekon musli; thekon
nga elbi; thekon nga mielli integral i grurit; thekon nga mielli inetgral i thekrës; misër, i
bluar; misër, i pjekur; misër, qull (i zier); ushqime misri; thekon misri; hominy grits; thekon
drithërash; kus-kus (miell semolina); fara liri për konsum njherëzor; miell; musli; elb i
qeruar; tërshërë e qeruar; tërshërë; bollgur; bollgur me bazë qumështi, për ushqim; miell
tërshëre; pjekurina të dyfishta; grickime të bazuara në oriz; grickalica të bazuara në
drithëra; produkte nga drithërat; embrion gruri për konsum të njerëzve; miell gruri; miell
nga semolina; miell soje; tapioka; miell nga tapioka; pasta; ushqime të pregatitura me bazë
makaronash; brumëra nga kokrrat e sojës
31 Produkte dhe kokrra (farëra) agrokulturale, hortikulturale, nga mali të cilat nuk
përfshihen në klasat tjera; fruta dhe perime të freskëta; farëra, bimë natyrore; ushqime për
kafshë, malt; qiqrra të papërpunuara; thjerëza të papërpunuara; fara liri të papërpunuara;
farëra të papërpunuara; fara të drithërave të papërpunuara; fara luledielli të papërpunuara;
susam për ushqim i papërpunuar; fara për mbjellje; fara luledielli; kuinoa e papërpunuar;
spelt i papërpunuar; kamut i papërpunuar; heljda e papërpunuar; qull heljde i papërpunuar;
elb i papërpunuar; tërshërë e papërpunuar; mel i papërpunuar; bishtaja dhe farëra të
papërpunuara.

(210) KS/M/ 2020/1841
(220) 06/11/2020
(731) New Co “MINEX” L.L.C
Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj, KS
(591) E Kuqe, E bardhë, E Verdhë, E
kaftë,E Zezë,E Portokallt.

(540) CEYLON TEA 777
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(740) Qendrim Imeri Rr. Prizrenit, Ferizaj
(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kikiriku,kafja artificial,mielli
dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret,mjalta, melasa; tharmi,
pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat(mëlmesat),erëzat,akulli.

(210) KS/M/ 2020/1842
(220) 06/11/2020
(731) Corporación Habanos, S.A.
Carretera Vieja de Guanabacoa y Línea del
Ferrocarril Final, Guanabacoa, La Habana,
Cuba, CU
(591) Ari, zezë dhe bardhë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 34 Duhan dhe zëvendësuesit e duhanit;cigare të holla dhe cigare;artikuj për
duhanpirës, posaqërisht taketuke, brisqi për cigare, kuti për shkrepse, kuti për
cigare;shkrepse.

(210) KS/M/ 2020/1843
(220) 06/11/2020
(731) Shell Brands International AG
Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540) SHELL ESSENTIALS

(511) 3 Lëngje për pastrimin e xhamave të përparmë (automjete).

(210) KS/M/ 2020/1844
(220) 09/11/2020
(731) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona
i čokolade K. Frankopana 99, 31000 Osijek,
HR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540)
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(511) 30 Çokollata; fruta arrore të mbështjellura me çokollatë.

(210) KS/M/ 2020/1845
(220) 09/11/2020
(731) Kandit d.o.o. za proizvodnju bombona
i čokolade K. Frankopana 99, 31000 Osijek,
HR
(740) Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 8, 10 000 Prishtinë

(540) NO GUILT

(511) 30 Çokollata; fruta arrore të mbështjellura me çokollatë

(210) KS/M/ 2020/1849
(220) 09/11/2020
(731) NOVARTIS AG 4002 BASEL,
Switzerland, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) VIJOICE

(511) 5 Preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2020/1850
(220) 09/11/2020
(731) SHISHA BAR NOARI SH.P.K
Muharrem Fejza Nr. C15/17, Prishtinë,
RKS, KS
(591) E gjelbër e errët, e zezë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)
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(511) 32 Pije joalkoolike; Preparate për prodhimin e pijeve
34 Zëvendësuesit e duhanit; Cigare elektronike; Avullues personal dhe cigare elektronike;
Nargjile (tub duhani fleksibil për thithje tymi); Enë nargjile (Shisha); grykore nargjile; tuba
nargjile; Substanca për thithje me anë të gypave, veçanërisht aromatizuesit; Gurë avullues
për tuba uji; Tuba elektronikë të duhanit; Ngrohësit e zëvendësuesve të duhanit për qëllime
të pirjes; Tuba për pirjen të zëvendësuesve të duhanit me përmbajtje të mentolit; Artikuj
për duhanpirës, përkatësisht aksesorët dhe materialet e konsumit për nargjile elektrike dhe
elektronike; aromatizuesit dhe solucionet e tyre; Pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e
sipërpërmendura, aq sa janë të përfshira në këtë klasë
35 Shërbimet e Shitjes me shumicë dhe pakicë në fushën e nargjileve dhe pjesëve dhe
aksesorëve të tyre, Enë nargjile (Shishave), substancave dhe aromatizuesve përdorim në
nargjile, shërbimet e importit dhe eksportit
43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm; Shërbimet në
bare me nargjile; Shërbime kafiterie; Shërbime hotelerie; Bare (Pijetore).

(210) KS/M/ 2020/1851
(220) 09/11/2020
(731) SHISHA BAR NOARI SH.P.K
Muharrem Fejza Nr. C15/17, Prishtinë, KS
(591) E gjelbër e errët, e zezë
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) NOARI

(511) 32 Pije joalkoolike; Preparate për prodhimin e pijeve
34 Zëvendësuesit e duhanit; Cigare elektronike; Avullues personal dhe cigare elektronike;
Nargjile (tub duhani fleksibil për thithje tymi); Enë nargjile (Shisha); grykore nargjile; tuba
nargjile; Substanca për thithje me anë të gypave, veçanërisht aromatizuesit; Gurë avullues
për tuba uji; Tuba elektronikë të duhanit; Ngrohësit e zëvendësuesve të duhanit për qëllime
të pirjes; Tuba për pirjen të zëvendësuesve të duhanit me përmbajtje të mentolit; Artikuj
për duhanpirës, përkatësisht aksesorët dhe materialet e konsumit për nargjile elektrike dhe
elektronike; aromatizuesit dhe solucionet e tyre; Pjesë dhe aksesorë për të gjitha mallrat e
sipërpërmendura, aq sa janë të përfshira në këtë klasë
35 Shërbimet e Shitjes me shumicë dhe pakicë në fushën e nargjileve dhe pjesëve dhe
aksesorëve të tyre, Enë nargjile (Shishave), substancave dhe aromatizuesve përdorim në
nargjile, shërbimet e importit dhe eksportit
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43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm; Shërbimet në
bare me nargjile; Shërbime kafiterie; Shërbime hotelerie; Bare (Pijetore).

(210) KS/M/ 2020/1853
(220) 09/11/2020
(731) Rrustem Hasani B.I - “Rimida”
Magj. Prishtinë – Ferizaj Llapnasell,
Graçanicë, KS
(591) E zezë, e gjelbërt, e kuqe dhe e bardhë
(740) Shita & Associates L.L.C.
Anton Cetta 5a, Prishtine

(540)

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

(210) KS/M/ 2020/1854
(220) 09/11/2020
(731) Rrustem Hasani B.I - “Rimida”
Magj. Prishtinë – Ferizaj Llapnasell,
Graçanicë, KS
(740) Shita & Associates L.L.C. Anton
Cetta 5a, Prishtine

(540) BRUNO

(511) 7 Makinat dhe veglat e makinerisë; motorët dhe gjeneratorët (përveç mjeteve
tokësore të transportit); komponentët e makinerisë për bashkim dhe transmision; pajisjet
bujqësore përveç atyre që operohen me dorë; inkubatorët e vezëve
11 Aparatet për: ndezje, nxehje, prodhim avulli, zierje, ftohje, tharje, ajrosje, furnizim me
ujë dhe qëllime sanitare
44 Shërbimet mjekësore; të veterinarisë; kujdesi higjienik dhe i bukurisë për njerëzit dhe
kafshët; shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë
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(210) KS/M/ 2020/1855
(220) 09/11/2020
(731) TADIM GIDA MADDELERİ
SANAYİ VE TİCARET ANONİM
ŞİRKETİ Gebze Organize Sanayi Bölgesi
1100. Sok. No:1105 Çayırova Kocaeli,
TURKEY, TR
(591) Bardhë, kuqe
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 30 Misër i përpunuar, misër (i përpunuar -), misër i pjekur, bërthama misri të
skuqura, patatina misri me aromë perimesh, misër me salcë zgare, kokoshka (palagaqe), elb
i grimcuar, patatina nga misri, drithëra mëngjesi, grurë i përpunuar për konsum njerëzor,
elb i copëtuar për konsum njerëzor, tërshëra e përpunuar për përdorim njerëzor, thekër i
përpunuar për konsum njerëzor, oriz; mjaltë, oriz i fryer dhe pllakëza me bazë tërshëre dhe
copëza të kikirikëve, lajthive, fëstëkëve, kikirikëve me lëvozhgë, rrushit, bajameve, arrave,
farat e susamit të pjekur, arrat e thata dhe frutat e thata, pllakëza të çokollatës

(210) KS/M/ 2020/1856
(220) 10/11/2020
(731) POMURSKE MLEKARNE d.d.
Industrijska ulica 10 9000 Murska Sobota
Slovenia, SI
(591) E bardhë, e verdhe, e kalter, e e kuqe
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 29 Ajkë qumshti e tundur; Arra të ëmbëlsuara; Arra te aromatizuara; Lajthitë, të
përgatitura; Masë kremoze për lyerje me bazë arrë; Albumen për qëllime të kuzhinës;
Yndyrna të ngrënshme; Gjalpë kakao për ushqim; Krem Gjalpë; Reçele; Krem [produkte
qumështi]; Qumësht; Xhelatinat për ushqim; Përzierje që përmbajnë yndyrë për feta buke;
Koumiss [pije qumështi]; Pije me bazë qumështi të aromatizuara me çokollatë; Pije
qumështi me kakao; Pije me aromë qumështi; Pije të bëra nga produktet e qumështit; Pije
qumështi, te dominuara nga qumështit; Hirrë; Produkte qumështi; Marmelatë; Kikirikë, të
përgatitur; Fruta të ruajtura në alkool; Prostokvasha [qumësht i thartuar]; Qumësht soje;
Qumësht albumine; Qumështi i kondensuar; Qumësht kikiriku për qëllime te kuzhines;
168

Buletini Zyrtar Nr. 94 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Qumësht bajame për qëllime te kuzhines; Qumësht orizi; Qumesht i avulluar; Pije me bazë
qumështi kokosi; Pije me bazë qumështi bajame; Pije me bazë qumështi kikiriku
30 Çokollatë; Pije me bazë çokollate me qumësht; Shkuma çokollate; Dekorime çokollatë
për ëmbëlsira; Arra të veshura me çokollatë; Masë kremoze për lyerje me bazë çokollate;
Masë kremoze çokollate për lyerje çokollate për përdorim në bukë; Masë kremoze
çokollate për lyerje që përmbajnë arra; Miell arrash; Brumë bajame; Aromatizues kafeje;
Preparate aromatike për ushqim; Erëza; Biskota; Biskota me malt; Biskota me çokollatë;
Ëmbëlsira; Waffles; vafer me çokollatë; Kuleç; Kakao; Pije me bazë kakao; Kafe; Kafe e
pjekur; Preparate vegjetale për përdorim si zëvendësues të kafesë; Ëmbëlsira; Karamele
[sheqerka]; Preparate drithërash; Çikore [zëvendësim kafeje]; Marzipan; Marzipan me
çokollatë; Erëza ne formë pluhuri; Kornfleiks; Kokoshka; Përgatitjet për ngurtesimin e
kremit te rrahur; Akullore; Petulla; Ëmbëlsues natyralë; Erëza; Bukë xhenxhefili; Fondantët
[ëmbëlsira]; Petit katërsh [ëmbëlsira]; Aromatizues, përveç vajrave esencial, për ëmbëlsira;
Brum i rrahur ëmbëlsirash; Agjentë lidhës për akulloren; Drithëra për ushqim njerëzor; Pije
kakao me qumësht; Pije kafeje me qumësht; Makarona [pasta]; Mjaltë; Pite; Petë; Simite;
Puding; Praline; Tartat; Aromatizues të vaniljes për qëllime të kuzhinës; Pluhurat për
prodhimin e akullores; Ëmbëlsira bajame; Ëmbëlsira kikirikësh; Aromatizues të ushqimit,
përveç vajrave esenciale; Aromatizues, përveç vajrave esenciale, për pije; Ushqim me bazë
tërshëre; Thekon tërshëre; Shkop liker [ëmbëltore]; Pije me bazë kafeje; Pije me bazë
çokollatë; Kafe artificiale; Karamele; çips [produkte drithërash]; Chow-chow [erëza];
Ekstrakt malti për ushqim; Royal jelly; Xhelatinë frutash [ëmbëlsira]; Muesli; Ëmbëlsira
me oriz; Jogurt i ngrirë [akuj të ëmbëltoreve]; Chutneys (erëza); Pije me bazë çaji; Ushqim
rostiçeri me bazë drithërash; Ushqim rostiçeri me bazë orizi; Mbrojtja e kekut [ngrirje];
Shkuma për desert [ëmbëlsira]; Salcë frutash [salca]; Fara e linit për qëllime kuzhine
[erëza]; Shufra drithërash me proteina të larta; Shufra drithërash dhe shufra energjie; Bare
drithërash; Brumë ëmbëlsirash; Dekore ëmbëlsirash për torte; Puding orizi; Pulpë orizi për
qëllime kuzhine; Letër ushqimore; Kremë embelsirash [lustër pasqyre]; Dulce de leche;
Kube akulli.
35 Shitja me shumicë, pakicë dhe shitje përmes internetit e mallrave Ajkë qumshti e
tundur, Çokollatë, Pije me bazë çokollate me qumësht, Pije qumështi me aromë çokollate,
Qumësht dhe produkte qumështi.

(210) KS/M/ 2020/1857
(220) 10/11/2020
(731) Teraoka Seiko Co., Ltd.
13-12 Kugahara 5-chome Ohta-ku, Tokyo,
Japan, JP
(591) Zezë, bardhë, hiri
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Rr. "Ndue Përlleshi"-Alko Impex Obj.2-1/9,
Prishtinë, Republika e Kosovës

(540)

(511) 7 Printer i etiketave ngjitese; Printer i etiketave me kasetë; printer etiketash me
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shkallë elektronike; makina dhe instrumente automatike për etiketimin e peshave; makina
dhe instrumente automatike për shenim me shirit transportues; makina për mbeshtjellje –
ambalazhim; makinë mbështjellëse dhe instrument me aparate elektronike të peshimit;
makina dhe instrumente të integruara për peshimin, mbështjelljen dhe etiketimin; Makinat
shitëse; makineritë dhe aparatet për kompaktimin e mbeturinave; makina të therrimit te
mbeturineve; makina dhe mjete te makinave; Printer 3D; motorë dhe makina (përveç
automjeteve tokësore); pjesë të kontakteve të makinave dhe transmetuesve (përveç
automjeteve tokësore); makina për etiketim; etiketimi dhe mbeshtjellja e robotëve; makina
për mbushje; makina për paketim; makina për klasifikim; pjesë të kontakteve të makinave
dhe transmetuesve (përveç automjeteve tokësore); makina për etiketim; etiketim dhe
mbështjelljen e robotëve; makina për mbushje; makina për paketim; makina për klasifikim;
makineri me senzor; aparate dhe instrumente për regjistrime postare dhe paketimiambalazhi; aparate dhe instrumente etiketimi; dyer elektronike; aparate dhe instrumente të
integruara për peshim, mbështjellje dhe etiketim; aparate dhe instrumente elektronike të
paketimit; aparate dhe instrumente paketimi-ambalazhi; rafte automatike magazinimi të
drejtueshme; aparate dhe instrumente automatike të peshimit dhe etiketimit me
transportues; aparate dhe instrumente automatikë për etiketimin e peshës dhe çmimit; lloj
barkodi, robotë etiketues; aparate dhe instrumente automatike mbushëse; aparate dhe
instrumente automatike të paketimit me vakum; makina për përgatitjen e ushqimit,
elektromekanike; makina elektromekanike për industrinë kimike; robotë industrial;
instalime shoshitëse; pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e lartpërmendura
9 Printerë dhe makina me barkod; pajisjet e sistemit dixhital POS dhe pajisjet terminale për
sistemet dixhitale POS; pajisje terminale për sistemet POS; lexuesit [pajisje për përpunimin
e të dhënave]; lexuesit e barkodeve; peshore; peshore elektronike; tregues i sasisë; sportele
për komponentët elektronikë; peshore elektronike me funksion printimi (shtypje); makina
peshimi; shkallët e llogaritjes së çmimeve; shkallët e kombinimit elektronik; shkallët e
numërimit dixhital; peshore elektronike me printer; arka elektronike për para të gatshme;
arka të tjera për para të gatshme; aparate dhe instrumente laboratorike; printer për përdorim
me kompjuterë; programet kompjuterike; softuer (program) kompjuterik; softuer (program)
kompjuterik që mundëson shkarkimin elektronik të informacionit dhe çmimit të produktit
dhe që mundëson pagesa elektronike për blerjen e mallrave dhe shërbimeve; softuer
(program) për telefona celular dhe softuer për telefona të mençur që mundësojnë
shkarkimin elektronik të informacionit të produktit dhe çmimit dhe që mundëson pagesa
elektronike për blerjen e mallrave dhe shërbimeve; etiketimi i rafteve elektronike; sensorë
lëvizjeje; terminal dore; etiketa elektronike për mallra; lexuesit dhe / ose shkruesit për
etiketat elektronike.

(210) KS/M/ 2020/1860
(220) 10/11/2020
(731) SALUS Haus Dr. med. Otto Greither
Nachf. GmbH & Co. KG Bahnhofstraße 24
83052 Bruckmühl, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Nena Tereze 29/1 B.4 10 000 Prishtina,
Republic of Kosovo

(540) ALEPA
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(511) 5 Barna; produkte farmaceutike dhe përgades dhe preparate kemikalesh për përdorim
sanitar; substance dietale të përshtatura për përdorim medicinal; preparate minerale; gjëra
ushqimore dietale për promovimin e shëndëtit; produkte ushqimore të ushqyeshme dhe për
përofricmin e dietës për përdorim medicinal, me bazë të lëngjeve nga bimët natyrale, bimët
dhe lëngjet e frutave; bimë dietale, fruta dhe lëngje permiesh për përdorim medicinal;
shtojca ushqimi me veti medicinale; çaj medicinal, në veçanti çajërat medicinal nga bimët;
tbleta vitaminash dhe mineralesh; bimë medicinale dhe bimë eliksire; tonikë alkoolik dhe
jo-alkoolik me veti medicinale, të bëra duke pëprdorur barishtet dhe ekstraktet bimore; çaj
bimore; bimë medicinale.”
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