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Kodet e shteteve 
________________________________________________________________________ 

 

Afghanistan / Afganistani       AF 

Albania / Shqipëria        AL   

Algeria / Algjeria        DZ 

Angola / Anguila        AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud     AG 

Argentina / Argjentina                  AR 

Aruba / Aruba         AW 

Australia / Australia        AU 

Austria / Austria        AT 

 

Bahamas / Bahamas        BS 

Bahrain / Bahrein        BH 

Bangladesh / Bangladeshi       BD 

Barbados / Barbados        BB 

Belarus / Bjellorusia        BY 

Belgium / Belgjika        BE 

Belize / Belice         BZ 

Benin / Benin         BJ 

Bermuda / Bermuda        BM  

Bhutan / Bhutan        BT 

Bolivia / Bolivia        BO 

Bosnia Herzegovina /         

Bosnja Hercegovina        BA 

Botswana / Botsvana        BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver       BV 

Brazil / Brazili        BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem                BN 

Bulgaria / Bullgaria        BG 

Burkina Faso / Burkina Faso       BF 

Burma / Burma                   MM 

Burundi / Burundi        BI 

    

Cambodia / Kamboxhia                  KH 

Cameroon / Kameruni       CM   

Canada / Kanada        CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër       CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman                 KY 

 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore   CF 

Chad/ Cadi         TD 

Chile / Kili         CL 
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China / Kina         CN 

 

Colombia / Kolumbia        CO 

Comoros / Komoros        KM 

Congo / Kongo                   CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk 

Costa Rica / Kosta Rika                  CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte      CI 

Croatia / Kroacia        HR 

Cuba / Kuba         CU  

Cyprus / Qipro                   CY 

Czech Republic / Republika Çeke      CZ 

 

Denmark / Danimarka       DK 

Djibouti / Xhibuti        DJ 

Dominika / Domenika       DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane               DO 

 

Ecuador / Ekuadori        EC 

Egypt / Egjipti         EG 

El Salvador / El Salvadori       SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale                GQ 

Erintrea / Erintrea        ER 

Estonia / Estonia        EE 

Ethiopia / Etiopia        ET 

 

Falkland Islans / Ishujt Malvine                 FK 

Fiji / Fixhi         FJ 

Findland / Findland        FI 

France / Franca                   FR 

Gabon / Gaboni                   GA 

Gambia / Gambia        GM 

Georgia / Gjeorgjia        GE 

Germany / Gjermania        DE 

Ghana / Gana         GH 

Giblartar / Gjibraltari        GI 

    

Greece / Greqia                                                                                             GR 

Grenada / Granada        GD 

Guatemala / Guatemala                  GT 

Guinea / Guinea        GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao      GW 

Guyana / Guajana        GY 
 

Haiti / Haiti         HT 

Honduras / Hondurasi        HN 

Hong Kong / Hong Kongu       HK 
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Hungary / Hungaria        HU 

 

Iceland / Islanda        IS 

India / India         IN 

Indonezia / Indonezia        ID 

Iran / Irani         IR 

Iraq / Iraku         IQ 

Ireland / Irlanda        IE 

Israel / Israeli         IL 

Italy / Italia         IT 

 

Jamaica / Xhamaika        JM 

Japan / Japonia        JP 

 

Jordan / Jordania        JO 

Kazakhstan / Kazakistani       KZ 

Kenya / Kenia         KE 

Kiribati / Kiribati        KI 

Korea / Korea         KR 

Kyrguzstan / Kirgistan       KG 

Kwait / Kuvaiti        KW 

 

Laos / Laosi         LA 

Latvia / Letonia        LV 

Lebanon / Libani        LB 

Lesotho / Lesoto        LS 

Liberia / Liberia        LR 

 

Macau / Makau        MO 

Madagascar / Madagaskari       MG 

Malawi / Malavi        MW 

Malaysia / Malaizia        MY 

Maldives / Maldives        MV 

Mali / Mali         ML 

Malta / Malta         MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall      MH 

Mauritania / Mauritania       MR 

Mauritius / Mauritius        MU 

Mexico / Meksika        MX 

Monaco / Monako        MC 

Mongalia / Mongolia        MN 

Montserrat / Montserrati       MS 

Morocco / Maroku        MA 

Mozambique / Mozambiku       MZ 

Myanmar / Myanmar        MM 
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Namibia / Namibia        NA 

Nauru / Nauru         NR 

Nepal / Nepal         NP 

Netherlands / Hollanda       NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze     AN 

New Zealand / Zelanda e Re       NZ 

Nicaragua / Nikaragua       NI 

Niger / Nigeri         NE 

Nigeria / Nigeria        NG 

Norway / Norvegjia        NO 

 

Oman / Omani        OM 

 

Pakistan / Pakistani        PK 

Palau / Palau         PW 

Panama / Panamaja        PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re     PG 

Paraguay / Paraguai        PY 

Peru / Peruja         PE 

Philippines / Filipine        PH  

Poland / Polonia        PL 

Portugal / Portugalia        PT 

 

Qatar / Katari         QA 

     

Republik of Kosovo / Republika e Kosovës     KS 

Republik of Moldova / Republika e Moldavisë    MD 

Repuplik of Serbia / Republika e Serbisë     RS 

Romania / Rumania        RO 

Russian Federation/Federata Ruse      RU 

Rwanda / Ruanda        RW 

 

Saint Helena / Shen Helena       SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis     KN 

Saint Lucia / Shen Lucia       LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet  VC 

 

Samoa / Samoa        WS 

San Marino / San Marino       SM  

       

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe    ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite      SA 

Senagal / Senegali        SN 

Seychelles / Sejshellet       SC 

Sierra Leone / Sierra Leone       SL 

Singapore / Singapori        SG 
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Slovakia / Sllovakia        SK 

Slovenia / Sllovenia        SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone      SB 

Somalia / Somalia        SO 

South Africa / Afrika e Jugut       ZA 

Spain / Spanja         ES 

Sri Lanka / Sri Lanka        LK 

Sudan / Sudani        SD 

Suriname / Surinami        SR 

Swaziland / Shvacilandi       SZ 

Sweden / Suedia        SW 

Switzerland / Zvicra        CH 

Syria / Siria         SY 

 

Taiwan / Taivani        TW 

Thailand / Tailanda        TH 

 

Togo / Togo         TG 

Tonga / Tonga         TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako     TT 

Tinisia / Tunizia        TN 

 

Turkey / Turqia        TR 

Turkmenistan / Turkmenistani      TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko    TC 

Tuvalu / Tuvalu        TV 

 

Uganda / Uganda        UG 

Ukraine / Ukraina        UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe    AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar     GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise  TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes  US 

Uruguay / Uruguai        UY 

Uzbekistan / Uzbekistani       UZ 

 

Vanuatu / Vanuatu        VU 

Vatican / Vatikani        VA 

Venezuela / Venezuela       VE 

Vietnam / Vietnami        VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin      VG 

 

Yemen / Jemeni        YE 

Zaire / Zaireja         ZR 

Zambia / Zambia        ZM 

Zimbabwe / Zimbabve       ZW 
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(111)  23064 

(151)  07/05/2018 

(181)  29/08/2018 

(210)  KS/M/ 2008/1794 

(732)  Koninklijke Douwe Egberts B.V. 

Oosterdoksstraat 80, 1011 DK Amsterdam, 

NL 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  SENSEO 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, përfshir dhe kafe në paketim filtrues, ekstraktet nga kafeja, kafe të shpejta, 

zëvendësues kafeje, perzirje kafesh dhe zëvendesues kafeje; përzirje kafesh , qumshtë 

pluhur dhe zëvendesues kafeje; përzirje kafesh, drithera, fruta dhe erëza qe perdoren si 

zevendesues kafeje; caj, ekstrakte caji, zëvendësues caji; kakao, cokollata dhe ekstrakte të 

cokollatës në form pluhuri, kokrrave apo në formë të lëngët; përzirja erëzash dhe barishtesh 

për përgaditjen e pijeve; përzierje erzash dhe dhe frutave të thara, që përdoren për 

pregaditjen e pijeve; leng barishtesh, jo për përdorim mjeksor.   

 

 

 

(111)  23219 

(151)  19/06/2018 

(181)  16/09/2018 

(210)  KS/M/ 2008/2219 

(732)  BASF SE Carl-Bosch-Strasse 38, 

Ludwigshafen am Rhein, Gjermani, DE 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)  BASF 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte kimike për industri, shkencë, veprimtari fotografike, bujqësi, kopshtari, 

pylltari;smollë artistike e pa përpunuara, plastikë e pa përpunuar;plehra për tokë;përzierje 

për shuarjen e zjarrit;preparate për kalitje, saldim dhe ngjitje te metaleve;produkte kimike 

për konservimin e ushqimit;mjete për regjen e lëkurës;ngjitëse (gjera ngjitëse) te destinuara 

për industri.   

2   Ngjyra, llaqe dhe lustrim;mbrojtësit nga ndryshku-korezioni, dhe nga shkatërrimi dhe 

kalbja e drurit;mjete për ngjyrosje;mjete per imtësim;smolla natyrale te pa 

përpunuara;metale në fletëza dhe pluhur për fotograf, dekorator, shtypje dhe artist.   

3   Preparate për zbardhje dhe gjëra tjera për larje rrobash;preparate për pastrim, polirim, 

për lubrifikim dhe gërryerje;sapuna, produkte parfumerie, vaj eterik, produkte nga 

kozmetika;losionet për flokë;produkte për mirëmbajtjen e dhëmbëve.   

4   Vaj dhe yndyrë industriale;mjete për lubrifikim;produkte për thithjen, lagëje dhe lidhjen 

e pluhurit;derivate (duke përfshirë benzinë për motor) dhe mjete ndriçimi;qirinj, baza për 

ndriçim.   

5   Produkte farmaceutike dhe veterinere;produkte higjenike për përdorim në medicinë: 
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gjëra distike për përdorim në medicinë, ushqim për foshnje;fllastere, material për 

lidhje;material për bllombimin e dhëmbit dhe gjurmëve të dhëmbit;mjete 

dezinfektive;produkte për zhdukjen e dëmtuesve shtazorë;fungicide dhe herbicide   

6   Metale të zakonshme dhe legurat e tyre;material ndërtimorë metalik;material metalik për 

binarë hekurudhor;kabllo jo metalike dhe tela nga metalet e zakonshme;produkte bravarie, 

produkte te imta metalike nga metali, gypa dhe gypëza nga metali;sefe;produkte nga 

metalet e zakonshme të cilët nuk janë përfshirë në klasë të tjera.   

7   Makina dhe vegla për makina;motor dhe makina në lëvizje (përpos për automjete 

tokësore);kontaktues të makinave dhe elemente transmisioni (përpos për automjete 

tokësore);vegla bujqësore përpos atyre të cilat administrohen më ndihmën e 

dorës;inkubatorë për vezë.   

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

optike, për peshim, matje, sinjalizim, kontrollim (inspektim) shpëtim dhe aftësim-

mësim;aparate dhe instrumente për bartje, ndërprerjen, transformimin, akumilimin, 

rregullimin ose kontrollimin e energjisë elektrike;aparate për xhirim, transmetim dhe 

reproduktim të zërit ose fotografisë;bartësit metali të te dhënave, disqe për inçizim;makina 

automatike ose mekanizma të cilët lëvizin me monedha metalike ose zhetonë;regjistër të 

arkës, makina llogaritëse, paisje për përpunimin e të dh♪nave dhe kompjuter, aparate për 

shuarjen e zjarrit.   

10   Aparate dhe instrumente kirurgjike, dentare, veterinere;gjymtyrë artificiale, sy dhe 

dhëmbë;artikuj otropedik;material kirurgjik për qepje.   

12   Automjete;aparate për lëvizje tokësore, detare dhe ajrore.   

16   Letër, kartuç dhe produktet nga to, të cilët nuk janë përfshirë në klasë tjera;gjëra të 

shtypura;material për libërlidhje;fotografi;material për zyre, ngjitëse për nevoja të zyrës dhe 

shtëpiake;material artistik;brusha;makina shkrimi dhe rekvizitë per zyre (përpos 

mobileve);material për mësim dhe aftësim (përpos aparateve);material plastike për paketim 

(i cili nuk janë të përfshirë në klasa tjera), germa të shtypit;klishe   

17   Goma, gutaperkë, kauçuk, azbest, liskun, dhe produkte të punuara nga këto materiale të 

cilat nuk janë përfshirë në klasat tjera;produkte gjysmë të përpunuara plastike të cilat 

shfrytëzohen në prodhimtari;material për rezistencë (shtresa), mbyllje dhe izolim;gypa jo 

metalik lakues.   

18   Lëkura dhe imitimi i lëkurës;produkte të punuara nga këto materiale të cilat nuk janë të 

përfshirë në klasë tjera;lëkura dhe peliqe (bunda) kafshësh;bagazhe dhe çanta të 

udhëtimit;ombrella, ombrella dielli dhe shkop për ecje (bastun);kamgjia dhe prodhime te 

saraçëve dhe produkte për shala kuajsh.   

19   Materiale ndërtimore (jo metalike);gypa të fortë jo metalik për ndërtimtari;asfalt, 

smollë e zezë dhe bitumen;ndërtime bartëse jo metalike;lapidarë, te cilët nuk janë nga 

metali.   

22   Litarë, konop, rrjeta. shatorr, strehuese nga cerada, cerada, vela, thasë dhe çanta (të 

cilat nuk janë përfshirë në këtë klasë të tjera);material për mbushjen e madrasave, (përpos 

nga goma dhe plastika);material për mbushjen e madrasave,(përpos nga goma dhe 

plastika);materie te pa përpunuara me fije nga tekstili.   

24   Tekstil dhe produkte te tekstilit të cilat nuk janë përfshirë në klasë të tjera;mbulesa për 

krevate dhe tavolina.   

25   Rroba, mbathje dhe mbështjellëse për kokë   

27   Tepih, asure, shtroja dhe mbulesa, linoleum dhe material tjetër për mbulimin e 
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dyshemeve;mbështjellëse për mure, (jo nga tekstili).   

28   Lojëra dhe lodra, artikuj sportiv dhe gjimnastikorë të cilet nuk janë përfshirë në klasë 

tjera;dekorime për bredh.   

29   Mish, peshk shtazë dhe egërsira;përpunime të mishit;pemë dhe perime te konservuara, 

ngrira, thara, ziera;zhele, gjemë, komplote;vezë, qumësht dhe produkte të qumështit;vaj dhe 

yndyrë për ngrehje.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago, zëvendësues të kafes;miell dhe produkte 

nga drithërat, bukë, kolaçe dhe ëmbëlsira, akullore;mjaltë, melasë;tharëm buke, pluhur për 

pjekurina;krip, senf;uthull, sose (si shtesa);mëlmesa;akull.   

31   Produkte dhe farera bujqësore, kopshtare, malore te cilat nuk janë përshirë në klasë të 

tjera;shtazë të gjalla, pemë dhe perime te freskëta;fara, bimë dhe lule natyrale;ushqim për 

kafshë;ëmbel.   

32   Birra;ujë mineral dhe me sodë dhe pije tjera jo alkoolike;pije nga frutat dhe lëngje 

frutash;shurupe dhe preparate tjera për prodhimin e pijeve.   

35   Publikime;udhëheqja e punëve;administrimi afarist;punet e zyrës.   

36   Sigurimi;punët financiare;punët monetare (te holla;punët lidhur me patundshmërinë.   

37   Konstruksionet e ndërtimtarisë;riparimet;shërbimet e instalimit (shërbimet instalative).   

39   Shërbimet transportuese;paketimi dhe magazinimi i mallit;organizimi i udhëtimeve.   

41   Shërbimet e arsimimit;përgatitja e aftësimit;dëfrimi;aktivitete sportive dhe kulturore.   

42   Shërbimet shkencore-teknike;hulumtimet dhe projektimet lidhur me shërbimet e 

cekura;shërbimet e analizës industriale dhe hulumtimi;projektimi dhe zhvillimi i harduerit 

dhe softuerit kompjuterik.   

44   Shërbimet medicinave;shërbimet veterinere;mbrojtja higjienike dhe përkujdesja për 

bukurinë për njerëz ose shtazë;shërbimet e agrikulturës, pylltarisë, dhe hortikulturës.   

 

 

 

(111)  23063 

(151)  07/05/2018 

(181)  16/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/4225 

(732)  August Storck KG Waldstrasse 27, 

13403 Berlin, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  Milkmice 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira; përfshirë çamçakëzë për përdorim jomjeksorë, mallra çokollate 

përfshirë praline, çokollatë, pasta, të gjitha këto mallra të përpunuara me qumësht ose 

komponenta qumështi.   
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(111)  23337 

(151)  11/07/2018 

(181)  24/10/2018 

(210)  KS/M/ 2008/6235 

(732)  TOTAL SA 2 place Jean Millier, La 

Défense 6, 92400 Courbevoie, FR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I hyrja II nr. 5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 4   Nafte ( e pa përpunuar ose e rafinuar ), produkte te nxjerra nga nafta dhe preparate 

ne baze te naftës; derivate te forta, lëngëta dhe te gazuara; derivate; gaz dhe gaz i pikuar i 

naftës; lubrifikante; vaj dhe yndyre industriale; parafine dhe dyllë; lende djegëse për 

ndriçim; aditiv jo- kimik për lende djegëse; lende djegëse dhe lubrifikante.   

5   Insekticide, herbicide, fungicide; mjete dezinfektuese; produkte farmaceutike, veterinere 

dhe higjienike për përdorim medicinal, veteriner dhe farmaceutik    

17   Rrëshira gjysme artificiale; gome sintetike ne te gjitha format e pa përpunuara 

 ( përpos gjendjes se lënget ) ose forme gjysme te përpunuar; goma te pa përpunuara ose 

gjysme- te përpunuara; plastike gjysme te përpunuar; paketime plastike, kryesisht thasë, 

qese, fletëza dhe filma; material dhe produkte izoluese; vaj dhe yndyre izolues; vaj 

transformatori; ngjyra izolues   

19   Material ndërtimor ( jo metalik ); asfalt, bitumin, rrëshire, katran dhe produkte te tyre-

derivate, posaçërisht materiale për punimin dhe mbulimin-shtresimin e rrugëve   

35   Publikime; shërbimet e informimit komercial dhe promovimi i shitjes; shërbimet e 

distribuimit dhe zgjerimit te materialit reklamues ( ngjitësve, materialit te shtypur, 

prospekteve, shembujve ) posta elektronike reklamuese; shërbimet e ofertave promovuese; 

organizimi dhe drejtimi i operacioneve komerciale për skema te lojalitetit te 

konsumatoreve; organizimi i prezantimit-ekspozimit te mallit ose ngjarjeve për qëllime 

komerciale dhe qëllime te reklamimit; publikimi i sponsoreve komerciale; administrimi me 

fajlle, ne baze te dhënave ose bankave ne sektorëve te naftës dhe ato kimike; drejtimi 

administrativ me blerjet e produkteve dhe / ose shërbimet e drejtë për drejta "online" ne 

internet; zgjidhje ne emër te produkteve tjera ( duke përfshire dhe transportin e tyre ), 

kryesisht duhanit, produkte ushqimore, shtypit dhe pajisjeve te zyrës, ne barnatore, 

produkte sanitare dhe parfumerie, produkte për pastrim për amvisni, produkte 

automobilistike, ( produkte te naftës dhe te pastrimit ) produkte audio dhe video, lodrave 

dhe dhuratave, qirinj, veshje, kartela telefonike, dhe lojëra,  te lojërave me fat-lotarive, qe te 

ju mundësohet konsumatoreve qe ti hulumtojnë dhe blejnë me kushte te volitshme ne 

dyqanet lokale, duke përfshire dyqanet ne pompat e benzinës   

36   Sigurimi, punët financiare dhe te informimit; shërbimet kreditore; shërbimet e 

karteleve te pagesave dhe kartelave kreditore dhe lidhur me to edhe shërbimet financiare; 
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shërbimet e botimit te kartelave ( " loyalty card " ); dhënia e kartelave për mbushjen e 

serishme automatike te lendeve djegese ne stacionet e benzinës; transferim elektronik i 

mjeteve monetare; sponzorimi financiar dhe mbikëqyrja.   

39   Shërbimet transportuese; paketimi dhe magazinimi i mallit; posaçërisht e naftës, gazit 

dhe produkteve kimike dhe derivateve te tyre; tërheqja dhe marrja hua e automjeteve; 

distribuimi, bartja dhe ngjitja me rrymë elektrike; sigurimi (dërgesa) e produkteve te cilat 

citen ne stacionet e benzinës, duke përfshirë edhe lëndët djegëse, pjesë dhe pajisje për 

automjete, produkte për mirëmbajtjen e automjeteve, produkte ushqyese dhe pije.   

40   Përpunimi i naftës dhe substancave kimike, duke përfshirë përpunimin e naftës, 

përzierjen e produkteve me lubrifikante për personat e tretë, krijimin e gazit dhe 

elektricitetit;vullkanizimi i gomave   

42   Këshillimet profesionale dhe teknike, analiza, studime te projekteve teknike lidhur me 

industrinë, tregtinë dhe distribuimin e naftës dhe produkteve kimike dhe derivateve te tyre; 

raporti i ekspertit inxhinier; shërbimet lidhur me shfrytëzimin dhe prodhimin e elektricitetit, 

naftës dhe gazit, kryesisht hulumtimi dhe kërkimi i naftës, kërkimi dhe hulumtimi gjeodet, 

gjeofizik, gjeokimik i naftës; kontrollimi i bunarëve, zhvillimi i studimeve dhe eksperteve 

dhe vlerësimi i shtresave te naftës dhe mineraleve, te gjitha analizat laboratorike lidhur me 

aktivitete te cekura me larte; hulumtimi dhe zhvillimi i procedurave te reja dhe lejimi i 

licencës për shfrytëzimin e pronësisë intelektuale për persona te trete; shërbimet e 

programit kompjuterik; dizajni, zhvillimi, azhuriteti, dhe mirëmbajtja e softuerit, paketave 

te softuerit, ne bazën kompjuterike te dhënave dhe te dhënave bankare   

43   Furnizimi me ushqim dhe pije për restorante;restorante dhe kafëteri.   

 

 

 

(111)  23062 

(151)  07/05/2018 

(181)  14/11/2018 

(210)  KS/M/ 2008/6885 

(732)  Bühnenbau Schnakeberg GmbH & 

Co. KG Rosenthalstrasse 16, 42369 

Wuppertal, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  NIVOFLEX 

 
 

     

 
 

 

(511) 19   Platformë mbështetëse, panele zgjëruese për platforma mbështetëse, platforma 

për skele shtëpish dhe formim të podiumeve dhe standeve   
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(111)  23379 

(151)  26/07/2018 

(181)  16/03/2022 

(210)  KS/M/ 2008/7242 

(732)  Trodat GmbH Linzer Straße 156 A-

4600 Wels, AT 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)  TRODAT 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Rekuizit zyre (përvec mobiljeve); vula, kryesisht vulat me data, vulat me shirit 

fjalë, aparate për vetmushjen me ngjyrë të vulës, kuti për vulë xhepi, mbajtës për vulë, 

shtypës, mbushje për vula dhe ngjyrë për mbushjen e vulës. 

  

 

 

 

(111)  23386 

(151)  30/07/2018 

(181)  25/08/2019 

(210)  KS/M/ 2009/9177 

(591)  E verdhë dhe e bardhë 

(732)  Schaeffler Technologies AG & Co. 

KG Industriestrasse 1-3, 91074 

Herzogenaurach, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12 Pjesë për automjete tokësore, siç janë të përfshirë në klasën 12. 

 

 

 

(111)  23385 

(151)  30/07/2018 

(181)  25/08/2019 

(210)  KS/M/ 2009/9178 

(732)  Schaeffler Technolgies AG & Co. KG 

Industriestrasse 1-3, 91074 Herzogenaurach, 

DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  LuK 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Pjesë për automjete tokësore, siç janë të përfshirë në klasën 12.   
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(111)  23217 

(151)  19/06/2018 

(181)  02/12/2019 

(210)  KS/M/ 2009/9551 

(732)  Inter Kozmetik Ltd ul. Leninova br. 

53/2 1000 Skopje, MK, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  BIOSEPT 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate pë perdorim personal, sapunet, sapunet dezinfektues, preparatet per 

dezinfektim, preparatet për zbardhim dhe substancat tjera larje rrobash;preparatet për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje;sapunët;parfumet, vajrat esencialë, praparatet 

kozmetike, losionet për flokë, praparatet për higjienën e gojës   

5   Preparatet farmaceutike dhe të veterinës;dezinfektantet, praparatet sanitare për qëllime 

mjekësore;substancat dietike të përshtatura për përdorim mjekësor, emplastër, materialet 

për lidhje;materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentar;praparatet për shkatrrimin e 

parazitëve;fungicidet, herbicidet   

16   Letra, peshqir prej leter, peshqir prej letre per heqje te makiazhit, faculetat nga letra per 

heqje te makiazhit, leter higjenike, faculeta (shami) prej letre   

 

 

 

(111)  23070 

(151)  10/05/2018 

(181)  11/01/2020 

(210)  KS/M/ 2010/21 

(591)  E kaltër, e kuqe, e kuqe e mbyllur dhe 

e hirtë 

(732)  Exclusive Design Company EXDC-

sh.p.k. Bulevardi I deshmoreve 58/b, kati 

Inr.3 10000 Prishtinë, KS 

(740)  Kujtim Svirca - Exclusive Design 

Company EXDC - 2 sh.p.k. Bulevardi I 

deshmoreve 58/b, kati Inr.3 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Kontruksion, pajisje për konstruksion (marrje me qera), informata për 

konstruksion, demolimi i objekteve (ndërtesave), dyer dhe dritare (instalimin e tyre), 

instalim dhe riparim të pajisjeve elektrike, konstruksion të fabrikave   

42   Arkitekturë, skicim i konstruksionit, disenjimi i dkorit te brendshë (interierit), 

inxhjeneri   
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(111)  23092 

(151)  23/05/2018 

(181)  10/06/2020 

(210)  KS/M/ 2010/537 

(591)  E kuqe, e bardhë dhe e gjelbër 

(732)  "LIRA" Sh.p.k. Rr. Epopeja e Jezercit 

nr. 12, Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Qaj   

 

 

 

(111)  23081 

(151)  16/05/2018 

(181)  07/07/2020 

(210)  KS/M/ 2010/635 

(591)  E kuqe, e verdhë, e zezë dhe e bardhë 

(732)  " DIAKOS " shpk  Brigada 123, 

Suharekë, KS 

(740)  Shaban Ismajli nga NTSH "Petriti 

Consulting" Viti 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Metalet e çmueshme dhe aliazhe e tyre: mallrat në metale të çmueshme ose të 

veshura me to, shitha e tyre, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; xhehavirët, gurët ë 

çmueshëm   

36   Sigurimet: çështjet monetare: çështjet e Patundshmërisë.   

37   Konstruksione ndërtimi: riparim: shërbime instalimi   
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(111)  23123 

(151)  31/05/2018 

(181)  07/07/2020 

(210)  KS/M/ 2010/638 

(732)  " PASSION " ShPK Bulevardi 

Klinton, Objekti E 10 Prishtinë, KS 

(740)  Ahmet Hasolli nga Avokat Ahmet 

Hasolli "Bregu i Diellit", Llam 10/6 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate shkelqimi dhe substancave tjera per perdorim te larjes’ pastrimit, 

lustrimit, ferkimit dhe preparative gerryese, sapuneve, parfumerise, yndyrave themelor, 

kozmetikes, losioneve per floke, pasta dhembeve   

35   Reklamimi, menaxhim biznesi, administrim biznes, funksione zyre   

41   Edukim, ofrim i trajnimeve, zbavitja aktivitete sportive dhe kulturore   

44   Higjiena dhe kujdesi I zbukurimit per njerez   

 

 

 

(111)  23126 

(151)  31/05/2018 

(181)  07/07/2020 

(210)  KS/M/ 2010/639 

(732)  " PASSION "  ShPK Bulevardi 

Klinton, Objekti E 10 Prishtinë, KS 

(740)  Ahmet Hasolli nga Avokat Ahmet 

Hasolli "Bregu i Diellit", Llam 10/6 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate shkelqimi dhe substancave tjera per perdorim te larjes’ pastrimit, 

lustrimit, ferkimit dhe preparative gerryese, sapuneve, parfumerise, yndyrave themelor, 

kozmetikes, losioneve per floke, pasta dhembeve   

35   Reklamimi, menaxhim biznesi, administrim biznes, funksione zyre   

41   Edukim, ofrim i trajnimeve, zbavitja aktivitete sportive dhe kulturore   

44   Higjiena dhe kujdesi I zbukurimit per njerez   

 

 

 

(111)  23125 

(151)  31/05/2018 

(181)  07/07/2020 

(210)  KS/M/ 2010/640 

(732)  " PASSION " ShPK Bulevardi 

Klinton, Objekti E 10 Prishtinë, KS 

(740)  Ahmet Hasolli nga Avokat Ahmet 

(540)   
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Hasolli "Bregu i Diellit", Llam 10/6 Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 3   Preparate shkelqimi dhe substancave tjera per perdorim te larjes’ pastrimit, 

lustrimit, ferkimit dhe preparative gerryese, sapuneve, parfumerise, yndyrave themelor, 

kozmetikes, losioneve per floke, pasta dhembeve   

35   Reklamimi, menaxhim biznesi, administrim biznes, funksione zyre   

41   Edukim, ofrim i trajnimeve, zbavitja aktivitete sportive dhe kulturore   

44   Higjiena dhe kujdesi I zbukurimit per njerez   

 

 

 

(111)  23093 

(151)  24/05/2018 

(181)  31/08/2020 

(210)  KS/M/ 2010/816 

(591)  E bardhë, e kaltër, e kaltër e hapur dhe 

pembe 

(732)  Arlinda Mehmeti NTP ADI Rruga 

Magjistralja p.n. 70000 Ferizaj, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujë mineral dhe i gazuar   

 

 

 

(111)  23130 

(151)  31/05/2018 

(181)  03/11/2020 

(210)  KS/M/ 2010/1008 

(591)  E kaltër, e bardhë dhe e hirtë 

(732)  Atdhe Gashi N.P.T. "KULLA" Rr. 

"Ahmet Maloku", nr. 60 Mitrovicë, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Instrumentet dhe aparaturat shkencore, nautike, vëzhguese, fotografuese, 

kinematografike, optike, peshuese, matëse, sinjalizuese, kontrolluese (mbikqyrëse), për 

shpëtim të jetës dhe për mësim; aparatet dhe instrumentet për përcjelljen, ndërprerjen, 

transformimin, akumulimin, rregullimin dhe kontrollimin e rrymës; aparatet për incizim, 

transmetim ose riprodhim të zërit apo fotografisë (televizorë, DVD); bartësit magnetik të të 

dhënave, disqet incizuese, makinat automatike për shitore dhe mekanizmat për aparatet që 

operohen me monedha; arkat për shitore, makinat përllogaritëse, pajisjet për përpunimin e 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

20 

 

të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për fikjen e zjarreve   

11   Aparatet për ndriçim, ngrohje, prodhim të avullit, zierje, ftohje, tharje, ventilim 

(airkondicioner), furnizim të ujit dhe për qëllime sanitare, si shporetë, mikrovalë, mikserë, 

tosterë. Pastaj bojlerë, thithëse elektrike, lavatriqe, frigoriferë, hekur për hekurosje.   

15   Instrumentet muzikore, studiot muzikore   

 

 

 

(111)  23084 

(151)  22/05/2018 

(181)  23/11/2021 

(210)  KS/M/ 2011/1203 

(591)  Njyrë e kuqe, e verdhë, e bardhë 

(732)  MLEKARA ZDRAVJE RADOVO 

DOO  s.Radovo br.45, 2400 Strumica, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu, përpunime mishi, fruta dhe perime të 

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera, gjele, xhemë, komposto; vezë, qumësht dhe 

prodhime  qumështi (jogurt, gjalpë, kakao-gjalpë, gjalpë çokollate me lajthi, qumësht, 

qumësht me çokollatë, prodhime  qumështi, pije qumështi, krem, shtalbë, djathë, djathë i 

rrahur, kaçkavall), vajra dhe yndyra ushqimore   

30   Akullore; mjaltë   

31   Prodhime dhe farëra bujqësie, kopshtarie dhe pylltarie, dhe prodhime farërash që nuk 

janë përfshi në klasat tjera; kafshë (të gjalla), fruta dhe perime të freskëta, farëra, bimë dhe 

lule natyrale, ushqime për kafshë, maltë   

 

 

 

(111)  23085 

(151)  22/05/2018 

(181)  23/11/2021 

(210)  KS/M/ 2011/1204 

(591)  NGJYRË E KUQE, NGJYRË KAFE, 

E GJELBËR, E BARDHË 

(732)  LION DOO Ul.”Leninova” br.1,2200 

Sveti Nikole, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)   
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(511) 29   Shllag krem i rahur, kakao-gjalpë, marmalad, qumësht, xhelatinë perimesh   

30   Biskota, bonbona, nafore, çamçakëz, kakao, kakao (prodhime nga kakao), krem kakao, 

(me ose pa shtesa tjera), blok kakao, qumësht me kakao, pudingje, prodhime ëmbëltoresh, 

ëmbëlsira, pjekurina të imëta, biskota çaji, pije çokollate, qumësht me çokollatë/pije, 

çokollatë, prodhime çokollate   

 

 

 

(111)  23393 

(151)  31/07/2018 

(181)  30/04/2022 

(210)  KS/M/ 2012/451 

(591)  E kuqe dhe e bardhë 

(732)  INTERPLAST GROUP SH.P.K. 

SHUPKOVC-40000 MITROVICE, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh   

9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, mates, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për 

mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues dhe të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të 

dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare   

 

 

 

(111)  23392 

(151)  31/07/2018 

(181)  30/04/2022 

(210)  KS/M/ 2012/454 

(591)  E kuqe, e zezë dhe e gjelbër 

(732)  INTERPLAST GROUP SH.P.K. 

SHUPKOVC-40000 MITROVICE, KS 
 

(540)   
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(511) 7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh   

9    Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, mates, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për 

mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues dhe të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të 

dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare   

 

 

 

(111)  23391 

(151)  31/07/2018 

(181)  30/04/2022 

(210)  KS/M/ 2012/455 

(591)  E keqe, e zezë dhe e gjelbër 

(732)  INTERPLAST GROUP SH.P.K. 

SHUPKOVC-40000 MITROVICE, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh   

9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, mates, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për 

mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues dhe të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të 

dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare   

 

 

 

(111)  23394 

(151)  31/07/2018 

(181)  30/04/2022 

(210)  KS/M/ 2012/458 

(540)   
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(591)  E kuqe, e zezë dhe e gjelbër 

(732)  INTERPLAST GROUP SH.P.K. 

SHUPKOVC-40000 MITROVICE, KS 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh   

9   Aparate dhe instrumenta shkencorë, detarë, vëzhgues, fotografikë, kinematografikë, 

optikë, peshues, mates, sinjalizues, kontrollues (mbikqyrës), për shpëtimin e jetës dhe për 

mësimdhënie; aparate dhe instrumenta për përçimin, ndryshimin, transformimin, 

grumbullimin, përshtatjen ose kontrollimin e elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi 

ose riprodhimi të tingujve dhe imazheve; transportues dhe të dhënash magnetike, disqe 

regjistrimi; makina shitjeje automatike dhe mekanizma për aparate që vihen në punë me 

monedhë; kasa llogaritëse, makina llogaritëse, pajisje dhe kompjutera që përpunojnë të 

dhëna; aparate për të fikur zjarrin   

11   Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim 

me ujë dhe qëllime sanitare   

 

 

 

(111)  23322 

(151)  10/07/2018 

(181)  06/02/2023 

(210)  KS/M/ 2013/132 

(591)  E zezë 

(732)  D.P.Z. “FLOK STUDIO” Dardani Ilaz 

Kodra D.P. / 5, KS 

(740)  Besnik Vitija B.Diellit, Zona e 

Lindjes. H-17 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 44   Prerje e flokeve, kujdes floku, sallone bukurie, sallone (për rregullimin e 

flokëve), shërbime grimuese   

 

 

 

(111)  23319 

(151)  05/07/2018 

(181)  18/04/2023 

(210)  KS/M/ 2013/390 

(591)  E kuqe, e kuqe e çelët, (C: 0, M:100, 

Y:100, K16) e kaltër, e kaltër e çeltë, e 

gjelbër, e gjelbër e çelte, ngjyre e përhimët 

(540)   
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(C:0, M:0, Y:0, K:80),  

(732)  ABI SH.P.K  Rr. Komuna e Parisit 

p.n., KS 

(740)  Lumnije HASHANI R. Nene Tereza 

Nr. 20, Prishtine 

 
 

     

 
 

 

(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; fshese elektrike, 

pastrues vakum; grirës ushqimesh, Grirës elektrike për qëllime shtëpiake; Mikser kuzhine, 

makineri për përzierjen e brumit; Mulli për kafe, mulli kafeje, përveç atyre te vënies ne 

veprim me dore; Shtrydhës frutash, presa frutash elektrike për qëllime shtëpiake   

8   Veglat e dorës dhe pajisjet që operohen me dorë; Thika për kuzhine, thika; armët e 

brezit, brisqet e rojës. thika; Set thikash, komplet tavoline (thika, pirune dhe luge); 

Depilator, instrumente depilimi elektrike dhe jo elektrike; Makine për qethje, prerës flokësh 

për përdorim personal; Figaro flokësh, shufra për dredhje flokësh   

9   Aparatet dhe instrumentet: shkencore, detare, të vëzhgimit, fotografike, 

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për 

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet 

që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit; hekur elektrik 

për hekurosje me uje; televizor, Aparate argëtimi përshtatur për përdorim me ekran; DVD 

Palyer, aparate disqesh; Rende, rende ditore (elektronike); Detektori zëri për bebe, sinjale 

(transmetues elektronik); Peshore, peshore precizoni   

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

sytë dhe dhëmbët artificialë; artikujt ortopedikë; materialet për qepje; Termometër, 

termometra per qëllime mjekësore   

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

ujë dhe qëllime sanitare; Fenë për flokë, tharëse flokësh; Kettell (nxemse uji), ngrohës uji 

(aparate); Frigorifer, frigorifer; Toster për buke, thekëse buke; FURRA,  furra; Mikrovale, 

soba me mikrovalë (aparate gatimi); Pizza pan, aparate pjekse; ASPIRATORE PER 

KUZHINA, aspiratore për kuzhina; ene kuzhine elektrike; Aparate per kafe, makina kafeje 

elektrike; oturakë (pajisje sanitare); ventilator (elektrik) për përdorim vetijak, Aparate kosi, 

pajisje elektrike për bërjen e kosit; Sgara skara (furra); tigan gatimi me presion elektrike   

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, tavolina 

hekurosjeje   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi; hekurosje e veshjeve   
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(111)  23324 

(151)  10/07/2018 

(181)  19/04/2023 

(210)  KS/M/ 2013/399 

(591)  ngjyra e kaltër dhe e gjelbër e qelët 

(732)  "CLIMASAN” SH.P.K.    K. Diellit II, 

Lagja e Re, KS 

(740)  Besnik Vitija B.Diellit, Zona e 

Lindjes. H-17 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Instalime ajri të kondicionuar (Tubacione metali për ventilim),  Instalime qendrore 

ngrohjeje (Tubacione dhe tuba prej metali për),  Instalime ventilimi dhe kondicionimi ajri 

(Tubacione prej metali),  Lidhje prej metali, Material prej teli,  Materiale përforcimi prej 

metali për tuba, 

Mbështetëse prej metali, Monitorues zjarri furnalte,  Ndërtim (Materiale përforcimi prej 

metali për sisteme te ngrohjes  qendrore dhe klimatizimit me material percjells per 

ndertesa),   

Pjesë mekanike * prej metali, të vogla,  Qafa metali për shtrëngim tubash, Tapa metali, 

Tuba çeliku,  Tuba (Kapse metali për sisteme te ngrohjes dhe klimatizimit),  Tuba prej 

metali, për instalime qendrore ngrohjeje,  Tuba qyngjesh prej metali,  Unaza bakri, Valvula 

prej metali për tuba uji   

7   Instalime kondensuese, Kolektorë bolierësh (Makinë ngrohje),  Ngrohës uji [pjesë 

makinerish, Pajisje ndezëse për motorë me djegie të brendshme,  Radiatorë,  Regullatorë 

presioni [pjesë makinerish   

11   Aparate dhe makina ftohjeje, Aparate dhe instalime ventilimi [ajër i kondicionuar],  

Aparate furnizuese për ngrohjen e bolierëve,  Aparate ngrohjeje, Gypa bolieri [tuba] për 

instalime të ngrohjes, Instalime dhe makineri ftohjeje, Instalime ngrohjeje ,  Instalime 

ngrohjeje [ujë] , Kaldaja, Kaldaja [aparate ngrohjeje],  Kapakë radiatorësh, Kolektorë 

diellorë [ngrohjeje], Pajisje ngjitëse me ngrohje, Radiatorë [ngrohjeje]  ,  Tubacione të 

shtrirë për instalimet e ngrohjes qendrore   

37   Instalim dhe riparim i pajisjeve të ngrohjes, Instalim dhe riparim kaldajash,  Izolim  (në 

ndërtesa – objekte).   

 

 

 

(111)  23318 

(151)  05/07/2018 

(181)  25/04/2023 

(210)  KS/M/ 2013/408 

(591)   gjelbër, hiri, kaltër, bardhë, verdhë 

(732)  FRUTEX SH.P.K. BRIGADA 123, 

THERANDË, KS 

(740)  Shaqir Palushi Gelancë, Suharekë 

 

(540)   
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(511) 25 Tekstil, mbathje, veshje prej tekstili   

32   Uji dhe uji i gazuar, pije te gazuara dhe te pagazuara, lëngje natyrale   

33   Alkoholi, verara, birra dhe pije te tjera te cilat përmbajnë alkohol   

 

 

 

(111)  23261 

(151)  25/06/2018 

(181)  31/01/2024 

(210)  KS/M/ 2014/65 

(591)  Ngjyra e kaltër- 

(732)  Yurdaer Nayi,Nobel  Ilaç  Sanayii  Ve 

Ticaret  A.S.  Përfaqësia në Kosovë 

Bulevardi Bill klinton    Nr 36 Kati i I, KS 

(740)  Besnik Vitija B.Diellit, Zona e 

Lindjes. H-17 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

 

 

 

(111)  23173 

(151)  12/06/2018 

(181)  06/02/2024 

(210)  KS/M/ 2014/77 

(732)  LABERION  Rr. Llapi 32, 11000 

Podujeve, KS 

(740)  Bashkim Osmani Rr , Llapi 32 , 11000 

Podujeve 

 
 

(540)  Eks 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezet dhe kafshe gjahu; ekstraktet nga mishi; konzervuar, 

ngrire, frutat dhe perimet te thara dhe te ziera; pelte, gjem, komposto; veze, qumshte dhe 
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prodhimet nga qumshti; vaji ushqimor dhe yndyrat.   

30   Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, miell palme, kafe artificiale; mjelli dhe 

preparatet e bera nga drithi, buka, brume embelsirash dhe embelsirat, akulloret, mjalta, 

melase, tharme, pluhur thartues, kripe, mustarde; uthull, mermellade   

31   Produktet bujqesore, kopshtaris dhe pylltaris dhe drithrat qe nuk perfshihen ne klasat 

tejra; kafshet e gjalla; frutat dhe perimet e fresketa; farat, bimet natyrore dhe lulet; artikuj 

ushqimor per kafshe, malt   

32   Birrat, uji mineral dhe i gazuar dhe pijet tjera jo alkoholike; pijet nga frutet dhe lengje 

nga frutet, sirupet dhe preparatet tjera per prodhimin e pijeve   

33   Pijet alkoholike ( perveq birrave)   

 

 

 

(111)  23174 

(151)  12/06/2018 

(181)  06/02/2024 

(210)  KS/M/ 2014/78 

(732)  LABERION  Rr , Llapi 32 , 11000 

Podujeve, KS 

(740)  Bashkim Osmani Rr , Llapi 32 , 11000 

Podujeve 

 
 

(540)  Eko Frut 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mishi, peshku, shpezet dhe kafshe gjahu; ekstraktet nga mishi; konzervuar, 

ngrire, frutat dhe perimet te thara dhe te ziera; pelte, gjem, komposto; veze, qumshte dhe 

prodhimet nga qumshti; vaji ushqimor dhe yndyrat.   

30   Kafe, qaj, kakao, sheqer, oriz, tapioke, miell palme, kafe artificiale; mjelli dhe 

preparatet e bera nga drithi, buka, brume embelsirash dhe embelsirat, akulloret, mjalta, 

melase, tharme, pluhur thartues, kripe, mustarde; uthull, mermellade   

31   Produktet bujqesore, kopshtaris dhe pylltaris dhe drithrat qe nuk perfshihen ne klasat 

tejra; kafshet e gjalla; frutat dhe perimet e fresketa; farat, bimet natyrore dhe lulet; artikuj 

ushqimor per kafshe, malt.    

32   Birrat, uji mineral dhe i gazuar dhe pijet tjera jo alkoholike; pijet nga frutet dhe lengje 

nga frutet, sirupet dhe preparatet tjera per prodhimin e pijeve   

33   Pijet alkoholike ( perveq birrave)   

 

 

 

(111)  23235 

(151)  19/06/2018 

(181)  18/02/2024 

(210)  KS/M/ 2014/108 

(591)  Ngjyra e Kaltërt,e Bardhë, e Kuqe, e 

Zezë, Teget, e Gjelbërt, ngjyrë Hiri dhe 

Vjolcë- 

(300)   

(732)  "EuroFood"sh.p.k. Turgut Ozall p.n. 

(540)   
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20 000 Prizren, KS 

(740)  Mehmet Shala Turgut Ozall p.n. 20 

000 Prizren, 

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Shtëpiake, për kuzhinë, për banjë dhe vegla për kopsht dhe enë ( të cilat nuk janë 

nga metali I fisnikëruar dhe nuk janë të veshur me te);servise për kuzhinë dhe complete 

vegshash, çini për salcë, tigan, kallëp përtorte, shtojcat për tualet dhe banjë ( të përfshira në 

klasën 21); krehrat dhe dhe syngjerët; mjete për pastrim; lesh çeliku; qelqurina, porcelain 

dhe poçarina  ( të përfshira në klasën 21).   

 

 

 

(111)  23315 

(151)  04/07/2018 

(181)  12/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/190 

(591)  E artë, E verdhë, e argjentë, E zezë 

(732)  N.SH.T. "EFEKOS" Rr. Metush 

Krasniqi pn. 60000 Gjilan, KS 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalta, melasa;tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat 

(mëlmesat);erëzat;akulli 

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

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

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

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

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

freskuese 
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(111)  23316 

(151)  04/07/2018 

(181)  12/03/2024 

(210)  KS/M/ 2014/191 

(591)  E arte, e verdhe, e argjend, e kuqe 

(732)  N.SH.T. "EFEKOS" Rr. Metush 

Krasniqi pn. 60000 Gjilan, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafja artificiale;mielli 

dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret;mjalta, melasa;tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda;uthulla, salcat 

(mëlmesat);erëzat;akulli 

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

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

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

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

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

freskuese 

 

 

 

(111)  23232 

(151)  19/06/2018 

(181)  08/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/426 

(591)  Ngjyra e Kuqe,e Bardhë dhe e Zezë- 

(732)  EuroFood" sh.p.k. Turgut Ozall  

p.n.,Prizren, KS 

(740)  Mehmet  Shala  Turgut Ozall  

p.n.,Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet e shitjes me pakicë që lidhen me ushqimet dhe pijet joalkoolike, pijet 

alkoolike, duhan, prodhimet e duhanit dhe artikuj për duhan pirës, artikuj higjenik, 

preparatet për larje dhe pastrim, kozmetik, barëra, pajisje për argëtim elektronik dhe 

aparate, makina llogaritëse, pajisje telekomunikacioni, rekuizita për zyre, materiale zejtare, 

artikuj dekorativ, rekuizite për zyre dhe pajisje shkollore, mobile, pajisje për kuzhinë dhe 

amvisëri, aparate për kuzhina dhe amvisëri, makina dhe pajisje për kuzhinë dhe amvisëri,  

pajisje tavoline dhe takëm, veshje, mbathje, mbulesa për kokë, prodhime tekstili, galanteri, 

prodhimet nga lëkura, artikuj për udhëtim, artikuj për sport dhe lodra, rekuizite për ndërtim, 
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DIY dhe   kopshtari, ushqime dhe shtojca për kafshë, bimë dhe lule, organizimi i kontratës, 

për të tjerë, për ofrimin e shërbimeve, veçanërisht organizimin e kontratave në 

telekomunikacion, kontrata për dërgimin e melodisë tingëlluese për telefon, kontrata për 

sigurim dhe mirëmbajtje dhe shërbimet e riparimit, kontrata për dorëzimin e luleve dhe 

bimëve, kontrata për furnizim me energji elektrike, shërbimet e konsultimit për 

konsumator, ofrimi i informatave në internet, do të thotë informata në lidhje me produktet e 

konsumit, konsultime me konsumator dhe informata në shërbime të konsumatorëve; 

reklamime.  

   

 

 

 

(111)  23086 

(151)  22/05/2018 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/514 

(732)  MEHMET SARICA Mustafa Kemal 

Bulvarı, Yarar Sokak, Batıköy Park Evleri, C 

Blok, D:10, Mimarsinan, Büyülçekmece – 

İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   ajra esenciale për përdorim personal, parfume dhe kolonja, kozmetika dhe 

preparate kozmetike, do me thënë, losione për rroje, shkumë për rroje, gjel për rroje, 

losione stimulues jo mjekësorë për lëkure, krem për përdorim pas rrojës, krem kozmetik për 

kujdes të lëkurës, depilatorë, gjel dushi dhe banje, vaj trëndafili për qëllime kozmetike, llak 

thonjsh për qëllime kozmetike, heqës i llakut të thonjve, buzëkuq, laps për sy, preparate 

kozmetike për qerpikë, do me thënë, maskara, ngjyra flokësh, spraj flokësh dhe gjele 

flokësh, takëme për kujdes të flokëve që përmbajnë preparate jo mjekësore për kujdes të 

flokëve, do me thënë, shamponë, balsam; gjel vajguri për qëllime kozmetike, depilatorë, 

këna për qëllime kozmetike, preparate kozmetike për dobësim dhe rrezitje të lëkurës; anti 

djersitesh për përdorim personal, deodorantë dhe anti djersitesh (përfshi deodorantë për 

qenie njerëzore dhe kafshë); do me thënë sapunë për përdorim personal, sapunë të 

parfumuar, sapunë kozmetik   

25   Veshje, do me thënë, pantallona, xhaketa,  xhybe, pallto, funde, kostume, triko, jelekë, 

këmisha, astar i gatshëm lëkure (pjesë e veshjes), këmisha me mangë të shkurtra, xhup, 

fustane, bermuda pantallona, pantallonave të shkurtra, pizhame, pulovër, xhinseve, tutave, 

veshje shiu, veshje plazhi, kostume banje, kostume noti; veshje për sport (për përdorim 

ekskluziv për sport), veshje për bebe, do me thënë, këmisha, pantallona, kapotë, fustane; 

veshje të brendshme, do me thënë, brekë boksierë, sutjen, pantallona të shkurtra, 

pantallona, çorape; veshmbathje, do me thënë, këpucë duke përjashtuar këpucët ortopedike, 

sandale, çizmeve jo ujë lëshuese, çizme për ecje, çizme të shkurtra, këpucë sporti, papuçe; 

pjesë këpucës do me thënë take, taban për veshmbathje, pjesë të sipërme të veshmbathjeve; 

veshje koke, do me thënë, kapela, kapela kafke, kapela sportive, kësula, bereta; dorëza 

(veshje), çorape femrash, , rripave (veshje), kamisol, sarong, shalle, shalleve të qafës, 
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shalle, jaka, kravata qafe, kravata, llastik çorapesh   

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

dobi të tjerëve të: vajrave esenciale për përdorim personal, parfumeve dhe kolonjave, 

kozmetikeve dhe preparateve kozmetike, do me thënë, losioneve për rroje, shkumës për 

rroje, gjeleve për rroje, losioneve stimulues jo mjekësorë për lëkure, kremrave për përdorim 

pas rrojës, kremrave kozmetik për kujdes të lëkurës, depilatorëve, gjeleve të dushit dhe 

banjave, vajit të trëndafilit për qëllime kozmetike, llakave të thonjve për qëllime kozmetike, 

heqësve të llakut të thonjve, buzëkuqve, lapsave për sy, preparateve kozmetike për qerpikë, 

do me thënë, maskarave, ngjyrave të flokëve, sprajve për flokë dhe gjeleve për flokë, 

takëmeve për kujdes të flokëve që përmbajnë preparate jo mjekësore për kujdes të flokëve, 

do me thënë, shamponëve, balsameve; gjeleve të vajgurit për qëllime kozmetike, 

depilatorëve, kënasë për qëllime kozmetike, preparateve kozmetike për dobësim dhe 

rrezitje të lëkurës; anti djersitesh për përdorim personal, deodorantë dhe anti djersitesh 

(përfshi deodorantë për qenie njerëzore dhe kafshë); do me thënë sapunëve për përdorim 

personal, sapunëve të parfumuar, sapunëve kozmetik; veshjeve, do me thënë, pantallonave, 

xhaketave,  xhybeve, palltove, fundeve, kostumeve, trikove, jelekëve, këmishëve, astarëve 

të gatshëm të lëkurës (pjesë e veshjes), këmishëve me mangë të shkurtra, xhupave, 

fustaneve, bermudave pantallona, pantallonave të shkurtra, pizhameve, pulovrave, 

xhinseve, tutave, veshjeve të shiut, veshjeve të plazhit, kostumeve të banjës, kostumeve të 

notit; veshjeve për sport (për përdorim ekskluziv për sport), veshjeve për bebe, do me 

thënë, këmishëve, pantallonave, kapotave, fustaneve; veshje të brendshme, do me thënë, 

brekë boksierë, sutjenëve, pantallonave të shkurtra, pantallonave, çorapeve; veshmbathjeve, 

do me thënë, këpucëve duke përjashtuar këpucët ortopedike, sandaleve, çizmeve jo ujë 

lëshuese, çizmeve për ecje, çizmeve të shkurtra, këpucëve të sportit, papuçeve; pjesëve të 

këpucëve do me thënë takeve, tabanëve për veshmbathje, pjesëve të sipërme të 

veshmbathjeve; veshjeve të  kokës, do me thënë, kapelave, kapelave të kafkës, kapelave 

sportive, kësulave, beretave; dorëzave (veshje), çorapeve të femrave, rripave (veshje), 

kamisolve, sarongve, shalleve, shalleve të qafës, shalleve, jakave, kravata qafe, kravatave, 

llastiktëve të çorapeve (duke përjashtuar transportin për ato), duke ju mundësuar ti shikojnë 

dhe ti blejnë ato mallra; të gjitha shërbimet e lartpërmendura me pakicë që mund të 

sigurohen nëpërmjet shitoreve me pakicë, shitjes me shumicë, nëpërmjet katalogëve postar 

ose nëpërmjet mediave elektronike, nëpërmjet web faqeve ose programeve shitëse në 

televizion.   

 

 

 

(111)  23199 

(151)  14/06/2018 

(181)  23/05/2024 

(210)  KS/M/ 2014/515 

(591)  E kuqe, e verdhe, e kaltër, e gjelbërt 

dhe e bardhë- 

(732)  Frutex Sh.p.k Therande Brigada 123 

p.nr , KS 

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

UCK, nr. 28 - Prishtine 044 392 330 

(540)   
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(511) 11   Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, 

instalime për shperndarje uji   

25   Veshmbathje, kepuce, kapele.   

29   Mish, peshk, shpend dhe kafshe gjahu; pjese mishi; fruta dhe perime të konservuara, të 

thara dhe të gatuara, reçelna   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, kafe artificiale; miell dhe pergaditje të bëra nga dritherat, 

pasta dhe embelsira   

31   Produkte bujqesore, të kopshtarise dhe pylltarise dhe drithera që perfshihen në këtë 

klase; kafshe të gjalla ; fruta dhe perime të fresketa ; farera, bime dhë lule natyrale; ushqim 

për kafshe   

32   Birra, ujë mineral dhe pije tjera jo-alkolike; pije frutash dhe lengje frutash; shurupra 

dhe pergaditje të tjera per te bere pije   

33   Pije alkoolike (perjashtuar birat).   

35   Publicitet dhe biznes; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre; 

kontabilitet dhe llogarimbajtje, organizim panairesh dhe ekspozitash për qellime fitimi, 

agjensi eksport-importi, sherbime perfaqesimi biznesi për organizmat e korporatave të 

huaja; konsulence në menaxhim biznesi   

36   Sigurim; pune financiare; pune monetare; pune me pasuri të paluajtshme; menaxhim të 

pasurive të paluajtshme; dhenie me qira të pasurive të paluajtshme për aktivitete biznesi, 

për hotele dhe aktivitete tregtare   

 

 

 

(111)  23172 

(151)  08/06/2018 

(181)  23/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/603 

(591)  Verdhë dhe Zezë 

(732)  GEMIX sh.p.k Rr. Bekim Berisha nn, 

Peje, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojra, verniqe, llaqe; Preservativ kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të 

drurit; kolorante; mordante; rezina natyrore të papërpunuara; metale në petë dhe formë 

pluhuri për piktorë, dekorator, printera dhe artistëve   
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(111)  23171 

(151)  08/06/2018 

(181)  23/06/2024 

(210)  KS/M/ 2014/604 

(591)  Verdhë dhe Zezë 

(732)  GEMIX sh.p.k Rr. Bekim Berisha nn, 

Peje, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Bojra, verniqe, llaqe; Preservativ kundër ndryshkut dhe kundër përkeqësimit të 

drurit; kolorante; mordante; rezina natyrore të papërpunuara; metale në petë dhe formë 

pluhuri për piktorë, dekorator, printera dhe artistëve   

 

 

 

(111)  23208 

(151)  14/06/2018 

(181)  07/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/632 

(732)  Indeksonline Sh.p.k. Rruga Kalabria 

Bloku 1 Hyrja 1 kati 2, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Hapesire me qera per sfera reklamuese. Hapesire e ores reklamuese ne mediat e 

komunikimit. Reklame/Publicitet. Ofrimi I inforatave biznesore nepermjet web site-it. On-

line reklama ne rrjetin kompjuterik. Marketing. Pay per click reklamim   

38   Agjencion I lajmeve/ sherbime kabllore. Radio transmetim.  

39   Shperndarje gazetave.    

41   Informacione educative. Informacione zbavitese. Sherbime te raportimeve te lajmeve. 

Raportazhe fotografike  
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(111)  23067 

(151)  10/05/2018 

(181)  11/07/2024 

(210)  KS/M/ 2014/652 

(591)  Ngjyrë e kaltër, ngjyrë e bardhë,  

ngjyrë e kuqe, ngjyrë e verdhë, ngjyrë korali, 

ngjyrë e gjelber 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparat shkumues për larjen e duarve dhe fytyres për  fëmijet   

 

 

 

(111)  23207 

(151)  14/06/2018 

(181)  26/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/810 

(732)  Trepharm Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë-Pejë, Kosovë, KS 

 
 

(540)  DOLOFIX 

EXTRA 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide 

   

 

 

 

(111)  23202 

(151)  14/06/2018 

(181)  26/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/811 

(732)  Trepharm Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë-Pejë, Kosovë, KS 

 

 
 

(540)  TREAGRA 
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(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide 

   

 

 

 

(111)  23206 

(151)  14/06/2018 

(181)  26/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/812 

(732)  Trepharm Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë-Pejë, Kosovë, KS 

 
 

(540)  DoloHot 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide 

   

 

 

(111)  23205 

(151)  14/06/2018 

(181)  26/08/2024 

(210)  KS/M/ 2014/813 

(732)  Trepharm Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë-Pejë, Kosovë, KS 

 
 

(540)  PROTOPEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide 

   

 

 

 

(111)  23246 

(151)  21/06/2018 

(181)  08/10/2024 

(210)  KS/M/ 2014/941 

(591)  E kalter e hapur e kuqe e bardhë dhe 

ngjyrë ari 

(732)  “LIRI” N.T.P Adresa: Ukë Bytyqi pn 

Dardani, 20000 Prizren, KS 

(540)   
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(511) 29   Mish ,peshk, shpendë,ekstrate të mishit , të ruajtura ,të ngrira ,fryta të thata dhe të 

ziera dhe perime ,kompoz, vezë, vajrave dhe yndyrna,krem nga prodhimet e qymështit ,arrë 

me gjalp qokolade,gjalp kakao gjalp kokosi, fruta me krem, marmalad, arra te përgaditura 

,tahin   

30   Kafe,çajë kakao,dhe kafe artificiale ,oriz topiakë dhe miell palme,miell dhe përgaditje 

të bëra nga drithërat, bukë,ëmbëlsira dhe pasta ,të ftohta, sheqer, mjalt ,maja pjekje-

pluhr,krip,mustardë, uthull,akull,past bajamesh,përgaditje aromatike për ushqim ,biskota , 

tort pastë, ëmbëlsirë pluhur,ëmbëlsira,çamçakëz,  produkte të kakaos , shërbime ushqimore 

,xhenxherfil, mjalt për konsum njerëzor,akullore.glukozë për qëllime ushqimore,,biskota 

me gjalp, ëmbëlsira me përbërje karamele,karamele,sheqerkë sheqer i karamelizuar   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijes ,strehim i përkoshëm   

 

 

 

(111)  23176 

(151)  13/06/2018 

(181)  24/11/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1124 

(732)  MAKPROGRES DOO ul. Ilindenska 

bb, 2310 Vinica, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  WAFRETA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Waffles, nafore   

 

 

 

(111)  23169 

(151)  07/06/2018 

(181)  24/12/2024 

(210)  KS/M/ 2014/1255 

(732)  European Broadcasting Union (EBU) 

L´Ancienne Route 17A, 1218 Grand-

Saconnex/Geneva, CH 

(540)  EBU 
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(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr. Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(511) 9   Bartës i të dhënave për zërin, ose zërit dhe fotografive, të burimeve Evropjane;  

aparate dhe instrumente për ruajtje, incizim, transmetim dhe reprodukim të zërit dhe/ose 

fotografive; incizime të zërit dhe/ose videos; media të incizuara zëri dhe/ose videos, 

veçanërisht disqe dhe shiritë me muzikë të incizuar ose zërave zbavitës; CD Rom-e, DVD-

ive; video shiritëve, video disqeve dhe video lojërave; programe kompjuteri; siteme 

interaktive kompjuteri; softuer të sistemit operues të kompjuterit; programe softueri 

kompjuterik të para-regjistruara për shfaqje në radio programe dhe/ose programeve 

televizive; programe softueri interaktiv multimedia për biznese, arsim dhe argëtim; softuer 

interaktiv multimedia për luajtje të lojërave; siteme virtuale te vërteta; bartës të dhënash 

magnetike dhe fibër optike; pjesë dhe shtesa për të gjith mallrat; çelës-USB dhe 

mbështetëse miu (mause pads); kartela telefoni   

16   Gjëra të printuara, libra, broshura dhe skeda; fletë muzikore; aksesorë zyre dhe tavoline 

d.m.th. stilolapsa, blloqe shenimesh, mbajtës të biznes kartelave dhe skeda; artikuj letre, 

bileta, etiketa, kartela; magazinë, libra udhëtimi; kartela përshëndetëse; afishe, vauqerë 

dhurata, fotografi, transfere (dekalkominues)   

25   Veshje, veshmbathje dhe mbulesa koke   

28   Lojëra dhe gjëra lojërash, përfshi lojërat ne tabelë, lojërat elektronike, lojëra letre; 

puzzles; artikuj sportiv, që nuk janë të përfshirë në klasat tjera   

35   Shërbime marketingu (që nuk prfshijnë shitjen me pakicë); menaxhimin e performimit 

të artistëve; shpërndarje e mallrave për qëllime publiku; shërbime promovimi në lëmin e 

incizimeve muzikore dhe argëtimit; përvetësim, menaxhim dhe eksploatim i të drejtave për 

të tjerët për produksion dhe/ose distribuim të zërit dhe/ose video incizimeve   

38   Shërbime komunikimi; transmetim i programeve të radios dhe televizionit: shërbime 

për transmetim të radio dhe programeve televizive dhe/ose informatave via satelit, telit dhe 

internetit   

41   Shërbime mësimdhënjeje, arsimimi dhe argëtimi; përgatitje, koordinim dhe produksion 

të programeve të radios dhe televizionit; produksion i shfajeve televizive; radio dhe zbavitje 

televizive; shërbime produksioni dhe distribuimi në lëmin e incizimeve muzikore dhe 

argëtimit; shërbime të publikimeve muzikore; menaxhment artistësh, shërbime të studiove 

incizuese; publikim i librave, magazinëve dhe periodikëve; shërbime zëri dhe/ose video 

shiriti, sigurim i trajnimit; zbavijtes; aktiviteteve sportive dhe kulturore; arazhim dhe 

udhëheqje e ngjarjeve kulturore; presantim i preformacave të drepërdrejta; prganizim i 

ngjarjeve arsimore, zbavitëse, sportive dhe kulturore; aranzhim i garave për arsimim ose 

zbavitje   

42   Shërbime të programimit kompjuterik   

45   Shërbime të licencimit të pronësisë intelektuale; menaxhim, d.m.th. administrim dhe 

shfytëzim, d.m.th. licencim i të drejtave të autorit dhe të drejtave të fqinjit për produksion 

dhe/ose distribuim të zërit dhe/ose video incizimeve                                                                          
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(111)  23177 

(151)  13/06/2018 

(181)  02/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/596 

(591)  E kaltër, e kuqe, e gjelbër, e verdhë, 

hiri. 

(732)  DAMLACAN METAL SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Kestel 

Organize Sanayi Bölgesi, Bosna Caddesi, 

No:7, Kestel – Bursa, TR 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Metalet e zakonshme dhe aliazhet e tyre; materiale ndërtimore metalike; ndërtesa 

të transportueshme nga metali; materiale të metalike për shina hekurudhe; kabllo dhe tela jo 

elektrike nga metalet e zakonshëm; hekurishte, copa të vogla metali; tuba dhe gypa metali; 

kasaforta; mallra prej metali të zakonshëm që nuk përfshihen në klasat tjera; xehe; kënde 

metalike për rafte; trajtim i paletave nga metali; shkallë metalike; shkallë (shkelëse) nga 

metali; kuti nga metali i zakonshëm; kuti metalike; kuti konzervimi nga metali; kuti veglash 

nga metali, të zbrazta; kazanë nga metali; shporta nga metali; shporta metalike dore për 

pazar ne supemarkete; shporta metalike për shoping; çengela metalik; shtylla nga metali; 

porta rotulluese nga metali; tuba metali; atuba metalike; porta nga metali; tela; kthetra 

(metali).    

20   Mobilie, pasqyra, korniza për piktura; mallra (që nuk përfshihen në klasat tjera) nga 

druri, tapa, xunkthi, kallami, thuprave të shelgut, briri, sedefi, kocka, fildishi, kocka balene, 

guacat, qelibari, sedefi, shkuma e detit, dhe zëvendësues të gjitha këtyre materialeve, ose 

nga plastika; kënde jo metalike për rafte; rafte për ruajtje; paleta të trajtuara, jo nga metali; 

shkallë nga druri ose plastika; shkallë (shkelëse), jo nga metali; arka të dukshme (vitrina); 

arka nga druri ose plastika; arka të dukshme për mallra; kuti nga plastika; kuti të bëra nga 

plastika për ruajtje ose bartje; kyçës; kabinete; kazan, jo nga metali; kabinete dosjesh; 

kabinete për ruajtje të bëra nga metali; vegla kabinetesh të bëra nga metali; mobilje zyrash; 

shporta dore për pazar ne supemarkete, jo nga metali; mbështetëse e dukshme; rafte 

metalike; rafte për ruajtje; rafte jo-metalike; mbështetëse e dukashme; mbështetës të 

dukshëm nga metali; sportele për shitje; sportel tavolinë; shtylla, jo nga metali; mbajtës 

plastike për mbishkrime; mbajtës nga druri për mbishkrime; mbajtës plastik të pastërt (pa 

shenja) për bexhe; mbajtës nga plastika për mbishkrime.   

35   Të bërit bashkë, për dobi të tjerëve, të metaleve të zakonshëm dhe aliazheve të tyre; 

materialeve ndërtimore metalike, ndërtesave të transportueshme nga metali, materialeve të 

metalike për shina hekurudhe, kabllove dhe telave jo elektrik nga metalet e zakonshëm, 

hekurishteve, copave të vogla të metalit, tubave dhe gypave metalik, kasafortave, mallrave 

prej metali të zakonshëm, xeheve, këndeve metalike për rafte, trajtimit të paletave nga 

metali, shkallëve (shkelëseve) nga metali, kutive nga metali i zakonshëm, kutive metalike, 

kutive për konzervim nga metali, kutive të veglave nga metali, të zbrazta, kazanëve nga 
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metali, shportave nga metali, shportave metalike të dorës për pazar në supemarkete, 

shportave metalike për shoping, çengelave metalik, shtylla nga metali, portave rotulluese 

nga metali, tubave metalike, tubave metalike, portave nga metali, telave, kthetrave (metali), 

mobilieve, pasqyrave, kornizave për piktura, mallrave (që nuk përfshihen në klasat tjera) 

nga druri, tapa, xunkthi, kallami, thuprave të shelgut, briri, sedefi, kocka, fildishi, kocka 

balene, guacat, qelibari, sedefi, shkuma e detit, dhe zëvendësues të gjitha këtyre 

materialeve, ose nga plastika, këndeve jo metalike për rafte, rafteve për ruajtje, paletave të 

trajtuara, jo nga metali, shkallëve nga druri ose plastika, shkallëve (shkelëse), jo nga metali, 

mbështetësve të dukshëm (vitrina), arkave nga druri ose plastika, arkave të dukshme për 

mallra, kutive nga plastika, kutive të bëra nga plastika për ruajtje ose bartje, kyçësve, 

kabineteve, kazanëve, jo nga metali, kabineteve të dosjeve, kabineteve për ruajtje të bëra 

nga metali, veglave të kabineteve të bëra nga metali,  mobiljeve për zyra, shportave të dorës 

për pazar në supemarkete, jo nga metali, mbështetëseve të dukshme, rafteve metalike, 

rafteve për ruajtje rafteve jo-metalike, mbështetësve të dukashme, mbështetësve të 

dukshëme nga metali, sporteleve për shitje, sporteleve tavolina, shtyllave, jo nga metali, 

mbajtesve plastike për mbishkrime, mbajtësve nga druri për mbishkrime, mbajtësve plastik 

të pastërt (pa shenja) për bexhe, mbajtësve nga plastika për mbishkrime, duke ju mundësuar 

konsumatorëve që ti shikojnë dhe blejnë ato mallra, shërbimet e tilla mund të ofrohen 

nëpërmjet dyqaneve të shitjes me pakicë, shumicë, nëpërmjet   të mediave elektronike ose 

nëpërmjet porosive me anë të katalogëve me postë   

 

 

 

(111)  23296 

(151)  27/06/2018 

(181)  13/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/648 

(732)  TOP MEDIA SHPK Rruga “Tringë 

Ismaili”, Prishtinë, KS 

 
 

(540)  LAJMI 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; 

ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; 

furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës (përveç mobileve); 

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat 

tipografike; blloqet tipografike, media te shkruara, te shtypura, agjenci lajme, 

mediaelektronike dhe radiodifuzive, mediaonline, botim librash, revistash, e te tjera te 

ngashme.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

38   Telekomunikacione, Agjensi lajmesh, agjensi telegrafike.   

41   Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.   
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(111)  23295 

(151)  27/06/2018 

(181)  13/07/2025 

(210)  KS/M/ 2015/649 

(732)  TOP MEDIA SHPK Rruga “Tringë 

Ismaili”,  Prishtinë, KS 

 
 

(540)  LAJM 

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; 

ngjitësit për letër shkrimi ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; 

furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e zyrës (përveç mobileve); 

materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet plastike 

për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat 

tipografike; blloqet tipografike, media te shkruara, te shtypura, agjenci lajme, 

mediaelektronike dhe radiodifuzive, mediaonline, botim librash, revistash, e te tjera te 

ngashme.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

38   Telekomunikacione, Agjensi lajmesh, agjensi telegrafike.   

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

 

 

 

(111)  23374 

(151)  19/07/2018 

(181)  12/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/751 

(732)  LRC Products Limited 103-105 Bath 

Road, Slough, SL1 3UH, , GB 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)  SCHOLL 

 
 

     

 
 

 

(511)  3 Preparate për zbardhim dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi;pastrim, 

lustrim, fërkim dhe preparate abrazive;sapun, parfim, vaj esencial, kozmetikë, losione për 

flokë;pasta për dhëmbë;krema;preparate jo medicinale  për kujdesin e shputave të këmbëve, 

duarve, thonjëve, trupit dhe lëkurës, preparate për zbukurim të këmbëve, duarve, thonjëve, 

trupit dhe lëkurës, krema, gjel, losione, vajëra, balsame, puder, puder pluhur-talkum dhe 

sprej për përdorim për këmbë, duar, thonjë, trup dhe lekurë, preparate jo medicinale për 

trajtimin, kujdesin, spastrimin, qetësues, revitalizim dhe relaksimin e këmbëve, duarve, 

thonjëve, trupit dhe lëkures, preparate jo medicinale për vaskë në formë të kripërave, 

vajërave dhe tretës, tretes në formë tabletash, preparate tualeti jo medicinale, dezodorante, 

krema dezodorante/gjel/losione/puder,  shtresa të ngopura-lagura me dezodorante, 

dezodorante për kembë 

5 Preparate dhe produkte farmaceutike, medicinale, veterinare dhe sanitare;preparate për 

kujdesin e këmbeve, trupit dhe lekures;krema hidratante (medicinale);krema hidratante  

(farmaceutike);gjele hidratante (farmaceutike);losione hidratuese  (farmaceutike);losion për 

trup (farmaceutike);sanitare per qellime medicinale;preparate sanitare per qellime 
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medicinale;preparate medicinale, losione hidratuese per lekurë (farmaceutike);krema te 

lekures hidratuese  (farmaceutike);krema medicinale, gjel, losione, vaj, balsam, puder, 

talcum -puder pluhur dhe  spreje per perdorim ne kembë, trup dhe lekurë;preparate 

medicinale , sanitare ose dezinfektuese per trajtimin e kembëve, trupit dhe 

lekures;preparate medicinale dhe terapeutike dhe aditive per vaskë ne formë kripe, vaji dhe  

dhe gjerave te njomura-lagura;tretes medicinal ose dezinfektuese ne formë 

tabletash;preparate medicinale ose  pharmaceutike kunder djerëses;lengje medicinale per 

masazhë;preparate tualeti medicinale;produkte medicinale ose farmaceutike  per drithëra 

dhe  chilblains;jastek dhe mbeshtetese te perfshira ne klasen e 5 per parandalimin e 

inflamacionit te gishtave  dhe  trashjen e lythave te lekures;preparate medicinale per 

kurimin e mishit qe hynë nen thonjë;jastek dhe shtresa sheruese medicinale;materiale per 

lidhje;lekoplaste;unaza gipsi;unaza per miser;lekoplaste adhesive;materiale per 

lidhje;fasha;preparate desinfektuese;produkte antiseptike;anti-fungal substanca;jastek dhe 

mbeshtetese medicinale  te perfshira ne klasen e 5 per preventiven e inflamacioneve te 

gishtave dhe futjen e mishit nen thonjë;shtresa,  jastek, per shputa  dhe jastek te lagur, duke 

perfshirë substanca kunder- kerpurdhave;fasha per plagë;fungicide, herbicides 

8 Vegla dore per amvisni  dhe implementimi i te gjithave per manikir ose pedikir;vegla 

dore për heqjen e lëkurës se  ngurtësuar;vegla dore per piling-heqje te qimeve;rul per 

heqjen e lekures se ngurtesuar;rul per heqjen e qimeve te lekures;thojza, datoteka e 

shputave, turpi-gerryese per thonjje , gersher;pinceta;pjesë dhe pajisje per te gjitha mallerat 

e lartë permendura 

10 Aparate dhe insturmente;ortopedike, kepuce ortopedike, aparate dhe instrumente per 

kujdesin e kembeve dhe mirembajtje;material për qepje (operim);instrumente, pajisje dhe 

aparate per tretman dhe kujdesin e kembeve dhe lekures;jastekë për kujdesin e 

kembeve;ndihma per korrigjim te kembeve, perfshire mbeshtetje per harkun e 

kembes;aparat per ndarjen dhe drejtimin e gishterinjeve te kembes;aparat mbrojtes kunder 

forcimit te zonave te lekures dhe irritimet e lekures dhe inflamacionin e gishterinjeve te 

kembes;pajisje elektronike te cilat sherbejne per largimin e lekures se thekur;pajisje 

elektronike e cila sherben per shtresimin e lekures;skedar elektronike te kembes;skedar 

elektronike te thonjeve;kok rula (roller head) per skedaret elektronik te kembes;kok rulat 

mbushes per skedaret elektronik te kembes;kok rula per skedaret elektronik te thonjeve;kok 

rula mbushes per skedaret elektronik te thonjeve;jastëk për thembra dhe nen 

thembra;mbrojtes per jastëkat metatarsal (çfaredo ashti të shputës);shtesa të çizmeve, unaza 

të këmbëve dhe mbështetje të këmbëve;shtroja për këpucë, shtroja ortopedike, shtroja te 

disponueshme, shtroja te deodizuara per këpucë ortopedike;triko ngjeshëse;triko ngjeshese 

te shkallzuara;triko ngjeshese medicinale;triko ortopedike dhe terapeutike;triko ngjeshese 

per qellime mjeksore, kirurgjike dhe/ose profilaktike;qorape medikale dhe 

kirurgjikale;qorape najlloni per vena me variçe;aparat per ushtrimin e kembes;artikuj 

ortopedik;instrumente dhe aparate per vendosjen e fashave;aparate per fiksimin e 

gishterinjeve dhe gishterinjeve te kembes;fasha elastike per nyje, dollakë elastik, nyje 

elastike te gjurit, fasha elastike, fasha per bel, fasha per qellime ortopedike;aparat per 

matje, ekzaminim and percaktimin e pershtypjeve te kembes;masazhiator te 

trupit;masazhiator operues elektrik;masazhiator te kembeve;aparat terapeutik dhe pajisje 

per masazhë dhe/ose larje (dush);pjese dhe pajisje per te gjitha mallerat e lartecekura 

25 Veshje, mbathje, kapela;pajisje per mbathje, mbathje higjienike, perfshire kepucet, 

pantofla, çizme, sandale, nallane;qorape najlloni te shkurta dhe te gjata;thembra;shtroja per 
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mbathje;shtroja frenimi per mbathje;triko;qorape 

 

 

 

(111)  23368 

(151)  19/07/2018 

(181)  12/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/752 

(591)  Ngjyrë e zezë, ngjyrë hiri, ngjyrë e 

bardhë 

(732)  McRobin D.O.O,  ul. Zdunje, br. 

Industriska zona, Padiste, Gostivar, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29 Ushqim nga kikiriku;kikirikë;gjalpë kikiriku;kikirikë të   përpunuar;produkte me 

bazë kikiriku 

30 Çokollatë;pije me bazë çokollate;biskota;biskota pettit-beurre 

31 Kikirikë 

 

 

 

(111)  23373 

(151)  19/07/2018 

(181)  12/08/2025 

(210)  KS/M/ 2015/753 

(732)  ERBOZETA S.p.A. STRADA 

DELLE SERIOLE  41 /43 47894 

CHIESANUOVA, SM 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511)  3 Parfumeri;kozmetikë;parfume;ujë kolonje;vaj trandafili;make up 

(shminka);dezodorante personale dhe   kundër djerësitjes;vaj esencial për përdorim 

personal;sapun;vaj vaske (për larje);shkuma vaske;krema vaske;kripëra vaske për qëllime 

kozmetike;sapun për pastrim për higjienë personale;saun dushi;krema për zbukurim;krema 

me thartira të yndyrëshme (vanishing creams);losion lëkure;krema për duar;qumësht për 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

43 

 

trup;preparate kozmetike për qëllime dobësimi;vaj për diell;qumësht për diell;losione për 

diellosje - rrezitje;talkum puder;membrana të buta të impregnuara (lagura) me losione 

kozmetike;lapsa për vetulla;lajner për sy;maskara;pudër për fytyrë;buzëkuq;pastrues për 

sy;qumësht për pastrim;losion për pastrim;preparate për kujdesin e flokëve;shampon;vaj 

për flokë;kanë;losion për flokë;kremë për flokë;sprej për flokë;lustrues për thonjë;pasta për 

dhembë 

5 Produkte farmaceutike dhe produkte higjienike për qellime medicinale, krema dhe 

produkte dermatologjike për higjienë  dhe për qëllime medicinale, dezinfektues, substanca 

dietike dhe substanca, vitamina, shtesa ushqyese për qellime medicinale, shtesa dietike, 

ushqim dietik i adaptuar për qellime medicinale 

10 Aparate dhe instrumente kirurgjike, medicinale, dentare dhe veterinare 

 

 

 

(111)  23372 

(151)  19/07/2018 

(181)  05/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/964 

(732)  BASF Corporation 100 Park Avenue 

Florham Park, New Jersey, 7932, US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)  COLOR COAT 

 
 

     

 
 

 

(511) 2 Ngjyrë, material për ngjyrosje, pigmente 

 

 

 

(111)  23371 

(151)  19/07/2018 

(181)  06/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/970 

(300)  29640  09/04/2015  AD 

(732)  British American Tobacco (Brands) 

Inc. 2711 Centerville Road Suite 300 

Wilmington Delaware 19808 , US 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34 Cigare;duhan;produkte te duhanit;çakmak;shkrepëse;artikuj për duhanpires 
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(111)  23370 

(151)  19/07/2018 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/998 

(591)  zezë, kuqe, bardhë, kafe, kuqe e errët 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30 Piskota, çokolata, pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç të 

embël,tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje 

 

 

 

(111)  23369 

(151)  19/07/2018 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/999 

(591)  hiri, kaltër, kuqe, bardhë, zezë, kuqe e 

errët 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bolgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

(740)  Xhevdet Rama - Zyra e Avokatisë 

Xhevdet R. Rama Rr. "Muharrem Fejza" 

Royal I/2 nr.5. Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30 Piskota, çokolata, pjekurina, pjekurina te njelmëta, patispanjë, kuleç të 

embël,tartu, dezerte, akullore, akull për ngrenje 

 

 

 

(111)  23367 

(151)  19/07/2018 

(181)  12/10/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1010 

(591)  E gjelbër, e gjelbër e hapur, e gjelbër e 

mbyllur, e bardhë 

(732)  Toto Limited Level 1, Blue Harbour 

(540)   
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Business Centre, Ta’ Xbiex Yacht Marina, 

Ta’ Xbiex, XBX 1027, MT 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

     

 
 

 

(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale 

 

 

 

(111)  23266 

(151)  26/06/2018 

(181)  11/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1304 

(732)  Ndërmarja për prodhim, tregti dhe 

shërbim ZITO CENTAR DOO EXPORT-

IMPORT SHKUP Rr. Brigada e Dytë 

Maqedonase nr.2,Shkup – Butel, R. 

Maqedonisë (RM), MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  TONUS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Fije dietike; ushqim dietik; shtesa mikro dietike gruri; çaçhou për qëllime 

farmaceutike; digestivë për qëllime farmaceutike; shtesa ushqimi për njerëz dhe kafshë;    

30   Shufra drithrash (bars); shufra drithrash me nivel të lartë proteinash; pallaçinka (krepa); 

ushqime të përgatitura me bazë makaronash; simite; bukë ruli; krem simite; të ziera (brume 

të mbushura); konuse akulloresh; nafore; fide (makarona); biskota; brume (dumplings); 

tost; tharm; kafjall drithrash ushqim; ëmbëlsira; pasta; qull; kuleq çaji; kore torte; krutonë; 

torte kërshëndellash; brumëra; makarona; mafini; miell; pite molle; kifle; biskota petit 

beure; pite; pica; ushqime të gatshme të ngrira që përmbajnë pastë ose oriz; krofne 

(petulla), përgatitje drithërash; bukë xhenxhefili; sytha misri si ushqim për njerëz; bukë e 

përzier; ushqime drithrash (muesli); shpageta; bukë e thatë dietale; thërmi buke; sushi; 

sandvuiçe; tartletë; brume, torta; pjekurina; bukë; bukë pa tharm; çips (prodhime drithrash); 

biskota me shije djathi; hamburgerë (sanduiçë); pasta; brumëza (dumplings) me bazë 

mielli; brum për picë; brumëza (palme) të mbushura me mish; bukë pite; ravioli; bukë e 

freskët; çizburgerë (sanduiçë).   

31   Drithëra (kultura drithërash); prodhime ushqimore kafshësh; ushqim për kafshë 

shtëpiake; ushqim stale për kafshë; ushqim për shpendë; nus-prodhime nga prodhime të 
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kulturave drithore për ushqim të kafshëve; grurë; sutha gruri për ushqim të kafshëve; maltë; 

farëra të cilat nuk janë të përfshira në klasat tjera; forcues të ushqimit të kafshëve.    

 

 

 

(111)  23265 

(151)  26/06/2018 

(181)  11/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1306 

(732)  Knauf Gips KG Am Bahnhof 7 97346 

Iphofen, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC  

 
 

(540)  Uniflott 

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Mastiç, veqanërisht për mbushjen e gipstablave   

19   Materiale ndërtimi jo nga metali.    

 

 

 

(111)  23178 

(151)  13/06/2018 

(181)  17/12/2025 

(210)  KS/M/ 2015/1357 

(591)  E kaltër e errët, portokallt dhe e 

bardhë 

(732)  Melitta Europa GmbH & Co. KG 

Ringstrasse 99, 32427 Minden, DE 

(740)  Virtyt Ibrahimaga nga Zyra Juridike 

Vyrtyt Ibrahimaga Rr. “Fehmi Agani” 1/16; 

10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 16   Peceta nga letra për thithje, ndarësit e pikave (filtrate), matet për gota, të gjitha 

prodhimet e cekura janë nga letra; leckat nga letra për fshirje, qeset për mbeturina dhe qeset 

për mbeturina dhe qeset për thërmijat e bukës ose nga materialet plastike    

 

 

 

(111)  23356 

(151)  16/07/2018 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/48 

(591)  Ngjyrë e gjelbër, e bardhë, e verdhë 

(732)  ERKUNT TRAKTÖR SANAYİİ 

ANONIM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bölgesi, Bati Hun Caddesi, No:2 Sincan-

Ankara, TR 

(540)   
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(740)  Ali Asani - A.SH. "Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makina të ndërtimit dhe mekanizmat robotik (makina) për përdorim në 

ndërtimtari, buldozerë, gërmues [makineri], eskavatorë, makina për ndërtimin dhe shtrimin 

e rrugëve, makineri shpimi, makineri shpimi për gurrë, makineri fshirjeje rrugësh; makina 

për ngritje, ngarkim dhe transmetim dhe mekanizma robotike për qëllim të ngritjes, 

ngarkimit dhe transmetimit; ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vinça [aparate për ngritje]; 

makina dhe mekanizma (makina) robotike për përdorim në agrikultur, mbarështim 

kafshësh, makina dhe mekanizma (makina) robotike për përpunimin e drithërave, frutave, 

perimeve dhe ushqimit; motor dhe pjesë motorike, përveç mjeteve të transportit tokësore, 

pjesë dhe pajisje për këtë arsye, kontrollues hidraulikë dhe pneumatik për motor dhe pjesë 

motorike, frena përveç automjeteve, veshje e brendshme e frenave përveç automjeteve, 

bosht lëvizës, kuti shpejtësie, përveç automjeteve tokësore, kuti shpejtësie, cilindra për 

motor, pistonë për motor, turbina, përveç automjeteve tokësore, filtra për motor dhe pjesë 

motorike, filtra të vajit, ajrit dhe karburanteve për motor të automjeteve tokësore, tub 

shkarkimi për motorë të automjeteve tokësore, gypa për shkarkim për motor të automjeteve 

tokësore, cilindra motori për automjete tokësore, koka cilindri për motora të automjeteve 

tokësore, pistonë për motor të automjeteve tokësore, karburator për automjete tokësore, 

aparat për konvertim të karburantit për motor të automjeteve tokësore, injektorë për motorë 

të automjeteve tokësore, ekonomizues karburantesh për motorë të automjeteve tokësore, 

pompa për motor të automjeteve tokësore, valvula për motor të automjeteve tokësore, 

pajisje ndezëse për motor të automjeteve tokësore, dinamo për motor të automjeteve 

tokësore, ndezës motorësh për motor të automjeteve tokësore; kushineta [pjesë makinerish], 

kushineta ruli dhe topi; makina për montim dhe çmontim të gomave; xhunta [pjesë për 

motora]   

12   Motor të automjeteve tokësore, çiklomotorë, biçikleta me motor; motorë për mjete 

tokësore; pedale freksioni për mjete tokësore; transmisione, rripa transmetimi dhe zinxhirë 

transmisioni për mjete tokësore; grup ingranazhesh për mjete tokësore; frena, disqe të 

frenave dhe veshje të brendshme të frenave për automjete; shasi automjetesh, kofano 

automobilash, susta, varëse elastike të automjetit, amortizatorë me elementë elastikë për 

automjet, kuti shpejtësie për mjete tokësore, timonë për automjete, qarqe të rrotave të 

automjeteve; shasi për automjetet, karkasa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; 

shasi me element ftohëse (frigorific) për mjete tokësore; pjesë të fiksuara të rimorkiove për 

automjete; sedilje automjetesh; mbështetëse koke për ndenjëse automjetesh; ndenjëse 

sigurie për fëmijët, për automjetet; mbulesa sediljesh për automjete; mbulesa automjetesh 

[të modeluara]; streha dielli të përshtatura për automjetesh; sinjale drejtimi dhe krahët për 

sinjale drejtimi për automjete; fshirëse xhamash dhe krahë (mbajtëse) të fshirësëve për 
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xhama për automjete; goma pneumatike të brendshëm dhe të jashtme për rrota të 

automjeteve; goma pa kamerdare; set i përbër nga fasha (ngjitëse prej gome) dhe valvula 

për goma, për riparimin e gomave pneumatike të automjeteve; xhama për dritare 

automjetesh, dritaret e sigurisë për automjetet, pasqyra të pasme dhe pasqyra anësore për 

automjetet; zinxhirë kundër rrëshqitjes për automjetet; traktorë; traktorë bujqësor.   

35   Të bërit bashk për përfitim të tjerëve, e një shumëllojshmërie të mallrave, posaçërisht 

makinave të ndërtimit dhe mekanizmave robotik (makina) për përdorim në 

ndërtimtari, buldozerë, gërmues [makineri], eskavatorë, makina për ndërtimin dhe shtrimin 

e rrugëve, makineri shpimi, makineri shpimi për gurrë, makineri fshirjeje rrugësh; makina 

për ngritje, ngarkim dhe transmetim dhe mekanizma robotike për qëllim të ngritjes, 

ngarkimit dhe transmetimit; ashensorë, shkallë lëvizëse dhe vinça [aparate për ngritje]; 

makina dhe mekanizma (makina) robotike për përdorim në agrikultur, mbarështim 

kafshësh, makina dhe mekanizma (makina) robotike për përpunimin e drithërave, frutave, 

perimeve dhe ushqimit; motor dhe pjesë motorike, përveç mjeteve të transportit tokësore, 

pjesë dhe pajisje për këtë arsye, kontrollues hidraulikë dhe pneumatik për motor dhe pjesë 

motorike, frena përveç automjeteve, veshje e brendshme e frenave përveç automjeteve, 

bosht lëvizës, kuti shpejtësie, përveç automjeteve tokësore, kuti shpejtësie, cilindra për 

motor, pistonë për motor, turbina, përveç automjeteve tokësore, filtra për motor dhe pjesë 

motorike, filtra të vajit, ajrit dhe karburanteve për motor të automjeteve tokësore, tub 

shkarkimi për motorë të automjeteve tokësore, gypa për shkarkim për motor të automjeteve 

tokësore, cilindra motori për automjete tokësore, koka cilindri për motora të automjeteve 

tokësore, pistonë për motor të automjeteve tokësore, karburator për automjete tokësore, 

aparat për konvertim të karburantit për motor të automjeteve tokësore, injektorë për motorë 

të automjeteve tokësore, ekonomizues karburantesh për motorë të automjeteve tokësore, 

pompa për motor të automjeteve tokësore, valvula për motor të automjeteve tokësore, 

pajisje ndezëse për motor të automjeteve tokësore, dinamo për motor të automjeteve 

tokësore, ndezës motorësh për motor të automjeteve tokësore; kushineta [pjesë makinerish], 

kushineta ruli dhe topi; makina për montim dhe çmontim të gomave; xhunta [pjesë për 

motora], motor të automjeteve tokësore, çiklomotorë, biçikleta me motor; motorë për mjete 

tokësore; pedale freksioni për mjete tokësore; transmisione, rripa transmetimi dhe zinxhirë 

transmisioni për mjete tokësore; grup ingranazhesh për mjete tokësore; frena, disqe të 

frenave dhe veshje të brendshme të frenave për automjete; shasi automjetesh, kofano 

automobilash, susta, varëse elastike të automjetit, amortizatorë me elementë elastikë për 

automjet, kuti shpejtësie për mjete tokësore, timonë për automjete, qarqe të rrotave të 

automjeteve; shasi për automjetet, karkasa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; 

shasi me element ftohëse (frigorific) për mjete tokësore; pjesë të fiksuara të rimorkiove për 

automjete; sedilje automjetesh; mbështetëse koke për ndenjëse automjetesh; ndenjëse 

sigurie për fëmijët, për automjetet; mbulesa sediljesh për automjete; mbulesa automjetesh 

[të modeluara]; streha dielli të përshtatura për automjetesh; sinjale drejtimi dhe krahët për 

sinjale drejtimi për automjete; fshirëse xhamash dhe krahë (mbajtëse) të fshirësëve për 

xhama për automjete; goma pneumatike të brendshëm dhe të jashtme për rrota të 

automjeteve; goma pa kamerdare; set i përbër nga fasha (ngjitëse prej gome) dhe valvula 

për goma, për riparimin e gomave pneumatike të automjeteve; xhama për dritare 

automjetesh, dritaret e sigurisë për automjetet, pasqyra të pasme dhe pasqyra anësore për 

automjetet; zinxhirë kundër rrëshqitjes për automjetet; traktorë; traktorë bujqësor, duke ju 

mundësuar konsumatorëve për të parë dhe blerë ato mallra, shërbime të tilla mund të 
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ofrohen nga depot e shitjes me pakicë dhe me shumicë, përmes mediave elektronike ose 

nëpërmjet porosive me postë të katalogjeve   

37    Shërbime ndërtimtarie, dhënia me qira e makinave dhe pajisjeve të ndërtimit, Pika 

servisimi, mirëmbajtje, riparimi dhe rimbushje me gaz të automjeteve të tokës.   

 

 

 

(111)  23320 

(151)  09/07/2018 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/56 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP KOSOVE LLC  

Rr. Nena Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtina 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike   

 

 

 

(111)  23325 

(151)  10/07/2018 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/59 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtina  

 
 

(540)  AVELOX 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike.”   

 

 

 

(111)  23323 

(151)  10/07/2018 

(181)  13/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/60 

(732)  Bayer Intellectual Property GmbH 

Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC 

Nena Tereze 29/1 B.4 10000 Prishtine 

(540)  ADALAT 
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(511) 5   Preparate dhe substanca farmaceutike.   

 

 

 

(111)  23307 

(151)  29/06/2018 

(181)  21/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/126 

(732)  YILDIZ HOLDİNG A.Ş. Kısıklı 

Mahallesi, Çeşme Çıkmazı Sokak No:6/1 

Üsküdar Istanbul, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapioka dhe sago; miell dhe pregatitje 

të bëra nga drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira, biskota, kurabia (kejka), çokolada, vafer 

dhe ëmbëlsira; akuj ushqyes; sheqer, mjaltë, melasë; tharmë buke, pluhur pë pjekje; kripë; 

mustard; uthull, salcë (kondimente); erëza; akull.   

 

 

 

(111)  23241 

(151)  19/06/2018 

(181)  21/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/127 

(300)  29162  30/07/2015  CH 

(732)  Xantis Pharma Limited Suite 101, 5 

Kitiou Street, 1071 Nicosia, CY 

(740)  Besarta Kllokoqi Rr. “Nena Tereze”, 

Hyrja 30, Nr. 5, 10000 Prishtine 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate kozmetike   

5   Preparate farmaceutike.   

35   Sherbimet e marketingut dhe shitjes per preparatet farmaceutike dhe kozmetike   

42   Sherbimet e hulumtimit dhe zhvillimit per industrine e farmaceutikes   

44   Sherbimet e konsulences rreth produkteve farmaceutike   

45   Sherbimet ligjore dhe te perfaqesimit te paleve te treta para autoriteteve dhe 

administrates, posaçerisht per pranim te barnave   
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(111)  23388 

(151)  31/07/2018 

(181)  21/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/128 

(732)  Walton International Ltd. P.O. Box 

1586, George Town, Grand Cayman, KY1-

110, KY 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapelë; veshje e poshtme/pupla, veshje prej lëkure, mbathje të 

ngushta, xhaketa, xhinse, pantallonat, pantallona, pantallona të shkurtra, mansheta, 

këmisha, këmisha rastësore, veshje të sipërme rastësore, maica, maica pa mëngë, fanellëra, 

ndërresa, bluza, funde, xhaketa, jelekë, mantelet, xhupa, tuta, kanptiera, fanella leshi, 

këmisha sportive, kostume për kërcim, kostume për palestër, kërpisë, fustane, pulovera, 

triko, tank të sipërme, xhaketa të thurura, mbathje të brendshme, shirita dekorativ, kapuça, 

kapele, shalle, kravata, çorape, rripa, ngrohësit për këmbë, dollakë, çorape për femra, trikot, 

sutjena, këpucë, çizme, pantofla, veshje e papërshkueshme nga uji, ponço, dorashka, 

dorashka pa gishta, trikotazh; të gjitha të përfshira në Klasën 25   

35   Shërbime të shitjes me pakicë dhe shumicë në lidhje me artikujt e bërë prej lëkure apo 

imitimit të lëkurës, këllëfe, çanta, çanta plazhi, çanta dore, çanta udhëtimi, çanta beli, çanta 

të vogla, valixhe, çanta udhëtimi dhe këllëfe, bartësit e kostumeve, çanta ushtarake, valixhe 

të vogla, portofole, këllëfe për atashe, kuleta, mbajtësit e çelësave, valixhe, çanta dore, 

kuleta, medalione për çelësa, ombrella, çadra dielli, bastune, bastun për ecje, këllëfe dhe 

mbajtës për kartë krediti, çanta për shpinë, çantë shpine, çantat e shpinës, çanta shpine, 

çanta shkollore, çanta shpine, çanta për ngarkesë, çanta sportive, çanta për atletikë, çanta 

për libra, çanta për sende personale, çanta për para, çanta supi, rripa supi, këllëfe për çelësa, 

këllëfe për libër kontrolli, pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendura, 

aksesorë të modës, veshje, këpucë, kapelë, xhaketa, xhinse, pantallonat, pantallona, 

pantallona të shkurtra, mansheta, këmisha, këmisha rastësore, veshje të sipërme rastësore, 

maica, maica pa mëngë, fanellëra, ndërresa, bluza, funde, xhaketa, jelekë, mantelet, xhupa, 

tuta, kanptiera, fanella leshi, këmisha sportive, kostume për kërcim, fustane, pulovera, 

triko, tank të sipërme, xhaketa të thurura, mbathje të brendshme, shirita dekorativ, kapuça, 

kapele, shalle, kravata, çorape, rripa, ngrohësit për këmbë, dollakë, çorape për femra, trikot, 

sutjena, këpucë, çizme, pantofla, veshje e papërshkueshme nga uji, ponço, dorashka, 

dorashka pa gishta, trikotazh; shërbime të shitjes me pakicë për mallrat e mësipërme të 

parashikuara në Internet dhe rrjete të tjera lokale dhe globale kompjuterike; përpilimin e 

listave të postimeve, postës, telefonit dhe të gjitha porositë tjera të komunikimit dhe 

telekomunikimit, reklama e postës direkte, shërbime këshilluese të biznesit dhe të 

menaxhimit të biznesit, shërbime të reklamave, shërbime të ekspozimit për mallra, 

shërbime publicitare, shërbime të marketingut dhe promovuese, analizë të tregut dhe 

hulumtim, shërbime të agjencisë për import dhe/ose eksport, prokurim dhe blerje të 

mallrave për llogari të biznesit, rregullim vitrinash; të gjitha të përfshira në Klasën 35   
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(111)  23336 

(151)  11/07/2018 

(181)  26/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/157 

(732)  “BIBITA” SH.P.K Fsh. Vitomericë 

KK Pejë, KS 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

33   Pijet alkoholike përveç birrës   

 

 

 

(111)  23353 

(151)  13/07/2018 

(181)  26/01/2026 

(210)  KS/M/ 2016/174 

(732)  Naser Januzi Rr. UÇK pn, 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Naser Januzi Rr. UÇK pn, 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transporti, transport i udhëtarëvedhebagazhit; menaxhimdheorganizim i 

udhëtimeve   

41   Ofrimtrajnimeshargëtime; aktivitete sportive dhekulturore   

 

 

 

(111)  23309 

(151)  03/07/2018 

(181)  25/02/2026 

(210)  KS/M/ 2016/311 

(591)  e zezë, e verdhë  

(732)  Dragan Radivojević Apatinska pivara 

doo Apatin Trg Oslobodjenja 5, 25260 

Apatin, RS 

(740)  Albert Islami nga "ALBERT ISLAMI 

(540)   
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& Partners" L.P. Bulevardi I Dëshmorve 58 

A Prishtinë 

 
 

(511) 32   Lloje birre; ujëra minerale dhe të gazuar, si dhe pije të tjera joalkoolike; pije dhe 

lëngje frutash; shurup dhe preparate të tjera për prodhimin e pijeve.    

 

 

 

(111)  23050 

(151)  03/05/2018 

(181)  03/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/341 

(732)  Siemens Healthcare GmbH Henkestr. 

137, 91052 Erlangen, DE 

(740)  A.SH. ”Prishtina Patent” Rr . Ilaz 

Agushi Nr. 114 

 
 

(540)  Healthineers 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikate për përdorim në industri dhe shkencë; reagjens kimik; preparate kimike 

për analiza laboratorike; kimikate që përdoren në shkencë; substanca diagnostike, të 

ndryshme nga ato që përdoren në mjekësi; Preparate diagnostike, të ndryshme nga ato që 

përdoren në mjekësi; Preparate diagnostike për qëllime shkencore; test letër; vafer për 

prodhimin e komponentëve elektronik; Preparate kalitjesh dhe saldimi; Rëshira artificiale, 

plastikë e papërpunuar (në formë pluhuri, lëngu, paste dhe granulati); Komponentë plastik 

dhe elastomer për procesuim me anë të shtypjes për derdhje, injektim të derdhjes ose 

shtrydhje; Material mbushësh fibroz ose pluhuri për plastikë dhe komponime elastomere; 

Agjent lidhës plastik; Adezivë që përdoren në industri; Materiale kimike për produkte që 

tkuren nga nxehtësia; Materiale fertilizuese, elementë kultivimi, dhe pjesë kultivimi dhe 

absorbimi për reaktorë nuklear; Materiale radioaktive dhe kompozime dhe legura për ato; 

Kataliztorë për oxhaqe për dekontaminim të garzrave dhe shkarkim të gazrave/shkarkim të 

gazrave të pastruar; Katalizatorë nga metali; Konvertor katalitik për makina me diegje të 

brendeshme; Konvertorë katalitik mjete të komunikacionit tokësor, ajror dhe ujor   

5   Preparate kimike për qëllime mjeksore, farmaceutike ose veterinare; Preparate kimike 

për qëllime diagnostike; Substanca kimike për analiza laboratorike, për qëllime mjeksore; 

Reagjens kimik për qëllime mjeksore ose veterinare; Serume; Preparate diagnostike: 

Preparate diagnostike për qëllime veterinare; Agjent diagnostik për përdorim farmaceutik; 

Reagjens për diagnostifikim klinik; shirit testi për diagnostifikim mjekësor; Desinfektantë; 

Produkte për përdorim dental (të përfshirë në klasën 5), do me thënë qeramikë e zbrazët, 

materiale ngjitës për lidhje të pjesëve të qeramikës dhe dhëmbit, materiale për mbushje të 

dhëmbëve, mat ngjyra për përshtatje optike të dhëmbit   

9   Aparate për navigim; Antena dhe instalime antenash, aparate radari; Transmetues të 

valëve të shkurtëra dhe stacione pranimi; Aparate radio përzgjedhës; Radio me mikrovalë; 

Paisje radio satelitore; Aparate për dekodim; Paisje për imazhe termale; Aparate për matje 

distance me lazer; Aparate hetimi dhe përgjigjie për identifikim të aeroplanëve; Pajisje 

pranimi, zbulimi dhe klasifikimi të sinjaleve elektromagnetike; Paisje për navigim të 

komunikacionit tokësor, ajror dhe ujor; Dekoder komunikacioni; Kompjuter pilotë; 
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Kompjuter bordi; Aerbag dhe aparate për diagnostifikim të gomave; Aparate për 

menaxhimin e autoparkut; Sonda temperature; pajime kablosh; Sisteme elektrike bordi; 

Paisje kontrolli të makinës dhe motorit; Paime kalimi, injektimi dhe kontrolli; Kontrollit 

elektronik të injekitimit dhe aparate të injektimit qëndror; Rezonatorë për motorë të 

automjetëve; Aparate elektronike për ingrenazh, makina, diferenciale, frena, kundër 

rëshqitjes, për drejtim të katër rrotave, fikje, regulim të nivelit dhe kontroll të friksionit; 

Aparate diagnostifikimi për automjete motorike; Paisje akustike dhe optike për  sinjalizim 

dhe panelë sinjalizimi; Aparate sinjalizimi të hekurudhave dhe instalime të konstruktuara 

për ato; Pozicioner elektrik dhe pjesë të tyre; Aparate elektroakustike, për konferenca, për 

zërim dhe video studio; Instalime kontrolli dhe dërgimit të zërit dhe videos; Aparate dhe 

pajisje për telvizione kabllore, dhe paisje të konstruktuara nga këto; Aparate 

kinematogrrafike dhe fotografike, përfshi video kamerat; Altoparland; Kuti altoprlandi, 

mikrofonash, kufjesh, përforcuesish elektrinik; Vafer për prodhimin e komponentëve 

elektronik; Bartës katalizator për motor me diegie të brendshme; Paisje për incizim digital 

të imazheve, për analizë kontrasti të mediumit me reprodukim të imazhit në kohë reale; 

Aparate dhe pajisje për incizim, procesuim, ruatje dhe reprodukim të informatave 

radiologjike; Pajisje komunikimi vibrotaktike; Instrumentë matës dhe monitorimi dhe 

displej të cilët janë pjesë të automjeteve tokësore, ajrore dhe ujore; Bartës katalozator për 

shoferë të automjeteve tokësore, ajrore dhe ujorre; Koletktor aktual (i rrymës); Lambda 

sonda; Hetim shkencor dhe aparate laboratorike, aparate arsimore dhe simulatorë; Aparate 

shkencore, paisje dhe instrumente për kryerjen e analizave në laborator; Aparate laboratori, 

filtra laboratori, tabakë laboratori; përmbajtje të incizuara; Paijse për trajtim gjatë 

përdorimit të rrymës elektrike; Informata teknologjioke dhe paisje audiovisuele; Magnetë, 

magnetizues dhe demagnetizues; Instrumente, indikatorë dhe kontrollues për matje, 

detektim dhe monitorimë; Pajisje optike, përforcuese dhe korektorë; Pajisje sigurie, 

sigurim, mbrojtje dhe sinjalizim; Aparte dhe instrumente optike (të përfshira në klasën 9); 

Adaptor (reduktues) elektrik, baterish, elektrik, zile elektrike alarmi, instalime elektrike për 

kontroll nga distanca të operacioneve industriale, pjesëve konektuese elektrike, baterive 

elektrike, kontakteve, elektrik, lidhjeve elektrike, përçuesve elektrik, tubave elektrike, 

relejve, elektrik, ndërprerësve elektrik, bobinave, elektrik, transformatorëve elektrik, 

aparateve monitoruese elektrike, rezistorëve, elektrik; Aparate elektrike sinjalizimi, matje, 

kontroll, numrim, regjistrim, monitorim, kontroll, regullim dhe kyçje; Paisje elektrike për 

hyrje, procesim, transmetim, ruatje dhe dalje të dhënave; Paisje dhe kompjutor për 

procesuim të dhënave dhe mjete periferike për ato; Përfshi mallrat e lartëpëremendura për 

komunikim të dhënave nëprmjet të rrjetit telekomunikativ me kabllo dhe pa tel (wireless), 

për transmetim të dhënave nga distanca për transmetim të dhënave në rrjetin lokal; 

Transforamtorë të rymës; Pjesë dhe shtesa për aparatet e lartëpërmendura, paisje dhe 

instrumente; Programe kompjuteri për procesuim të dhënave; Softuer për aparate 

elektromjekësore; Programe për procesuim të dhënave; Monitorë; Tuba të rezeve-X jo për 

qëllime mjekësore; Detektorë; Sensorë; Pajisje dhe ekran për mbrojtje nga rezet-X, jo për 

përdorim mjekësor   

10   Aparate, paisje dhe instrumente elektromjeksore, mjeksore, kirurgjikale dental dhe 

veterinare; Aparate dhe pajisje për incizim, procesuim, ruajtje dhe reproduktim të imazheve 

mjeksore; Aparate dhe paijse elektromjeksore, instalime që kanë të bëjnë me këto dhe pjesë 

për këto, për diagnostifikim me reze-X dhe terpi me reze-X; Aparate dhe pajisje për 

angiografi, kardiografi, neuroradiologji dhe zbritje angiografie (DSA); Paisje për incizim të 
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imazheve digjitale, për analizë kontrasti të mediumit me reprodukim të imazhit në kohë 

reale; Aparate dhe instrumente për radiologji endourologjikale, diagnozifikim funksional 

dhe instrumente urologjie dhe për shkatërim ekstrakoperal të gurit në tëmth dhe urinar; 

Paisje për trajtim të çregullimit të ashtit, muskulit dhe tetivës; Aparate dhe pajisje për 

incizim, procesuim, ruatje dhe reprodukim të informatave radiologjike; Aparate dhe paisje 

mjeksore dhe elektromjeksore për tomografi llogaritëse, tomografi të rezonansës 

magnetike, rezonansës të imazheve magnetike, diagnostifikimin me ultra zë, mjekësinë 

nukleare, radioterapi, terapi të emitimt pozitron tomografik (PET), dhe instalime dhe pjesë 

të instalimeve që kanë të bëjnë me këto; Ciklotronë për prodhim dhe procesuim të emitimit-

pozitron të radionuklideve; Aparate për ECG për ruajtje afat-gjate dhe kompresim të ECG 

evaulimeve, elektrocefalografe; Paisje për trajtim me nxehtësi të frekuencës së lartë, 

elektrokirurgji, diagnostifikim dhe terapi; Aparatë matës për keterizim; Aparate për 

monitorim të pacientëve dhe analizë të aritmisë; Aparate për pulografi dhe egzaminim 

elektrofiziologjik; Stacione matëse për analiza funksionale mjekësore; Pejsmejkerë kardiak 

dhe defiblatorë; Aparate telemetrie për përdorim mjekësor; Pajisje për teknologji 

respiratore; Lazer për qëllime mjekësore; Kateterë; Akselerator linear për radioterapi 

tumori; Pajisje për lokalizim të tumorit; Aparate për planifikim dozimi dhe dokumentim të 

radioterapisë të tumorit; Aparate për trajtim dental dhe drita për vendin e punës; Aparate 

shpimi për përdorim në teknologjinë e riparimit; Turbnina dentare; Paisje ultrasonike për 

heqjen e gurrit; Paisje diagnostifikimi për analizë të paradontozës; Aparate për ndihmës-

kompjuteri për prodhimin e qeramikës mbushëse; Pajisje për probleme ndëgjimi, për 

diagnostifikim, terapi dhe qëllime mësimdhënie; Ndihmesa mjekësore për ndëgjim, 

ndihmesa ndëgjime në syze, audiometër dhe kabinat për testim të zërit; Paisje ndëgjimi dhe 

folëse dhe paisje syzash për ndëgjim për fëmijët e pa aftë; Mobilje mjeksore, përfshi tabelat 

për pozicionim të pacientëve, ekzaminim dhe tabelave që udhëhiqen, filtra mjeksor 

cerumen për ndihmesa ndëgjimi; Aparate elektrike për qëllime kozmetike, do me thënë 

aparate masaxhi, aparate rezatimi, aparate që punojnë me ryme për depërtim të ilaçit; Ekran 

drite për qëllime mjeksore; Aparate radiografie, për teknologjinë e emazheve të rafshta; 

Tube të X-rezeve për qëllime mjeksore; Burime të fushave elektromagnetike për përdorim 

në diagnostifikimin mjeksor; Vegla për diagnostifikim mjeksor; Aparate dhe paisje 

mjeksore për diagnostifikim; Aparate, paisje dhe instrumente diagnostifikimi Poin-of-care 

(pika e kujdesit); Vegla për diagnostifikim veterinar; Mobilje të përshtatura për përdorim 

mjeksor; Mobilje posaçërisht e bërë për egzaminim dhe trajtim mjekësor; Tavolina për 

përdorim mjekësore; Krevatë për përdorim mjekësor; Ulëse për përdorim mjekësor, krevatë 

të përshtatur për përdorim mjekësor; Aparate për testim të gjakut; Aparate për analizë të 

urinës; Paisje mbrojtëse dhe ekranë mbrojtës për mbrojtje nga rezet-X, për qëllime 

mjekësore; Veshje posaçërisht për dhoma operimi; Arka dhe çanta të veçanta për aparate, 

paisje dhe instrumente mjeksore; Arka instrumentesh që përdoren nga hirurgët dhe 

doktorët; Robot laboratori për qëllime mjeksore; Veshje mjeksore dhe pune funksionale   

16   Furnizime zyrash dhe arsimore; Materiale të printuara; Gazeta mjeksore; Libra mjeksor   

25   Mbulesa koke; Veshje; Veshmbathje; Pjesë dhe shtesa për gjith mallin e 

lartëpërmendur, i përfshirë në këtë klasë   

35   Konsulta biznesi dhe shërbime këshilluese; Menaxhim biznesi; Shërbime të 

planifikimit të biznesit; Menaxhim biznesi, planifikim biznesi dhe shërbime të strategjisë të 

biznesit, për të tjerët; Konsulta biznesi për lehtësira mjeksore dhe klinika; Menaxhim i 

klinikave shëndetsore për të tjerët; Dhënje të informatave statistikore të biznesit lidhur me 
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çështjet mjekësore; Faturim mjeksor; Krijim i raporteve ekzaminuese mjeksore; Krahasim i 

të dhënave statistikore lidhur me kërkimet mjeksore; Reklamim për të tjerët në lëmin e 

inxhinerisë elektrike, elektronike, teknologjisë informative dhe teknologjisë mjeksore; 

Huazim i makinave dhe paisjeve të zyrave   

36   Agjenci kreditimi; Menaxhim me patundshmëritë, dhënie me qera të apartmaneve për 

të tjerët; Lisinë e produkteve elektroteknike dhe instalimeve elektronike, produkteve, 

lehtësirave dhe mallrave në lëmin e teknologjisë informative; Shërbime të menaxhimit 

finansiar për institucionet mjeksore; Shërbime finasiare; Marje e riskut në sigurim.   

37   Konstruksion i ndërmarjeve mjeksore; Mirëmbajtje, shërbim, riparim dhe instalim i 

instrumenteve, aparateve dhe paisjeve mjeksore; Mirëmbajtje, shërbim, riparim dhe 

instalim të instrumenteve të diagnostifikimit; Furnizim me informata lidhur me riparimin 

ose mirmbajtjen e makinave dhe aparateve mjeksore   

38   Furnizim i forumeve të internetit dhe internet chat linjave; Qasje në përmbajtjet, ueb 

faqe dhe portale; Transfer wireless të dhënave nëpërmjet internetit; Transmetim i 

informatave dhe të dhënave nëpërmjet rrjetit kompjuterik, shërbime online dhe internet   

41   Mësimdhënie, instruksione, organizim i trajnimeve dhe trajnimeve të vazhdueshme, 

për të tjerët; Publikim i periodikëve dhe librave; Shërbime arsimore lidhur me mjeksinë; 

Trajnim dhe shkollim  lidhur me mjekësinë dhe teknologjinë e instrumenteve, aparateve 

dhe paisjeve mjeksore; Orgsanizim i konferencave në lëmin e shkencës së mjeksisë; 

Publikim i periodikëve mjeksor, librave dhe doracakëve (librave të dorës); Projektim i kino 

filmave për qëllime mjeksore   

42   Hulumtim dhe zhvillim, për të tjerët, në lëmin e inxhinerisë elektrike, elektronike, 

teknologjisë informative, teknologjisë mjeksore, fizikës, kimisë dhe inxhinerisë mekanike, 

si dhe për planifikim, konsulta, inxhineri dhe monitorim teknik dhe shërbime në këtë lëmi; 

Konstruksion dhe planifikim dizajni dhe konsulta; Programim kompjuteri; Huazim i 

teknologjisë elektrike, elektronike dhe produkeve të teknologjisë informative dhe 

instalimeve; Matariale testimi; Programim kompjuteri në lëmin e mjeksisë; përpilim i 

programeve kompjuterike për aplikime mjeksore; Hulumitim mjeksor; Konsulta teknike për 

lehtësirat mjeksore dhe klinikat; Planifikim për lehtësirat mjeksore dhe klinikat   

44   Shërbime mjeksore; Kujdes higjiene dhe bukurie; Diagnostifikim mjeksor; Motra 

mjeksore shtëpie; Shërbime mjeksore klinike; Ekzaminime mjeksore dhe testime; Shërbime 

të imazheve mjeksore; Kujdes mjeksor; Huazim i paisjeve mjeksore; Konsulta mjeksore; 

Trajtim mjeksor; Shërbime të informatave mjeksore nëpërmjet internetit; Shërbime të 

telemjeksisë; Shërbime mjeksore që jepen nëpërmejt internetit; Shërbime terapie; Shërbime 

telemjeksie; Shërbime e mjeksore nëpërmjet internetit Terapi; Lisinë të instalimeve 

teknologjike mjeksore, produkteve dhe lehtësirave; Lisinë dhe huazim i lehtësirave 

mjeksore; Lisinë dhe huazim të aparateve dhe paisjeve mjeksore; Huazim i produkteve dhe 

instalimeve teknologjike   
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(111)  23334 

(151)  11/07/2018 

(181)  08/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/368 

(591)  Ngjyrë e kaltër e hapur dhe mbyllur, 

ngjyrë e bardhë  dhe ngjyrë rozë . 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

 Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                        

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri - “Pepeljugoski 

Consulting” L.L.C  Rr. Sulejman Vokshi nr. 

20/8, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Shkopinj pambuku për foshnje   

 

 

 

(111)  23380 

(151)  26/07/2018 

(181)  18/03/2026 

(210)  KS/M/ 2016/416 

(591)  E verdhë, e zezë, e hirtë 

(732)  WD-40 Manufacturing Company 

A corporation of the state of California 

United States of America 1061 Cudahy Place 

San Diego, California 92110, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

“Nëna Terezë”, 29/1, B 4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 2   Shtresa mbrotjëse për parandalimin e ndryshkut dhe kontrollimin e korrozionit.”   

3   Pastrues kontakti, dilubrifikues (largues yndyre), pastrues për sipërfaqet metalike   

4   Pastrues kontakti, dilubrifikues (largues yndyre), pastrues për sipërfaqet metalike   
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(111)  23357 

(151)  17/07/2018 

(181)  08/04/2026 

(210)  KS/M/ 2016/492 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac Beogradski put 

b.b. 26300 Vršac, RS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  PEPTICAID 

 
 

     

 
 

 

(511) 5 Preparate farmaceutike për përdorim njerëzor 

 

 

 

(111)  23299 

(151)  28/06/2018 

(181)  04/05/2026 

(210)  KS/M/ 2016/621 

(732)  Trepharm Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë, KS 

(740)  Agon Vuthi Sllatinë e Madhe, 

Magjistralja Prishtinë – Pejë 

 
 

(540)  DOLOKIDS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike dhe veterinare; përgatitje sanitare për qëllime mjekësore; 

substanca dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, ushqim për bebe, leukoplaste, 

materiale për fashim; material për ndalimin e dhimbjes së dhëmbëve, dyll dentar; 

dizinfektantë, përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, herbicide 

   

 

 

 

(111)  23375 

(151)  19/07/2018 

(181)  20/06/2026 

(210)  KS/M/ 2016/834 

(591)  Ngjyra e kaftë, e kaltërt, e zezë, e 

verdhë, e bardhë 

(732)  Mehmet Shala “ EuroFood” Turgut 

Ozal p.n. Prizren Kosovë, KS 
 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

konservuara, të thara dhe të gatshme. Pelte, recel, komposto, veze, qumesht dhe produkte 
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qumeshti, vajra ushqimore dhe yndyrna.   

 

 

 

(111)  23304 

(151)  28/06/2018 

(181)  30/09/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1249 

(591)  e kaftë e errët, e kuqe,  ari, e bardhë, e 

zezë 

(732)  “ ESSI “  Sh.p.K   Llapushnik - 

Gllogovc, KS 

(740)  Bujar Krasniqi  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30    çaj   

 

 

 

(111)  23262 

(151)  25/06/2018 

(181)  17/10/2026 

(210)  KS/M/ 2016/1314 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ERLEUM 

 
 

     

 
 

 

(511)  5 Preparate farmaceutike humane 

 

 

 

(111)  23052 

(151)  03/05/2018 

(181)  17/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/321 

(732)  “1KL ENTERTAIMENT” SH.P.K. 

Rexhep Krasniqi, K.5 Kati 9 Nr.5 

(540)  Unë jam Top Model 
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Prishtine, KS 

 
 

(511) 41   Arsimi; sigurimi i kualifikimeve; argëtimi; aktivitete sportive dhe kulturore; 

Aktivitete argëtuese; Konkurse të bukurisë (Organizimi); Organizimi i konkurseve të 

bukurisë; Programe në radio dhe television (prodhimi).   

 

 

 

(111)  23390 

(151)  31/07/2018 

(181)  20/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/329 

(732)  Under Control Commercial Brokerage 

L.L.C Office 1202, owned by Al Sheikh 

Batty Al Maktom, Deira, Riqqat Al 

Buttain,Dubai., AE 

(740)  Arben Avdiu, "Ana" sh.p.k.  Lagja e 

Spitalit rr: "Malush Kosova", 10000, 

Prishtinë 

 
 

(540)  OSCAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikujt e duhanxhinjve, shkrepësa.   

 

 

 

(111)  23389 

(151)  31/07/2018 

(181)  20/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/330 

(732)  I.J. Tobacco Industry FZE Al Jazeera 

Al Hamra, Ras Al Khaimah, United Arab 

Emirates, AE 

(740)  Arben Avdiu, "Ana" sh.p.k.  Lagja e 

Spitalit rr: "Malush Kosova"  10000, 

Prishtinë, Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan; artikujt e duhanxhinjve, shkrepësa.   
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(111)  23195 

(151)  13/06/2018 

(181)  21/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/331 

(300)  87/192,347  04/10/2016  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation)  One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ESKANZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 

sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve gastro-

intestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, 

sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve, dhe sëmundjeve respiratore.   

 

 

 

(111)  23387 

(151)  31/07/2018 

(181)  21/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/332 

(732)  Six Continents Hotels,Inc. 3 Ravina 

Drive, Antlanta, Georgia 30346, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  CROWNE PLAZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime hoteli, shërbime moteli, shërbime të sigurimit të vendosjes;shërbime të 

vendosjes së përkohshme;shërbime të sigurimit të vendosjes në hotele dhe llojeve tjera të 

vendosjes;shërbime të sigurimit të informatave për pushim dhe planifikim lidhur me 

vendosjen;shërbime bari, shërbime të koktej pushimoreve dhe organizim dhe mbajtje të 

koktejeve dhe shërbime të klubeve të natës;shërbime kafenesh, restorantesh dhe snek 

baresh;shërbime keteringu për sigurim ushqimi dhe pijesh;shërbime të lajmërimit dhe 

ç’lajmërimit në hotele;shërbime të informatave elektronike të cilat kanë të bëjnë me 

hotelet;shërbime këshillëdhënëse dhe shërbime konsultash të cilat kanë të bëjnë me të 

lartpërmendurën.   
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(111)  23194 

(151)  13/06/2018 

(181)  21/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/333 

(732)  Guess?, Inc. 1444 S. Alameda Street 

Los Angeles, CA 90021, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D" 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapuna, parfuma, ujë kolonjë, kozmetikë, losione, losion për flokë.   

9   Galanteri për sy, duke përfshirë syza për diell dhe korniza për syza;mbështjellësa dhe 

qeska për paisje portative elektronike, paisje personale elektronike, telefona celular, 

telefona mobil, telefona, kompjuterë, kompjuterë laptopa, tablet kompjuterë, notëbuk 

kompjuterë, MP3 plejera, plejera portativ të muzikës, ndihmësa  personal digjital (PDA-

personal digjital assistants), paisje elektronike leximi, kamera digjitale (foto aparate) dhe 

kamera.   

14   Stoli dhe orë, duke përfshirë bylyzykë (rrathë dore), vathë, unaza, qafore, unaza për 

gjishtërinj të këmbëve, kapëse për kravata (kolare), gjilpëra të jakave të xhaketave, pulla 

për manzheta, mbajtëse të çelësave, bylyzkë (brez) për orë, orë xhepi, orë dore.   

18   Prodhime nga lëkura dhe imitimi i lëkurës, duke përfshirë valigje, çanta, kuleta 

(portofol), mbajtëse për çelësa, organizues, çanta shpine, çanta atashe dhe çanta dore, rripa.   

25   Rroba burrash, grash, dhe për fëmije, posaqërisht të brendshme, mbathje, rroba për not, 

kapela, mbulesa për kokë, fustana shtëpije, pixhama, çarapë, dorëza, mbajtësa dhe tregera, 

rripa, kolare (kravata), nënkëmisha, çarapë, këmisha, kanatiere (maica), pjesë të poshtëme 

të trenerkave, dukserica (bluza për fëmijë dhe të rinj), pjesë të thurura të veshjeve të 

sipërme, funda, brekë, pantallona, pantallona të shkurtër, xhempera, xhinsa, jelek, mantele, 

xhaketa, kombinezona, blejzera, dresa, shalla, bluza, pulovera me pulla per zbërthim, 

mbulesa dhe fustana festiv, këmisha për golf, trenerka, bluza me qafe (golf), veshje dhe 

polo kanatiere; brekë për gra, sutjene, maica me askia, maica deri në fund të gjoksit, 

korsete, maica pa mangë, brekë me këmbëza të shkurtëra dhe veshje grash njëpjesëshe; 

brekë meshkujsh dhe bokserica; rroba nga lëkura dhe nga imitimi i lëkurës, duke përfshirë 

xhaketa, blejzera, dorëza, xhinse, pantallona, jelekë, maica, maica pa mëngë, pjesë të 

sipërme të rrobave, këmisha, sheshira dhe kapela, funda dhe pantallona të shkurtër, këpucë 

dhe çizme.   

35   Sherbime në lidhje me qarkullimin e mallit dhe reklamave në lidhje me veshmbathje të 

burrave, grave dhe fëmijve si dhe aksesorëve personal dhe galanteri.   
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(111)  23193 

(151)  13/06/2018 

(181)  21/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/334 

(732)  Guess?, Inc. 1444 S. Alameda Street 

Los Angeles, CA 90021, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D" 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  GUESS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapuna, parfuma, ujë kolonjë, kozmetikë, losione, losion për flokë.   

9   Galanteri për sy, duke përfshirë syza për diell dhe korniza për syza;mbështjellësa dhe 

qeska për paisje portative elektronike, paisje personale elektronike, telefona celular, 

telefona mobil, telefona, kompjuterë, kompjuterë laptopa, tablet kompjuterë, notëbuk 

kompjuterë, MP3 plejera, plejera portativ të muzikës, ndihmësa  personal digjital (PDA-

personal digjital assistants), paisje elektronike leximi, kamera digjitale (foto aparate) dhe 

kamera.   

14   Stoli dhe orë, duke përfshirë bylyzykë (rrathë dore), vathë, unaza, qafore, unaza për 

gjishtërinj të këmbëve, kapëse për kravata (kolare), gjilpëra të jakave, pulla për manzheta, 

mbajtëse të çelësave, bylyzkë (brez) për orë, orë xhepi, orë dore.   

18   Prodhime nga lëkura dhe imitimi i lëkurës, duke përfshirë valigje, çanta, kuleta 

(portofol), mbajtëse për çelësa, organizues, çanta shpine, çanta atashe dhe çanta dore, rripa.   

25   Rroba burrash, grash, dhe për fëmije, posaqërisht të brendshme, mbathje, rroba për not, 

kapela, mbulesa për kokë, fustana shtëpije, pixhama, çarapë, dorëza, mbajtësa dhe tregera, 

rripa, kolare (kravata), nënkëmisha, çarapë, këmisha, kanatiere (maica), pjesë të poshtëme 

të trenerkave, dukserica (bluza për fëmijë dhe të rinj), pjesë të thurura të veshjeve të 

sipërme, funda, brekë, pantallona, pantallona të shkurtër, xhempera, xhinsa, jelek, mantele, 

xhaketa, kombinezona, blejzera, fustana, shalla, bluza, pulovera me pulla per zbërthim, 

mbulesa dhe fustana festiv, këmisha për golf, trenerka, bluza me qafe (rolke), veshje dhe 

polo kanatiere;brekë për gra, sutjene, maica me askia, maica deri në fund të gjoksit, korsete, 

maica pa mangë, brekë me këmbëza të shkurtëra dhe veshje grash njëpjesëshe;brekë 

meshkujsh dhe bokserica;rroba nga lëkura dhe nga imitimi i lëkurës, duke përfshirë 

xhaketa, blejzera, dorëza, xhinse, pantallona, jelekë, maica, maica pa mëngë, pjesë të 

sipërme të rrobave, këmisha, sheshira dhe kapela, funda dhe pantallona të shkurtër, këpucë 

dhe çizme.   

35   Sherbime në lidhje me qarkullimin e mallit dhe reklamave në lidhje me veshmbathje të 

burrave, grave dhe fëmijve si dhe aksesorëve personal dhe galanteri.    

 

 

 

(111)  23191 

(151)  13/06/2018 

(181)  21/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/335 

(732)  Guess?, Inc. 1444 S. Alameda Street 

Los Angeles, CA 90021, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D" 

(540)  GUESS BY MARCIANO 
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Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(511) 3   Sapuna, parfuma, ujë kolonjë, kozmetikë, losione, losion për flokë   

9   Galanteri për sy, duke përfshirë syza për diell dhe korniza për syza;mbështjellësa dhe 

qeska për paisje portative elektronike, paisje personale elektronike, telefona celular, 

telefona mobil, telefona, kompjuterë, kompjuterë laptopa, tablet kompjuterë, notëbuk 

kompjuterë, MP3 plejera, plejera portativ të muzikës, ndihmësa  personal digjital (PDA-

personal digjital assistants), paisje elektronike leximi, kamera digjitale (foto aparate) dhe 

kamera   

14   Stoli dhe orë, duke përfshirë bylyzykë (rrathë dore), vathë, unaza, qafore, unaza për 

gjishtërinj të këmbëve, kapëse për kravata (kolare), gjilpëra të jakave, pulla për manzheta, 

mbajtëse të çelësave, bylyzkë (brez) për orë, orë xhepi, orë dore   

18   Prodhime nga lëkura dhe imitimi i lëkurës, duke përfshirë valigje, çanta, kuleta 

(portofol), mbajtëse për çelësa, organizues, çanta shpine, çanta atashe dhe çanta dore, rripa   

25   Rroba burrash, grash, dhe për fëmije, posaqërisht të brendshme, mbathje, rroba për not, 

kapela, mbulesa për kokë, fustana shtëpije, pixhama, çarapë, dorëza, mbajtësa dhe tregera, 

rripa, kolare (kravata), nënkëmisha, çarapë, këmisha, kanatiere (maica), pjesë të poshtëme 

të trenerkave, dukserica (bluza për fëmijë dhe të rinj), pjesë të thurura të veshjeve të 

sipërme, funda, brekë, pantallona, pantallona të shkurtër, xhempera, xhinsa, jelek, mantele, 

xhaketa, kombinezona, blejzera, fustana, shalla, bluza, pulovera me pulla per zbërthim, 

mbulesa dhe fustana festiv, këmisha për golf, trenerka, bluza me qafe (rolke), veshje dhe 

polo kanatiere; brekë për gra, sutjene, maica me askia, maica deri në fund të gjoksit, 

korsete, maica pa mangë, brekë me këmbëza të shkurtëra dhe veshje grash njëpjesëshe; 

brekë meshkujsh dhe bokserica; rroba nga lëkura dhe nga imitimi i lëkurës, duke përfshirë 

xhaketa, blejzera, dorëza, xhinse, pantallona, jelekë, maica, maica pa mëngë, pjesë të 

sipërme të rrobave, këmisha, sheshira dhe kapela, funda dhe pantallona të shkurtër, këpucë 

dhe çizme   

35   Sherbime në lidhje me qarkullimin e mallit dhe reklamave në lidhje me veshmbathje të 

burrave, grave dhe fëmijve si dhe aksesorëve personal dhe galanteri   

 

 

 

(111)  23216 

(151)  19/06/2018 

(181)  22/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/336 

(300)  87/192,320  04/10/2016  US 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation)  One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

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

Kodra e Diellit, Zona e jugut L 9/5 

 
 

(540)  VALTESKA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale, 

sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të 
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sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve gastro-

intestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve metabolike, 

sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve, dhe sëmundjeve respiratore   

 

 

 

(111)  23190 

(151)  13/06/2018 

(181)  24/03/2027 

(210)  KS/M/ 2017/362 

(300)  2016/02021  27/09/2016  IE 

(732)  Gilead Sciences Ireland UC IDA 

Business and Technology Park Carrigtohill, 

Co. Cork, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  VOSEVI 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  23196 

(151)  13/06/2018 

(181)  21/04/2027 

(210)  KS/M/ 2017/533 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  DELOMTRA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane   

 

 

 

(111)  23395 

(151)  01/08/2018 

(181)  11/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/604 

(591)  E gjelbert, bardhë dhe e zezë 

(732)  N.SH. Renta Car "MARA" Ferizaj 

Magj. Prishtinë-Ferizaj, KS 

 

(540)  
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(511) 12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

36   Sigurimet; Çështjet financiare; Çështjet monetare; Çështjet e patundshmërisë.   

38   Telekomunikacione.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

 

 

 

(111)  23061 

(151)  07/05/2018 

(181)  17/05/2027 

(210)  KS/M/ 2017/638 

(591)  E kuqe dhe e bardh 

(732)  Ruzhdi Kurtishaj N.T.SH. “Sharr 

Travel”  Bulevardi Bill Klinton, nr.16, 

Prishtinë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Reklamim, duke përfshirë promocionin e mallrave dhe të shërbimeve dhe të 

ngjarjeve garuese, duke përfshirë ngjarjet garuese të natyrës sportive; aranzhimi i 

reklamimit; distribuomi i mallrave për qëllime reklamimi; shërbime ekspozimi për qëllime 

reklamimi;; konsulencë për organizata; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione 

të zyrës; organizim panairesh dhe ekspozitash për qëllime komerciale dhe reklamimi; 

dhënia me qira e automatëve që operohen me monedhë; organizimi i tubimeve për 

përfitime të tjerëve, për mallrat e ndryshme, duke u mundësuar konsumatorëve që në 

mënyrë të rehatshme t‟i shikojnë dhe blejnë ato mallra; grumbullimi i statistikave; kërkimi 

i sponsorshipit   

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

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

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

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

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

41   Arsimim;organizim i konferencave si dhe seminareve, puntorive;ofrim i shërbimeve 

rekreative;aktivitete sportive dhe kulturore   

 

 

 

(111)  23121 

(151)  30/05/2018 

(181)  12/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/731 

(591)  Ngjyrë vjollce, e verdhë, e bardhë 

(732)  KAM DOO ul. Industriska bb, 1000 

Skopje, MK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

(540)   
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(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; xhele, xheme, komposto; vezë, qumësht dhe 

prodhime qumështi, vajra dhe yndyrna ushqimor, supa   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, zëvendësues për kafe; miell dhe prodhime 

nga drithërat, bukë, prodhime brumi dhe ëmbëlsira, pasta, akullore; mjaltë, melase; maja, 

pluhur për pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si erëza); erëza; akull, mëlmesa të lëngshme 

dhe në formë pluhuri, keçap, majonezë, uthul   

31   Prodhime bujqësie, kopshtarie dhe pylli dhe prodhime farërash të cilat nuk janë të 

përfshira në klasat tjera; kafshë (të gjalla); pemë dhe perime të freskëta; farëra, bimë dhe 

lule natyrale; ushqim për kafshë; malt birre   

 

 

 

(111)  23175 

(151)  12/06/2018 

(181)  12/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/732 

(732)  DIDIS OOD Residential complex 

“TRAKIA”, 6, Trakia-iztok str. BG-9700 

Shoumen, BG 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)    

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Karoca bebesh, shetitëse (karocë); kapela dhe mbulesa për karoca bebesh; çanta 

të përshtatura për shetitëse (karocë); mbulesa për shetitëse (karocë shtyrëse); kapela për 

karoca shtyrëse; karige sigurie për foshnje  dhe fëmijë (për vetura); biçikleta fëmijësh; 

automjete me drejtiml nga larg (te ndryshme nga lodrat).   

20   Rethoja lojërash (kafaz) për bebe; shtroje për rethoja lojërash (kafaze) për foshnje; 

djep; lloje djepi; karige shtrirëse për bebe; karige bebesh për të ushqyer; krevat portativ; 

jastëk; dushek për krevatë portativ; shtroje për ndrim te bebeve; dubak fëmijësh; arkë për 

lodra; mobilje për fëmijë dhe mobilje shkolle, përfshi tavolina, rafte librash, gardërobë, 

karige dhe tabela; tavolina për veshje fëmijësh; ulëse për fëmijë; karige të larta për fëmijë; 

shportë (kosh); dyshek dhe jastëk me ajër, jo për qëllime mjekësore; shtroje fëmijësh që 

përdoren për të fjetur   

24   Shtroje shtrati; çarçaf (tekstili); thasë gjumi; thasë gjumi për bebe; batanije krevati; 

jorgan; mbulesa; mbulesa krevati; mbulesa dusheku; këllëf jastëku; peshqir fytyre nga 

tekstili; pershqir tekstili; mbulesa tavoline (jo nga letra); çarçaf tavoline (jo nga letra); 

peceta tavoline nga tekstili; çarçaf (lecka) për mirëmbajtje shtepie; rrejta mushkonjash; 

pëlhura pambuku; napa; perde nga tekstili ose plastika   

28   Lojëra dhe lodra; rraketake; (lodër); lodra; kuaj për të luhatur; patina me rrota; 

lëkundëse bebesh; luhatëse bebesh; pishina noti (artikuj lojërash); shtroje për lojra; karoca 

kukullash; skuter (lodër); triçikletë (lodër   
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(111)  23060 

(151)  07/05/2018 

(181)  13/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/733 

(591)  E Hirit dhe e gjelbert 

(732)  Vllaznim Xhiha Qamil Hoxha, nr.6, 

Prishtine, KS 

(740)  Veton Sahiti “Shita&Associates” 

L.L.C  Rr. Garibaldi Hy. 51, Nr.3 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Makineri dhe mjete makinerie; pjesë motorike (përveç mjeteve të transportit 

tokësore); komponentë makinerie lidhjeje dhe transmetimi (përveç mjeteve të transportit 

tokësor); vegla bujqësore që nuk vihen në punë me dorë; inkubatorë për prodhim vezësh 

Robotë [makineri]   

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

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, si dhe kërkime dhe projektime përkatëse; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; projektim dhe zhvillim i kompjuterave nga ana 

mekanike dhe ajo e programeve; 

  

 

 

 

(111)  23089 

(151)  22/05/2018 

(181)  14/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/746 

(732)  MARBO PRODUCT d.o.o. Djordja 

Stanojevica 14, 11000 Belgrade, , RS 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)  CHIPSY X-STICKS 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Ushqim i shpejtë nga patatet, kryesisht qipsa“.     

 

 

 

(111)  23066 

(151)  10/05/2018 

(181)  15/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/748 

(732)  MAGIC ICE” Joint Stock Company 

Zona Industriale 1400 – Lipjan, KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)  Magic Cream 
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(511) 29   Qumësht dhe produkte qumështi; pije me përzierje qumështi, me dominim të 

qumështit; produkte të tharta qumështi,  produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në 

klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi,  për aq sa janë të përfshirë në klasën 

29; gjizë dhe produkte gjize, i gjithë malli i lartpërmendur po ashtu si produkt i përzier, me 

dominim të qumështit; gjalpë dhe përgatitje nga gjalpi; djathë, djathë i freskët dhe përgatitje 

djathi; ëmbëlsira, kryesisht nga qumështi dhe/ose të gjitha produktet e qumështit të 

lartpërmendur po ashtu me shtesa nga përgatitjet e pemëve.   

35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

 

 

 

(111)  23051 

(151)  03/05/2018 

(181)  16/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/763 

(732)  ACANFORA Giovanni Via Carlo 

Alberto N. 60 80045 Pompei (NA) -, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  GIVOVA 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura, dhe mallra të bëra nga këto materiale, 

posaçërisht, kuti dhe arka nga lëkura, lëkurë e papërpunuar ose gjysëm e përpunuar,         

lëkurë dhie e ndryshme nga ajo për qëllime pastrimi;kuti nga lëkura;mbulesa për 

kafshë;veshje për kafshë shtëpiake;qafore (kular);qerpik dhe veshje për kafshë shtipiake 

dhe kafshë;hundashka (turinjza);unaza ombrella;arka çelsash;shkopinj 

alpinistësh;bastunë;shkopinj malsorësh;bastun me garige;dorashkë për bastun;frena për 

drejtim të fëmijve;skopinj ombrelle;kuti tualeti që shitet e zbrazët;bagazhe (arka);bagazhe 

udhëtimi;valixhe;çanta;çanta nga lëkura dhe imitimi i lëkurës;hejbe;çanta të zgjatura;çanta 

plazhi;çanta shopingu;çanta me rrota;torba zingjirore në formë rrjeti;torba;çanta 

dore;korniza për çanta dore;çanta udhëtimi;etiketa nga lëkura;shenja bagazhi nga 

lëkura;mbajtës të etiketave të bagazhit (veshje lëkure);shirita për bagazhe;çanta për 

çadra;mbulesa çadrash;mbulesa bagazhi;dorashkë për bastunë;dorashka për çadra;mbajtëse 

për mbajtjen e çantave të shopingut;çanta kofshe;torbë për mbajtje të bebeve;çadra dhe 

çadra dielli;lëkurë e regjur;lëkurë dhie, e ndryshme nga ajo për çëllime pastrimi;kuleta 

xhepi;kuleta;arka për kartela biznesi;arka dhe mbajtës për kartela krediti (veshje 

lëkure);arka muzikore;rrjeta për shoping;çanta për kampues;çanta për alpinistë;kuti 

kapelash nga lëkura;bastunë me ulëse;shirita supesh;korniza për çadra dhe çadra 

dielli;koferë;kofer me rrota;doreza koferësh;arka (çanta) dokumentesh;torba veshjesh për 

udhëtim;trasta;pako sportive;bartës veshjesh;torba lëkure;takëm udhëtimi;çanta bartëse 

universale;çanat beli;çanta librash;çanta çelsash;çanta këpucësh për udhëtim;çanta 

supi;çanta veglash të cilat shiten të zbrazta;valixhe;torba;torba stolish;torba për mbajtje të 

çelsave;çanta shkolle;çanta për mbajtjen e foshnjeve;çanta nga lëkura për paketim;çantë 

shpine;torbë kanavacë;çanta të mëdha për veshje sproti;çanta universale për atletikë;çanta 

sporti;çanta sportive për qëllime të përgjithshme;kuleta qeqesh nga lëkura;kuleta 
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pasaporte;arka dokumentesh;çantë dokumentesh;shirita lëkure për patina;shirita 

lëkure;bandë nga lëkura;mbulesa mobiljesh nga lëkura;lëkurë kafshësh;kamxhik;paime 

kuajsh dhe shala.   

25   Veshje;veshje jo ujë lëshuese;veshje sprotive;veshje nga imitimi i lëkurës;veshje 

lëkure;veshje motoristësh;veshje çiklistësh;veshje për gjimnastë;fustane;fustan 

pulovër;mantel;paisje veshmbathjesh jo për fjetje;bandanë (shami qafe);kapela (veshje 

koke);bereta;veshje të brendshme;veshje e brendshme për absorbim të djersës;bodi 

(veshje);shtrëngues për veshje (aski);koreset (nën veshje);galoshe;kapela 

kafke;veshmbathje;veshmbathje atletike;çorape të gjata;kominoshe;çorape;kilota për 

veshje;veshje banje;këmisha;kapela;kapotë;kapuç (veshje);shirit beli (pjesë e 

veshjes);geta;qafore (veshje);jelek grash;takem femijësh (veshje);kostume banje;kapela 

banje;kapela dushi;shirit koke (veshje);sheshe xhepi;shalle;shalle qafe (shall);pjesë të 

epërme të çizmeve;xhaketa (veshje);llastik çorapesh, xhaketa dhe xhaketa të mbushura 

(veshje);blusonë;jelek peshkimi;funde;kominoshe;këmishë nate;dorëza (veshje);veshje të 

bera gati;veshje letre;veshje e thurur (veshje);kimono;dollakë (ngrohës këmbësh);triko 

sportive;uniforma sportive luftarake;kostume guaskash (lëvozhgë);çorape (Hulla-

hope);djersitës;mbulues veshësh (veshje);pelerinë;maska gjumi;shorce në forme fundi 

(layettes);funde të shkurtëra;brekë boksierësh;brekë bebesh (veshje e 

brendshme);jelek;pantallona;papuçe;mbulues veshësh (veshje);gëzof me 

kapuç;peliçe;lidhje e këmishës;pizhame;mansheta;ponço;çorape të gjata me lastik;çorape 

me lastik;sutjen;sandale;sandale banje;sarie (pëlhur induse);mbulesa këmbësh, që nuk 

ngrohen me rrymë;këpucë;esparto këpucë ose sandale;papuçe banje;këpucë 

gjimnastike;këpucë plazhi;këpucë për trajnim;çizme skish;shalle;brez për veshje;taban të 

brendshëm;xhybe;zhupon;shiritë panatallonash;gjysmë çizme (të 

shkurtëra);çizme;petrahil;uniforma për karate;uniforma për xhudo;xhepa për veshje;fanella 

me mëngë të shkurtëra;fanella me mëngë të gjata;pjesë të epërme të këpucës;kombinime 

(veshje);uniforma;valenki (çizme të përshtatshme);ballik (veshje koke);maje kapelash 

(pjesë të epërme);thumba për bashkangjitje këpucëve sportive.   

28   Paisje sportive;mbushje mbrojtëse për sport;mbështetës sportiv në atletikë për meshkuj 

(artikuj sprotiv);mbrojtës gjuri (artikuj sportiv);topa të cilët janë artikuj sportiv;mbrojtës 

brylli (artikuj sportiv);aparate lojërash sportive;topa sporti;dollak (mbrojtës këmbe) (artikuj 

sportiv);topa që fryhen për sport;arka të përshtatshme për artikuj sportiv;çanta veçanërisht 

të përshtatura për paisje sportive;artikuj sportiv dhe gjimnastikor;dorëza të bëra veçanërisht 

për përdorim për lojëra sportive;çanta karoca për paisje sportive;mbulesa  (të formuara) për 

artikuj sportiv;aparate sprotve për trajnim;mbështetës mbrojtës për supe dhe bërylla (artikuj 

sportiv);mbështetës meshkujsh për atletikë (artikuj sportiv);mbushje për absorbim të 

goditjeve për mbrojtje kundër lëndimeve (artikuj sportiv);lojëra;lojëra sportive.   

 

 

 

(111)  23055 

(151)  03/05/2018 

(181)  19/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/764 

(732)  DINARICA JOURNEY  sh.p.k. 

Dardania rr. Anton Harapi p.n., 10000 

(540)  DINARICA 
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Prishtina, KS 
 
 

(511) 35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.   

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

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë.   

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

 

 

 

(111)  23120 

(151)  30/05/2018 

(181)  20/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/772 

(732)  Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

 New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC Rr. 

"Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte për kujdes personal, kryesisht, preparate për pastrimin e lëkurës dhe 

trupit; sapun shkop; sapun për duar në formë të lëngët; xhel dushi dhe krema; për larjen e 

trupit; preparate për pëkrujdesin e flokëve; deodorant, sprej antidjerse dhe për ndërsjetlla 

për përdorim personal; lagështues për trup dhe lëkurë, llosione dhe kremëra; pluhur talk; 

preparet për rroje; preparate kozmetike për rrezitje dhe preparate për të mbrojtur lëkurën 

nga efekti i diellit; lecka të mbushura me tretesire pastruese.” 

   

 

 

 

(111)  23090 

(151)  22/05/2018 

(181)  20/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/773 

(732)  ILIRIJA, d.o.o. Tržaška cesta 40, 1000 

Ljubljana, SI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

(540)  LIDERA 
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Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 

5 10000 Prishtinë 

 
 

(511) 3   Sapunë; parfume, vajra esenciale, vajra eterike; produkte kozmetike; losione 

flokësh; pasta dhe pluhur dhëmbësh; preparate kozmetike për kujdesin ndaj lëkurës; kremra 

kozmetike; deodorante; krem deodorant; krem deodorant për shputa; sapun deodorant; 

antiperspirantë (produkte tualeti); deodorant antiperspirant; preparate për heqjen e qimeve, 

produkte depilimi; pudër për heqjen e qimeve, pudër depilimi; kremra depilimi; spraj 

depilimi; dyllë depilimi; dekoloarntë për qëllime kozmetike; preparate për zbardhimin dhe 

zbehjen e qimeve të trupit; kremra për zbardhimin dhe zbehjen e qimeve të trupit.   

5   Anhidrotikë, preparate për pakësimin e djersitjes (për qëllime mjekësore).   

 

 

 

(111)  23355 

(151)  13/07/2018 

(181)  21/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/774 

(732)  Valon Bytyqi “VB Studio” Sh.p.k 

 Rruga: “ Enver Maloku” nr.4D, 10000 

Prishtinë, KS 

(740)  Njomza Hoxha  Rruga: “ Nëna 

Terezë” 49/E nr.3, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 37   Shërbime të realizuara nga kontraktorët apo nënkontraktorët në ndërtim apo 

realizimin e objekteve të përhershme,  shërbimet e realizuara nga personat apo organizatat e 

angazhuara në restaurimin e objekteve në gjendjen e tyre origjinale apo në ruajtjen e tyre 

duke mos ndryshuar veçoritë e tyre fizike apo kimike. 

Shërbimet që kanë të bëjnë me ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave, digave apo linjave të 

transmetimit dhe shërbimeve të ndërmarrjeve të specializuara në fushën e ndërtimit si ato të 

ngjyrosjes, hidraulikëve, instaluesve të ngrohjes apo mbulojave;shërbime ndihmëse për 

shërbimet e ndërtimit sikurse inspektimet e planeve të ndërtimit, shërbimet e ndërtimit të 

anijeve;Shërbimet që përfshijnë marrjen me qera/përvetësimit të mjeteve të punës dhe 

materialeve ndërtimore;shërbimet e riparimit, p.sh shërbimet që marrin përsipër vënien e 

ndonjë objekti në gjendje të mirë pas prishjes, dëmtimit, përkeqësimit apo shkatërrimit të 

pjesshëm ( restaurimi i objektit ekzistues apo ndonjë objekt tjetër që është bërë i papërsosur 

dhe duhet të restaurohet në gjendjen e tij origjinale). Shërbime të ndryshme riparuese si ato 

në fushën e energjisë elektrike, mobiljeve, instrumenteve, mjeteve të punës, etj. Shërbime 

të mirëmbajtjes për ruajtjen e një objekti në gjendjen e tij origjinale pa ndryshuar asnjë 

veçori të tij   

42   Shërbimet e ofruara nga personat, individual apo kolektivë, në lidhje me aspektet 

teorike dhe praktike të aktivitetve si: shërbimet e ofruara nga anëtarët e profesioneve 

sikurse kimistët, fizikantët, inxhinierët, programues të teknologjisë informative, etj. 

Shërbimet e inxhinierëve dhe shkenctarëve të cilët realizojnë vlerësime, hulumtime dhe 

raporte në fushat e shkencore dhe teknologjike (përfshirë konsulencë në 
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teknologji);shërbime teknologjike dhe kompjuterike për sigurimin e të dhënave dhe 

informatave personale dhe financiare dhe detektimin e qasjes së paautorizuar në të dhëna 

dhe informata;shërbime në hulumtime shkencore për qëllime mjekësore   

 

 

 

(111)  23083 

(151)  17/05/2018 

(181)  21/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/777 

(732)  Colgate-Palmolive Company A 

Delaware Corporation 300 Park Avenue New 

York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte për kujdes personal, kryesisht, preparate për pastrimin e lëkurës dhe 

trupit; sapun; sapun për duar në formë të lëngët; xhel dushi dhe krema; për larjen e trupit; 

preparate për përkujdesin e flokëve; deodorant, sprej antidjerse dhe për nënsqetulla për 

përdorim personal; lagështues për trup dhe lëkurë, losione dhe kremëra, vajëra   

 

 

 

(111)  23099 

(151)  28/05/2018 

(181)  28/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/805 

(732)  LO.LI.PHARMA S.R.L Via dei 

Luxardo, 33 00156 ROME-ITALY, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  ANDROSITOL  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike dhe mjekësore; shtesa dietike; ushqim dietik dhe substanca 

të përshtatura për qëllime mjekësore 
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(111)  23069 

(151)  10/05/2018 

(181)  30/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/809 

(732)  Drustvo za trgovija, proizvodstvo, 

uslugi, špedicija, uvoz-izvoz PEKABESKO 

AD ul.10 br.44 s.Kadino, 1041 Ilinden, 

1000 Skopje, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  PEKABETA 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Djathi, djathi i shkrirë, qumështi dhe produktet e ti, mishi, peshku, shpezët, 

kafshët e gjahut, ekstraktet e mishit, produktet e mishit; pâté (paste e krijuar me copëza 

mishi),pemët dhe perimet e ngrira, të thara dhe të ziera;  vajrat dhe yndyrat për ushqim   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave   

44   shërbimet bujqësore, të kopshtarisë dhe pylltarisë   

 

 

 

(111)  23122 

(151)  30/05/2018 

(181)  30/06/2027 

(210)  KS/M/ 2017/812 

(732)  Spar Österreichische Warenhandels-

AG  Europastrasse 3 A-5015 Salzburg, 

Austria, AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Parfumeri, vajra esencial, kozmetikë, losione flokësh, dentifricë, aerosole (avull) 

për përdorim personal; i gjith malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi 

organik, ose i prodhuara nga materiale të pa përpunuara natyrale   

4   Vajra industrial dhe graso; lubrifikantë; kompozime për lidhje të pluhurit; karburantë 

(përfshi karburantët alkoolikë) dhe ndriçues; kandila; qirinj dylli; ndriçues nate dhe qirinj 

për ndriçim; i gjith malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, ose i 

prodhuara nga materiale të pa përpunuara natyrale   

5   Leukoplast, materiale për fashim; fill pambuku; herbicide, pesticide; i gjith malli i 

lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga materiale të pa 

përpunuara natyrale   

16   Letër, karton dhe mallra të bërë nga këtomateriale; i gjith malli i lartëpërmendur i tëri 

natyral dhe nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga materiale të pa përpunuara natyrale   

21   Krehër dhe sfungjer; brusha (pos brushave për pikturim); i gjith malli i lartëpërmendur 

i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga materiale të pa përpunuara 

natyrale   
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24   Tekstile; mbulesa krevati dhe tavoline, mallra tekstili, nëse nuk janë të përfshirë në 

klasat tjera; i gjith malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, ose i 

prodhuara nga materiale të pa përpunuara natyrale   

25   Veshje, përfshi çizme, veshmbathje, çorape (geta), triko për meshkuj, papuçe; i gjith 

malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga 

materiale të pa përpunuara natyrale   

29   Mish, peshk, shpendë dhe gjahu; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, 

thara dhe të ziera; zhele, xhemë; vezë; qumsht dhe produkte qumshti; vajra dhe yndyra 

ushqimore; mish i konservuar, pesh i konservuar dhe perime të konservuara, kastraveca; i 

gjith malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga 

materiale të pa përpunuara natyrale   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, sago, kafe artificiale; miell dhe prodhime të bëra 

nga drithërat, bukë, biskota, torta, pasta dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, 

pluhur për pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); erëza; akull; piper; i gjith 

malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga 

materiale të pa përpunuara natyrale   

31   Prodhime bujqësie, kopshtarie dhe pylli dhe fara të cilat nuk janë të përfshira në klasat 

tjera; kafshë të gjalla; pemë dhe perime të freskëta; farëra, bimë dhe lule natyrale; ushqim 

për kafshë; malt birre; i gjith malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe nga kultivimi organik, 

ose i prodhuara nga materiale të pa përpunuara natyrale   

32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; ale dhe porter (birra); 

shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve; i gjith malli i lartëpërmendur i tëri natyral 

dhe nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga materiale të pa përpunuara natyrale   

33   Vene, pije të forta alkoolike dhe likerë; i gjith malli i lartëpërmendur i tëri natyral dhe 

nga kultivimi organik, ose i prodhuara nga materiale të pa përpunuara natyrale   

35   Reklamim; asistencë në menaxhimin e biznesit, asistencë në udhëheqjen e 

korporataave; asistencë në implementimin e transaksioneve të korporatës; të gjitha 

sherbimet e lartëpërmendura në lidhje me shitjen e produkteve natyrale ose produkteve nga 

bujqësia organike   

36   Sigurime, çështje finansiare; të gjitha sherbimet e lartëpërmendura në lidhje me shitjen 

e produkteve natyrale ose produkteve nga bujqësia organike   

 

 

 

(111)  23068 

(151)  10/05/2018 

(181)  03/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/813 

(732)  Mergim Ademi,  Rruga “Bekim 

Osmani” nr. 23, Ferizaj, KS 

 

 
 

(540)  GioGio Gelato 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe produkte të qumështit; vajra 

ushqimor dhe yndyra   

30   ëmbëlsira; akullore;  akull; çamçakëz.     

35   reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione të zyrës;marketing   
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(111)  23087 

(151)  22/05/2018 

(181)  06/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/831 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje               

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12                         

1000 Skopje, R. Makedonija, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Facoleta të lagura për sipërfaqet e dyshemesë   

 

 

 

(111)  23077 

(151)  14/05/2018 

(181)  06/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/832 

(732)  ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 

SANAYII VE TICARET ANONIM 

SIRKETI Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. 

No:2 Cayirova KOCAELI / , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  AOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete toksore, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për 

automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe 

zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenezhe për automjete toksore; frena, disqe 

frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh, 

mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti 

ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve. 

Biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta. Trupa (karoseri) veturash; 

karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete 

toksore; rimorkio tërheqëse për automjete. Ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse 

të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete; 

mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete. Sinjale dhe 

krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete. 

Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim 

të rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete. Xhama për automjete, 

xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për 
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automjete. Zinxhirë kundër rështiqitjes për automjete. Bartës bagazhi për automjete; bartës 

biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta. Pompa ajri për 

automjete, për të fry rrotat. Alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete. 

Rripa sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete). Karoca bebesh, 

kariga invalidësh dhe me shtyrje. Karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me 

më shumë rrota; karoca shopingu; Shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore. Automjete 

hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse. 

Automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre. 

Automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre   

37   Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime 

pastrimi për ndërtesa (të brendshëm dhe të jashtëm), hapsirave publike, godinave 

industriale; shërbime të shkatrimit dhe dezinfektimit të parazitëve, të ndryshëm nga ato për 

bujqësi, huazim i makinave dhe paisjeve për pastrim. Stacione shërbimi automjetesh për 

automjete toksore, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për automjete tokësore. 

Stacione shërbimi për automjete marine, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për 

automjete marine. Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe 

restaurim të mobiljeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje 

dhe sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

makinave dhe paisjeve industriale, makinave dhe paisjeve për zyra, aparateve 

komunikuese, aplikimeve elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të 

ashensorëve. Riparim orësh dhe sahatësh. Shërbime minierash dhe nxjerje të xehes. 

Riparim i këpucëve, çantave dhe rripave   

 

 

 

(111)  23078 

(151)  14/05/2018 

(181)  06/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/833 

(732)  ANADOLU ISUZU OTOMOTIV 

SANAYII VE TICARET ANONIM 

SIRKETI Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. 

No:2 Cayirova KOCAELI , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  AIOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete toksore, motoçikleta, biçikleta me motor; makina dhe motorë për 

automjete toksore; friksione për autmjete toksore; transmisione, rripa transmisioni dhe 

zinxhirë transmisioni për automjete toksore; ingrenezhe për automjete toksore; frena, disqe 

frenash, dhe veshje të brendshme të frenave për automjete toksore; shasi automjetesh, 

mbulesa automobilash, amortizatorë spiral për automjete, amortizatorë për automjete, kuti 

ingrenazhi për automjete tokësore, timon për automjete, disqe rrotash për automjeteve. 

Biçikleta dhe trupat e tyre; timonë dhe baltpirës për biçileta. Trupa (karoseri) veturash; 

karkesa shkarkimi për kamionë; rimorkio për traktorë; trupa frigoriferësh për automjete 

toksore; rimorkio tërheqëse për automjete. Ulëse për automjete; mbështetës koke për ulëse 

të automjeteve; ulëse sigurie për fëmijë, për automjete; mbulesa ulësesh për automjete; 
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mbulesa automjetesh (të formësueara); erësues dielli të adaptuara për automjete. Sinjale dhe 

krahë drejtimi për sinjalizues automjetesh; fshirës xhamash dhe krah fshirës për automjete. 

Goma të brendshme dhe të jashtme për rrota automjetesh; goma tubeles; takëm për fiksim 

të rotave që përmbajnë copa gome dhe valvule rotash për automjete. Xhama për automjete, 

xhama sigurie për automjete, pasqyra që shikojnë mbrapa dhe pasqyra ansore për 

automjete. Zinxhirë kundër rështiqitjes për automjete. Bartës bagazhi për automjete; bartës 

biçikletash dhe skish për automjete; ulëse për biçikleta ose motoçikleta. Pompa ajri për 

automjete, për të fry rrotat. Alarme kundër vjedhjes për automjete, bori për automjete. 

Rripa sigurie për ulëse automjetesh, air bag (paijse sigurie për automjete). Karoca bebesh, 

kariga invalidësh dhe me shtyrje. Karoca dore; karoca shopingu; karoca dore me një ose me 

më shumë rrota; karoca shopingu; Shporta për mallra të ndryshëm; shporta dore. Automjete 

hekurudhore: lokomotiva; trena; tramvaj; vagonë; teleferikë me kabina; teleferikë me ulëse. 

Automjete për lëvizje në ujë dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre. 

Automjete për lëvizje në ajr dhe pjesët e tyre, të ndryshme nga motorët dhe makinat e tyre   

37   Shërbime konstruksioni, huazim i makinave dhe paisjeve të konstruksionit. Shërbime 

pastrimi për ndërtesa (të brendshëm dhe të jashtëm), hapsirave publike, godinave 

industriale; shërbime të shkatrimit dhe dezinfektimit të parazitëve, të ndryshëm nga ato për 

bujqësi, huazim i makinave dhe paisjeve për pastrim. Stacione shërbimi automjetesh për 

automjete toksore, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për automjete tokësore. 

Stacione shërbimi për automjete marine, mirëmbajtje, riparim dhe rimbushje karburanti për 

automjete marine. Riparim dhe mirëmbajtje të automjeteve ajrore. Tapiceri, riparim dhe 

restaurim të mobiljeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të instalimeve për ngrohje, ftohje 

dhe sanitare. Pastrim, kujdes dhe riparim i veshjeve. Instalim, mirëmbajtje dhe riparim të 

makinave dhe paisjeve industriale, makinave dhe paisjeve për zyra, aparateve 

komunikuese, aplikimeve elektrike dhe elektronike. Riparim dhe mirëmbajtje të 

ashensorëve. Riparim orësh dhe sahatësh. Shërbime minierash dhe nxjerje të xehes. 

Riparim i këpucëve, çantave dhe rripave   

 

 

 

(111)  23053 

(151)  03/05/2018 

(181)  13/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/857 

(732)  “MAK Transport” Sh.p.k. Gracanicë-

Peroc p.n., KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(540)  MAK Transport 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi   
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(111)  23054 

(151)  03/05/2018 

(181)  13/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/858 

(732)  “MAK Transport” Sh.p.k. Gracanicë-

Peroc p.n., KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Mjetet e transportit; mjetet tokësore, ajrore dhe detare të transportit.   

39   Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.  

 

   

 

 

(111)  23354 

(151)  13/07/2018 

(181)  18/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/876 

(732)  “ULTRA COSMETICS” SH.P.K Fsh. 

Vitomericë KK Pejë, KS 

(740)  Granit Gruda Fsh. Vitomericë KK Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Kimikateve të përdorura në industri, shkencë dhe fotografi, si edhe në bujqësi, 

kopshtari dhe pylltari; rrëshira artificiale të papërpunuara, plastikës të papërpunuara, 

plehërave, kompozime shuarjen e zjarrit; kalitje dhe përgatitjet me material saldimi; 

substanca kimike per ruajtjen e ushqimeve, substanca për rrezitje, ngjitëse të përdorura në 

industri   

3   Preparate zbardhuese dhe substancave të tjera për përdorim në lavanderi, pastrim, 

ilustrim, preparate për pastrim dhe gërryerje sapun, parfume, vajra esenciale, kozmetike, 

kremra flokësh, pasta dhëmbësh   

5   Preparatet farmaceutike dhe veterinare, përgatitjet sanitare për qëllime mjeksore, 

substanca dietale të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për foshnje, llaçe, materiale 

për fashim, dyll dentar, dezinfektues, preparate për shkatërrimin e parazitëve, fungicide, 

herbicide   

21   Enë kuzhine dhe vegla shtëpiake, krehërat dhe sfungjerët, brushat (përveç furçat 

ngjyrosëse), material për prodhimin e furçave, artikuj për pastrimin e sipërfaqeve, qelq I pa-

punuar ose I gjysëm-punuar 

(me perjashtim të qelqit të përdorur në ndërtesa), gota, porcelani dhe argjila nuk përfshihen 
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në klasa të tjera   

 

 

 

(111)  23128 

(151)  31/05/2018 

(181)  20/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/883 

(300)  M-17-559  18/05/2017  LV 

(732)  Kalceks, Joint Stock company 

(Kalceks AS) 53, Krustpils Street, LV-1057, 

Riga, Latvia, LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Substanca kimike, material kimike dhe preparate kimike, si dhe elemente natyrale, 

kemikale për përdorim në prodhimin e farmaceutikëve   

5   Preparate farmaceutike dhe veterinare 

   

 

 

 

(111)  23056 

(151)  03/05/2018 

(181)  20/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/884 

(732)  Gilead Sciences Ireland UC IDA 

Business and Technology Park              

Carrigtohill, Co. Cork, IE 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  BIKTARVY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  23104 

(151)  29/05/2018 

(181)  21/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/888 

(300)  302017000063078  08/06/2017  IT 

(732)  GIULIO FIOCCHI S.p.A Via Santa 

Barbara, 4 – 23900 LECCO (LC) - ITALY , 

IT 

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

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

Prishtinë 

 
 

 

(511) 6   Kallëp prej metali  i plumbave për prodhimin e pjesës se poshtme kapsollës-

fishek;unaza metalike dhe bulona me unazë;kasa siguruese për pistoleta;kasa 

siguruese;kasaforta për municion;kuti për municion;kutia siguruese   

13   Pushkët me dy tyta dhe pushkët;pistoleta;municion;saçme;predha;armë zjarri;armë 

zjarri për gjah;armë sportive;eksploziv;granata me siguresa kohore;jo pajisje xhepi 

vdekjeprurëse për qëllime të mbrojtjes personale;saçme;plumba;plumba për pushkë 

ajrore;kuti dhe mbështjellëse për plumba;gëzhojë dhe  kapak për armë zjarri;shirit krahu për 

armë zjarri;shirit krahu;kabinat plasëse;teleskopët rezervë të reflektorëve për armë 

zjarri;rripa me municioni për armët automatike të zjarrit;rripa special me municion;kilota 

për armë zjarri;aparatura për mbushjen e rripave të municionit  me fishekë;gëzhojë e 

plumbave;aparaturat për mbushjen e fishekëve;mbajtës e fishekëve;brusha për pastrimin e 

armëve të zjarrit;kapele shpërthyese, përveç lodrave;priza shpërthyese;shpërthyesit;armë 

zjarri me pamje;siguresat ndezëse të eksploziveve;platformat qitëse;siguresa eksplozivi, për 

përdorim në mina;armë me tyt;çantë  e armëve;kondak të armëve;çekiçi goditës i armëve 

dhe i pushkëve;zvogëluesit e zhurmës për armë;bri për barut;mbushësit paraprak 

(siguresë);pasqyra  shikimi për armë dhe pushkë;dylbi, përveç dylbive teleskopi, për armë 

zjarri;dylbi, përveç dylbive teleskopi;raketat sinjalizuese me ndriçim;spërkatësi  për qëllime 

të mbrojtjes personale;armët me gaz për lotsjellës;mbrojtësit e këmbëza për armë dhe 

pushkë;trunionsa(pajisje lëvizëse për mbështetje)  për armët e rënda;çanta për armë   

18   Çanta;Çanta dore;valixhe e vogël;valixhe për udhëtim;veshje prej rripave;Çanta prej 

lëkure (çanta dore );Çanta lëkure;kuletë;valixhe për atashe;valixhe rrobash me rrotë dhe 

mbajtëse;çantë  e çelësave;ulëse prej lëkure;pako sporti;çantë sporti;mbajtëse për veshje 

sportive;të gjitha llojet e çantave për qëllime sportive;ombrellë;bastun për ecje;valixhe për 

atashe;valixhe për atashe prej lëkure.   

25   Veshje, këpucë, kapelë;veshje  sporti;veshje të brendshme;pizhame;veshje 

nate;doreza;rrobat e detit;veshje e imituara prej lëkure;rripa (veshje);çorapë;kravatë;peshqir 

tekstili;çizme sporti;shami (shall).   

 

 

 

(111)  23103 

(151)  29/05/2018 

(181)  21/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/889 

(300)  302017000020228  22/02/2017  IT 

(732)  GIULIO FIOCCHI S.p.A Via Santa 

Barbara, 4 – 23900 LECCO (LC) - ITALY, 

IT 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 6   Kallëp prej metali  i plumbave për prodhimin e pjesës se poshtme kapsollës-

fishek;unaza metalike dhe bulona me unazë;kasa siguruese për pistoleta;kasa 

siguruese;kasaforta për municion;kuti për municion;kutia siguruese   

13   Pushkët me dy tyta dhe pushkët;pistoleta;municion;saçme;predha;armë zjarri;armë 

zjarri për gjah;armë sportive;eksploziv;granata me siguresa kohore;jo pajisje xhepi 

vdekjeprurëse për qëllime të mbrojtjes personale;saçme;plumba;plumba për pushkë 

ajrore;kuti dhe mbështjellëse për plumba;gëzhojë dhe  kapak për armë zjarri;shirit krahu për 

armë zjarri;shirit krahu;kabinat plasëse;teleskopët rezervë të reflektorëve për armë 

zjarri;rripa me municioni për armët automatike të zjarrit;rripa special me municion;kilota 

për armë zjarri;aparatura për mbushjen e rripave të municionit  me fishekë;gëzhojë e 

plumbave;aparaturat për mbushjen e fishekëve;mbajtës e fishekëve;brusha për pastrimin e 

armëve të zjarrit;kapele shpërthyese, përveç lodrave;priza shpërthyese;shpërthyesit;armë 

zjarri me pamje;siguresat ndezëse të eksploziveve;platformat qitëse;siguresa eksplozivi, për 

përdorim në mina;armë me tyt;çantë  e armëve;kondak të armëve;çekiçi goditës i armëve 

dhe i pushkëve;zvogëluesit e zhurmës për armë;bri për barut;mbushësit paraprak 

(siguresë);pasqyra  shikimi për armë dhe pushkë;dylbi, përveç dylbive teleskopi, për armë 

zjarri;dylbi, përveç dylbive teleskopi;raketat sinjalizuese me ndriçim;spërkatësi  për qëllime 

të mbrojtjes personale;armët me gaz për lotsjellës;mbrojtësit e këmbëza për armë dhe 

pushkë;trunionsa(pajisje lëvizëse për mbështetje)  për armët e rënda;çanta për armë   

18   Çanta;Çanta dore;valixhe e vogël;valixhe për udhëtim;veshje prej rripave;Çanta prej 

lëkure (çanta dore );Çanta lëkure;kuletë;valixhe për atashe;valixhe rrobash me rrotë dhe 

mbajtëse;çantë  e çelësave;ulëse prej lëkure;pako sporti;çantë sporti;mbajtëse për veshje 

sportive;të gjitha llojet e çantave për qëllime sportive;ombrellë;bastun për ecje;valixhe për 

atashe;valixhe për atashe prej lëkure   

25   Veshje, këpucë, kapelë;veshje  sporti;veshje të brendshme;pizhame;veshje 

nate;doreza;rrobat e detit;veshje e imituara prej lëkure;rripa (veshje);çorapë;kravatë;peshqir 

tekstili;çizme sporti;shami (shall).   
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(111)  23073 

(151)  14/05/2018 

(181)  24/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/898 

(732)  ,,Burimi-AG’’ Avni Gashi 

K.postar23000 Suharek Rr.wilsoni. nr.26 

, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat, ujëat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

Frutash dhe lëng frutash, shurupet dhe pergaditjet tjera për prodhimn e pijeve 

freskuse 

   

 

 

 

(111)  23072 

(151)  14/05/2018 

(181)  24/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/899 

(732)  ,,Burimi-AG’’ Avni Gashi 

K.postar23000 Suharek Rr.wilsoni. nr.26 

, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat, ujëat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

Frutash dhe lëng frutash, shurupet dhe pergaditjet tjera për prodhimn e pijeve 

freskuse 

   

 

 

 

(111)  23074 

(151)  14/05/2018 

(181)  24/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/900 

(732)  ,,Burimi-AG’’ Avni Gashi 

K.postar23000 Suharek Rr.wilsoni. nr.26 

, KS 

 

(540)   
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(511) 32   Birrat, ujëat minerale dhe të gazuara si dhe pijet tjera joalkoolike; pije 

Frutash dhe lëng frutash, shurupet dhe pergaditjet tjera për prodhimn e pijeve 

freskuse 

   

 

 

 

(111)  23397 

(151)  01/08/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/909 

(732)  Eagle Investment SICAV plc, acting 

on behalf of ITT FUND Alpine House, 

Naxxar Road San Gwann SGN9032 

MALTA, MT 

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

"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1 

lam 11/5 Prishtinë 

 
 

(540)  APOLLO GAMES 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Software për lojra; programe software për video lojëra; programe interaktive për 

video lojëra; lojëra (kaseta për kompjuter) [software]; lojëra (kaseta për video) [software]; 

software edukativ; aplikacione softverike; software të komunitetit; software të telefonisë 

kompjuterike; software interaktiv kompjuterik; software komunikues; programe për 

kompjuterë; software; komponentë elektronike për makina të lojërave të fatit; kaseta të 

lojërave për përdorim me aparatet e lojërave elektronike; bankomat [ATM]; kompjuterë 

dhe hardware kompjuterikë; server të komunikimit; VPN [rrjet privat virtual] hardware; 

hardware të serverëve për qasje në rrjet; LAN [rrjet lokal operativ] hardware; hardware të 

rrjetit kompjuterik; hardware kompjuterik për përdorim në kompjuter të asistuar në 

inxhinieri softwarike; makina muzikore që operohen me monedha [juke boxes].   

28   Lojëra; lojëra sportive; lojëra manipuluese; makina për lojëra; lojëra muzikore; lojëra 

elektronike; lojëra sallonesh; lojëra tavoline; lojëra me kuize; aparate për lojëra; lojëra 

pasazhesh (arkade); lojëra me aftësi dhe veprim; njësi të lojërave elektronike që mbahen me 

dorë; lojëra kompjuterike që mbahen me dorë; lotari me rrotë; tiketa të lotarisë; makina slot 

[makina për lojëra]; makina automatike për lojëra; makina dëfrimi që operohen me 

monedha; pajisje për lojëra që operohen me para; makina LCD për lojëra; pajisje për lojëra; 

aparatura dëfrimi për përdorim në pasazhe; makina për lojëra pasazhesh.    

35   Shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me hardware të kompjuterëve; shërbime të 
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shitjes me shumicë në lidhje me hardware të kompjuterëve; shërbime të shitjes me shumicë 

në lidhje me software të kompjuterëve; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me software 

të kompjuterëve   

37   Hardware të kompjuterëve dhe aparatura telekomunikimi për instalim, mirëmbajtje dhe 

riparim; shërbime të mirëmbajtjes lidhur me hardware të kompjuterëve   

41   Bixhoz; operime të lotarive; tërheqje e çmimeve [lotari]; organizimi dhe zhvillimi i 

lotarive; dhënia me qira e pajisjeve për lojëra; shërbimeve të kazinove; ofrimi i objekteve 

për kazino; dhënia me qira e lojërave për kazino; ofrimi i objekteve për kazino [bixhozi]; 

ofrimi i shërbimeve të dëfrimit në pasazhe; shërbime të video pasazheve; shërbime të 

kazinove, lojërave dhe bixhozit; ofrimi i udhëzimeve lidhur me programin e kompjuterëve   

42   Software si shërbim [SaaS]; dhënia me qira e software; dizajn i software për 

kompjuter; instalimi dhe mirëmbajtja e programeve për kompjuter; përditësimi i software 

për kompjuter; hulumtim i software për kompjuter; zgjidha e problemeve për hardware dhe 

software të kompjuterëve; konfigurimi i hardware për kompjuter duke përdorur software; 

dizajnimi dhe zhvillimi i software për video lojëra; platforma si shërbim [PaaS]; dizajnimi i 

hardware për kompjuter; këshillimi në fushën e kompjuterëve; dhënia me qira e 

programeve për kompjuterë; zhvillimi i hardware për kompjuterë; diagnostifikimi i 

problemeve të hardware për kompjuter duke përdorur sofware; zhvillimi, programimi dhe 

implementimi i sofware; ofrimi i shërbimeve të informimit, këshillave dhe këshillimit në 

fushën e sofware për kompjuter; hulumtim në fushën e hardware për kompjuterë; këshillimi 

për dizajnim dhe zhvillim të hardware për kompjuterë.   

 

 

 

(111)  23107 

(151)  29/05/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/911 

(732)  Portola Pharmaceuticals, Inc. 270 East 

Grand Avenue, South San Francisco, 

CALIFORNIA 94080 U.S.A., US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  BEVYXXA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim  në onkologji dhe hematologji; preparate 

farmaceutike për trajtimin e çrregullimeve të koagulimit, trombozës, kancerit hematologjik, 

dhe inflamacioneve; preparate farmaceutike për përdorim si antikoagulant   

 

 

 

(111)  23048 

(151)  03/05/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/912 

(732)  Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232 

(540)   
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United States of America, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 38   Shërbime për shpërndarjen dhe transmetimin e zërit, të dhënave, imazheve, 

muzikës, audio, video, multimedia, televizion dhe radio nëpërmes rrjeteve të 

telekomunikimit; shpërndarja dhe transmetimi I muzikës striming, audio, video, dhe 

përmbajtjeve multimedia nëpërmes rrjeteve të telekomunikimit; koordinimi I përdoruesve 

për transferin e muzikës, audio, video, dhe multimedia nëpërmes rrjeteve të 

telekomunikimit; ofrimi I qasjes në uebfaqe, databaza, tabela të buletineve elektronike, 

forume online, udhëzues, muzikë, dhe video dhe audio programe   

41   Shërbime për aranzhimin, organizimin, udhëheqjen, dhe prezentimin e koncerteve, 

performancave live, evente speciale argëtimi, evente kulturore dhe artistike, argëtim teatral, 

gara, konteste, panaire, festivale dhe ekspozita; prodhimi, distribuimi dhe prezentimi I radio 

programeve, programeve televizive dhe incizimit të zërit, ofrimi I programeve të 

vazhdueshme në televizion, radio, audio, video, transmetimi audio digjital (podcast), dhe 

transmetimi I programeve ne uebfaqe (webcast); ofrimi I programeve argëtuese, sportive, 

muzikore, informuese dhe të lajmeve nëpërmes rrjeteve të telekomunikimit; shërbime 

argëtimi si ofrimi I transmetimit, abonimit dhe shërbime të platformave muzikore që mund 

të shkarkohen; ofrimi I shërbimeve të argëtimit live dhe argëtimit të incizuar si 

performanca muzikore ofrimi I programeve argëtuese që nuk mund të shkarkohen, 

programe sportive, muzikore, informuese, dhe programe të lajmeve, programe artistike dhe 

kulturore, ofrimi I aplikacioneve kompjuterike dhe uebfaqeve që përmbajnë informata në 

fushën e argëtimit, muzikës, sportit, lajmeve, artit dhe kulturës; ofrimi I informatave, 

orareve, rishikimeve dhe rekomandime personale për evente artistike dhe kulturore, 

koncerte, performance live, gara, panaire, festivale dhe ekspozita; rezervimit të biletave, 

shërbime të rezervimeve për argëtim, evente artistike dhe kulturore, koncerte, performanca 

live, gara, panaire, festivale dhe ekspozita; publikimi dhe prezentimi I vlerësimeve, 

sondazheve dhe klasifikimeve; ofrimi I uebfaqeve interaktive dhe aplikacioneve 

kompjuterike për postimin dhe shprëndarjen e vlerësimeve, analizave dhe klasifikimeve 

lidhur me eventet argëtuese, artistike dhe kulturore, koncerte, performanca live, gara, 

panaire, festivale dhe ekspozita; ofrimi I zileve që nuk mund të shkarkohen; muzikë të 

incizuar më parë, video, grafikë për përdorim në paisjet mobile komunikuese; ofrimi I 

uebfaqeve për ngarkimin, ruajtjen, shprëndarjen, shikimin dhe postimin e imazheve, audio, 

video, zhurnaleve online, blogje, programe audio digjital (podcast), dhe përmbajtje 

multimedia   
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(111)  23047 

(151)  03/05/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/914 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  IBOOKS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuerë për leximin e publikimeve elektronike në pajisje dixhitale elektronike; 

softuerë kompjuterik për autorësinë, shkarkimin, pranimin, editimin, paraqitjen, ruajtjen 

dhe organizimin e tekstit, grafikave, imazheve, dhe publikimeve elektronike   

35   Shërbimet e dyqaneve me pakicë që përmbajnë publikime elektronike të ofruara 

nëpërmjet internetit dhe komunikimeve të tjera; shërbime e dyqaneve me pakicë në fushën 

e librave, revistave dhe publikimeve të tjera në një gamë të gjerë temash me interes të 

përgjithshëm të ofruar nëpërmjet internetit dhe rrjeteve të tjera të komunikimit; shërbimet e 

dyqaneve me pakicë që përmbajnë botime elektronike për përdorim në pajisjet elektronike 

digjitale të lëvizshme dhe pajisje elektronike të tjera të konsumit   

41   Shërbimet argëtuese, gjegjësisht sigurimin online por jo të shkarkueshëm të librave 

elektronikë, revistave, gazetave, zhurnaleve, botimeve periodike, drama dhe buletine në një 

gamë të gjerë temash me interes të përgjithshëm   

 

 

 

(111)  23049 

(151)  03/05/2018 

(181)  25/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/915 

(732)  Beats Electronics, LLC 8600 Hayden 

Place Culver City, California 90232, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  BEATS PILL 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kufje; dëgjuese për vesh; dëgjuese; zmadhues zëri; altoparlant; këllëfa mbrojtës 

për kufjet, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; softuerë kompjuterikë për përditësimin e 

kufjeve, dëgjuesve për vesh, zmadhues zëri; audio kablla; kablla mbushëse; kabllot e 

energjisë dhe kabllot për transmetimin e tingujve dhe imazheve; mbulesa, çantat, dhe 

këllëfat të përshtatura ose të formuara për të mbajtur kufje, dëgjuese për vesh, zmadhues 

zëri, dhe audio pllejerë; mikrofonë; konektorë elektrik dhe elektronik, bashkues, tela, 

kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë për përdorim me kufje, 

dëgjuese veshi, dhe zmadhues zëri; aksesorë për kufje, dëgjuese veshi, dëgjuese dhe 

zmadhues zëri, gjegjësisht shirita, kordonët e qafës, tela dhe rripa   
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(111)  23366 

(151)  19/07/2018 

(181)  26/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/925 

(732)  Motorola Trademark Holdings, LLC 

222 W. Merchandise Mart Plaza 

Suite 1800 Chicago, IL 60654, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  MOTOROLA 

 
 

     

 
 

 

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

kinematografike, optike, peshuese, matese, sinjalizuese, kontrolluese (mbikëqyrese), jete-

shpetuese dhe edukative; aparatura dhe instruimente për percjelljen, kalimin, 

transformimin, grumbullimin, rregullimin dhe kontrolliin e energjisë elektrike; aparate për 

regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit ose imazheve; mbajtësit magnetik të të 

dhënave; shirita për regjistrim; kompakt disqe; disqe për regjistrim (DVD) dhe media tjera 

dixhitale për regjistrim; makina llogaritëse, pajisje për procesimin e të dhënave; telefona 

mobil;  telefona celularë; telefona të mençur; telefona pa tela; orë të mençra; pajisje për 

komunikim të rrjtetit pa tela; kompjuter; kompjutera tabletë; kompjutera laptopë, kompjuter 

të pa lezivshem për zyre; kompjuter për zyre të levishshem; modema për kompjuter; 

modema për kompjuter; modema për USB; kabllo për modema, server për kompjuter; kuti 

(rutera) për rrjet; shpërndarës të rrjetit kompjuterik; disqet e jashtme kompjuterike; adapter 

(përshtatës) elektornik; kyçet për lidhje te internetit; pajisje për ruajtjes e te dhënave, 

domethënë, pajisje te vogla (flesh drives); Kartat e Dixhitale të Sigurtë (SD); tastierë 

[kompjuteri], minje [kompjuteri]; kyçet për lidhje [kompjuteri]; skanera [pajisje për 

procesimin e të dhënave]; skanera tre domensionale (3D); printerna tre dimensional (3D); 

kufje; pajisje për transmetimin e përmbajtjes së medias në rrjetet lokale pa tela, domethënë, 

kuti për transmetim medial dhe kabllo për translemim të mediave; mikrofona; kufje për 

telefona; kufje pa tela; telefona mobil statik; pjeset për lidhje [telefona mobil]; kufje të 

vogal për vesh; pjesë elektronike për pamje virtuale; kufje virtuale; progrmae kompjuterike 

virtuale; size tri dimensionale (3D); monitorues të fitnesit; çana për telefona të menqur; 

çana për kompjuter; mbështjellës për telefona të mençur; mbështjellës për kompjuter 

tablete; mbrojtës te ekranit të telefonit celular në natyrë të fleteve transparente; bateri, 

elektrike; mbushësit për bateri; akumulatorët, elektrik [për ruajtjen e energjise]; programet 

operative; programet [regjistruara]; aplikacionet kompjuterike, të shkarkueshme; programet 

kompjuterike [programe të shkarkueshme]; programet dhe aplikacionet për pajisje të 

lëvizshme; aparat i kontrollit nga largësia për hapjen dhe mbylljen e dyerve të automjeteve; 

analizues të kompjuterizuar të motorëve të automjeteve; video lojera dixhitale për makine; 

kamerat pikesues në automjete; kamerat e pasme për automjete; aparat drejtimi për 

automjete [kompjutera në bord, në vend); matësit e presionit të gomave; tregues automatikë 

të presionit të ulët në gomat e automjeteve; radiot e automjeteve; kuverta për hapje, 

elektrike; paisje për telefona për operdim pa duar; aparat [fotografik]; mikrofona/altoparlant 

për audio; mikrofona elektronikë pa tela; pjesë për mbushje të telefonave mobil me pjesë që 

ndërrohen; mbushë me tela që ndrrohen; mbeshtjelles për telefona mobil; MP3-për të 

degjuar, MP4 – për të degjuar muzike; shirita dhe disqe për të degjuar muzike; shirita dhe 

disqe për të shikuar video; regjistrues dixhital për video; aparat televiziv; kuti për të 
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vendosur gjera; video projektorë; mbushës të energjisë; pajisje për mbushje/ ngarkim për 

pajisje që rimbushen; panele solar për proshimin e energjise; mbrojtës të tensionit të 

rrymës; kabllo të energjise qe levizin; kabllo elektike që shërbejne për zgjatje; kabllo për 

video dhe audio; kabllo, elektrike; lidhes [energji elektrike]; pajisje për bartjen e të dhenave 

(USB), kabllo per televizor dhe internet (HDMI); kabllo dhe pajisje lidhese për internet të 

mbrendshme dhe audio; mbushes elektrik; mjetet kontrolluese pa tel për të monitoruar dhe 

kontrolluar në distancë funksionimin dhe statusin e pajisjeve ose sistemeve të tjera 

elektrike, elektronike dhe mekanike; panelet e kontrollit [energjia elektrike] me levë për 

përdorim me kompjuterë, përveçse për video lojëra; monitorues për bebe; shkallë; 

monitorues për mace; qafore elektornike për trajnimine e kafshëve; sistem pa tela për 

mbrojtjen e kafsheve; pajisje për monitorim, elektrike; pajisjet për perdorim nga te verbërit 

[elektrike]; kontrollues për kontrollin e produkteve elektronike nga largesia; kontrollues për 

kontrollin perdeve të dritareve; aparate për matje, domethënë detektorë e ajrit (CO2) dhe 

detektorë e tymit; alarmet e zjarrit; termostate; barometra; hidrometra, monitor dhe sensor 

për matjen e temperatures; alarmet e zbulimit të rrjedhjes së ujit; stacionet digjitale të motit; 

termometra digjital, për qëllime jo mjekësore, kyç , elektirk; aparat për kontrolln e 

ndriçimit; ndriçuesit e dritës [rregullatorë], elektrikë; dritat elektrike të natës; kamera për 

dyer; sensorë elektrik për dyer dhe dritare elektrike; sensorë levizjeje; alarmet akustike [më 

zë]; armet e sigurisë; aparatura satelitore drejtimi; instrumente drejtimi; busullat e drejtimit; 

pajisjet e navigimit (GPS); pajisjet për drejtim dhe pajisjet për vendndodhje; semafor; 

ndriçues; dylbi digjital; korniza fotografike dixhitale; aparate për t’u vendosura në trup; 

aparatet dhe pjese ndihmese qe mund të vishen në trup, domethënë lidhja e kabllove, qe 

ngjiten në xhaketa, mbajteset e pantollonave, rripat e shpatullave, mbartëset e xhamave, 

ngarkuesit mikro-USB, mbartëset e mburojave, mbushesit me shumë njësi, bateritë, set për 

mbushje të baterive, mbajtëset e kasketave, kufje vetëm për marrje; mikrofone; baze e 

stacioneve radio me dy kahje; radio me dy kahje me përseritje; pjeset ndihmese të radios 

me dy kahje, përkatësisht butoni pa tela shtytje-për të folur (PTT), kufje, bateri rimbushëse, 

marrës të veshëve, priza, mbajtëse për mure, mbajtëse për tavoline, mbajtëse të 

rrubmullakëta, qanta për bartje, mikrofona, mbushesit e  murit; portat ndërlidhese për të 

lejuar që një sistem radio të lidhet me sistemin telefonik të ndërlidhur të telefonisë publike 

(PSTN) ose me degë private (PBX) të sistemit te telefoneve; aparatet dhe pajisjet e 

përshkrimit të të dhënave; radio për marrjen e sinjaleve; sistemet e gjurmimit te radios me 

dy kahje; radio me panel komandimi për marrejen e mesazheve, për qellime tregtare apo 

çeshtje të sigurisë publike; radio sistemi pa tela me dy kahje  për marrejen e mesazheve; 

sistemet e telekomunikimit me ze marrje - IP (VOIP); pajisjet e sistemit te radios të 

vendosura në tavoline për përdorim lidhur me sigurinë publike; infrastruktura e levizshme 

për Vlerësimin Afatgjatë (LTE) për të siguruar video gjirime nga skena e aksidentit; pajisjet 

e levizshme për kontrollin mbikëqyrës dhe marrjen e të dhënave (SCADA) nga largesia për 

përdorim në mjediset industriale; manualet e instruksioneve në format elektronik.   

10   Monitorues për matjen e presionin e gjakut; aparat për monitorimin e glukozës në gjak; 

termometra për përdorim mjekësor; pajisje mjekësore, domethënë, matës për matjet e 

impulsit dhe monitories për matjen e shkalles së impulsit   

11   Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerimin e avullit, gatim, ngrirje, tharje, ventilim, 

furnizim me ujë, dhe qellime sanitare; aparatura dhe mekanizëm për pastrimin e ajrit; 

shishe për pastrimin e ujit; instalime për pastrimin e ujit; lagështues (mekanizem për të 

krijuar ajer me lageshti); klima; frigorifer; ftohës; furra me mikrovalë (aparatura për gatim); 
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skarë për pjekje (pajisje për gatim); aparat për kafe, elektrik; poq elektrik; drita elektrike 

për natën qe operojnë me bateri; fenerë elektrik; elektrike (ndriques) dore; dritë projektori; 

llamba; llamba për kokë; dritat e automjeteve; dritat e biçikletave.    

14   Orë; rripa ore; brez ore; kronoskop (mjet për matjen e intervaleve të shkurta kohore); 

orë dhe instrumente horologjike dhe kronometrike, perkatësishte, ekran, kurorë, akrep, rrip, 

rrathe, tokëz për të mbërthyer; orë me funksion komunikimi me rrjet interneti pa tela 

(wireless); kuti për orë; orë dhe instrumente horologjike dhe kronometrike; rrathë (stoli) 

dore qe kanë të përfshire funksionin e ores, përfshire sensoret e shpejtësisë, numerimin e 

ritmit, numerimin e kalorive të konsumuara, largësinë, shpejtësinë, monitorues për të matur 

rrahjet e zemres dhe hapamatësit (pedometrat) e vendosur; syze për vëzhgim  

35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyres; sherbime të 

shitjes përmes postës elektornike permes nje rrjeti kompjuterik global qe përmbajnë pajisje 

kompjuterike (harduere) programke kompjuterike (softuer), pjeset perifekike të 

kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, aparate telekomunikimi, telefonat mobil, 

pajisjet elektronike të dorës dhe të lëvizëshme, pajisje, periferike dhe çantat mbajtëse për 

pajisje të tilla dhe paraqitja e ketyre produkteve; Shërbimet e shitjes me pakicë që 

përmbajnë pajisje kompjuterike (harduere) programet kompjuterike (softuer), pjeset 

perifekike të kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, aparate telekomunikimi, 

telefonat mobil, pajisjet elektronike të dorës dhe të lëvizëshme, pajisje, periferike dhe 

çantat mbajtëse për pajisje të tilla dhe paraqitja e këtyre produkteve; shërbimet 

kompjuterike të rikthimit për tekstin dixhital, të dhënat, imazhet, punët e kryetra me audio 

dhe video; Organizimi i ekspozitave për qëllime komerciale ose reklamuese   

36   Sigurimet, çështjet financiare, çështjet monetare, çështjet e pasurive të patundshme; 

konsultime financiare, analiza financiare, menaxhim financiar, sherbime financiare, 

konkretisht sherbime të konsultimit për kredi lidhur me blerjen e mallrave; blerjet e 

financuara permes lizingut, sherbime të pagesave; shërbimet e sigurimit të garancisë dhe 

shërbimet e sigurimit të garancive të shtuara; shërbimet e blerjes së pasurive të paluajtshme.   

37   Sherbime të riparimit dhe instalimit; instalim, mirëmbajtje dhe riparim i paisjeve 

kompjuterike, periferiket e kompjutereve, pajisjet elektronike të konsumit, pajisjet 

elektrike, pajisjet për zyre po ashtu telefonet mobil, pajisje dhe aparatura telefonike dhe 

fotografike; shërbimet e rrjetit të radios dhe riparimit të pajisjeve; shërbime të planit të 

mirëmbajtjes së radios për riparimin ose zëvendësimin e radiove me dy kahje   

38   Telekomunikimi; sherbime të komunikimit, domethënë komunikimi me telefon, 

komunikimi përmes rrjetit me fije optike, komunikimi me telefon mobil, komunikimi me 

radio, komunikimit përmes stacioneve kompjuterike, transmetimi i mesazheve apo 

imazheve me ndihme e kompjuterit, ofrimi i lidhjeve të telekomunikimit në një rrjet 

kompjuterik global; transmetimi i skedarëve dixhitalë; transmetimi i të dhënave; ofrimi i 

lidhjeve të telekomunikimit në një rrjet kompjuterik global; ofrimi i qasjes së përdoruesve 

në rrjetet kompjuterike globale; sherbime të menaxhimit të lidhjeve PTT – (shtytje për të 

folur) qe i mundeson përdoruesve të lidhen dhe komunikojnë përmes aparateve të tyre.    

41   Sherbime të edukimit, ofrimii trajnimeve, mësim dhe argëtim lidhur me kompjuteret, 

programet kompjuterike, produktet mediale, telefonat mobil, pajisje te dorës dhe pajisjet 

elektronike dixhitale mobile; organizimin dhe mbajtjen e punëtorive, stërvitje [trajnim], 

konferenca dhe seminare në lëmine e telefonave mobil, programeve kompjuterike, 

sherbime të drejtëperdrejte përmes internetit (online), teknologjise informative, dizajnim të 

ueb faqeve dhe elektronike të konsumit; organizimi i panaireve për qellime kulturore dhe 
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edukative; ofrimi i publikimeve drejtëperdrejte-on-line (jo të shkarkueshme; ofrimi i 

publikimeve elektronike librave dhe revistave drejtëperdrejte-on-line; organizimi dhe 

mbajtja e punëtorive stërvitje [trajnim], konferenca dhe seminare në lëmine e trajnimeve 

analitik përshkrues për aplikacionet e Qeverise, Sigurisë Publike dhe Ndërmarrjeve; dhënia 

me qira e pajisjeve me dy drejtime për komunikim me radio dhe pajisje mobile; organizimi 

dhe mbajtja e punëtorive stërvitje [trajnim], në lëmine e programeve të menaxhimit të 

radios dhe programeve për sigurimin, programimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve të radios   

42   Sherbime dhe hulumtime shkencore dhe teknologjike dhe projektet qe lidhen me to; 

analiza industriale dhe shërbime kërkimore; dizajnimi dhe përpunimi i pajisjeve 

kompjuterike dhe programve kompjuterike; konsulencë për teknologjinë e telekomunikimit; 

konsulencë për teknologji kompjuterike; konsulencë për teknologji; konsulencë për 

teknologji informative (TI); konsulencë për sigurinë kompjuterike; konsulencë për sigurinë 

e internetit; instalimi i programeve kompjuterike; mirëmbarjta e programve kompjuterike; 

dizajnimi i programeve kompjuterike; dizajni i sistemit kompjuterik; analiza e sistemit 

kompjuterik; planifikimin, projektimin, zbatimin dhe zhvillimin e rrjeteve kompjuterike për 

të tjerët; integrimin e sistemeve kompjuterike dhe rrjeteve; shërbimet e konsulencës në 

fushën e zhvillimit të arkitekturave të serverëve; rikthimi i të dhënave kompjuterike;  

përditësimin e softuerit kompjuterik; sherbime shkencore dhe teknologjike në fushën e 

pajisjeve kompjuterike, programve komputerike, periferikët - pjesët përberëse të 

kompjuterave, pajisjet e levizshme dhe/ose elektornike, telefonat mobil, radiot me dy kahje; 

mbështetja – lehtësimi i sherbimeve të drejtëperdrejta (online) për të tjerë për të zhvilluar 

diskutime interaktive; mbështetja – lehtësimi i sherbimeve të drejtëperdrejta (online) për të 

tjerë për të shperndare përmbatjte të ndryshme; projektimin, zhvillimin, mirëmbajtjen dhe 

menaxhimin e softuerit të aplikacioneve për telefona celularë, kompjutera dhe televizione; 

shërbimet e konsulencës për aplikacionet e Qeverisë, Sigurisë Publike dhe Ndërmarrjeve; 

softueri si një shërbim (SAAS); shërbime të ruajtjes së të dhënave drejtëpërdrejtë (online); 

ruatjta elektronike e të dhënave; Shërbimet e Menaxhuara të Rrjetit për Radio Mobile 

Tokësore (LMR) dhe rrjetet e zgjerimit për Qeverinë, Sigurinë Publike ose rrjetet e 

zgjerimit Emergjent   

 

 

 

(111)  23065 

(151)  10/05/2018 

(181)  26/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/928 

(732)  J. URIACH Y COMPAÑIA, S.A. Av 

Camí Reial, 51-57. Pol. Ind. Riera de Caldes. 

08184 Palau Solità i Plegamans 

BARCELONA, ES 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  RUPAFIN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet farmaceutike me përberje antihistaminen dhe preparatet farmaceutike të 

të gjitha llojeve të dedikuara për trajtimin e urtikariesë alergjike (alergji qe shkaktohet 

zakonisht nga ushqimet) dhe rinitit (infeksion virusal shkaktuar nga reaksione alergjike); 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

92 

 

preparate sanitare për qëllime mjekësore; diete; substanca të përshtatura për përdorim 

terapeutik; substanca dietike për qëllime mjekësore; ushqim për foshnje, leukoplast, 

material për fashim, material për mbushjen e dhëmbëve, dyll dentar; dezinfektuese; 

preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicideve, herbicideve   

 

 

 

(111)  23082 

(151)  17/05/2018 

(181)  27/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/929 

(732)  Farmacevtska hemiska kozmetička 

industrija ALKALOID AD Skopje 

Bul.Aleksandar Makedonski br. 12 

1000 Skopje, MK 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540)  NEBREMEL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produkte farmaceutike.   

 

 

 

(111)  23057 

(151)  07/05/2018 

(181)  27/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/930 

(732)  RECKITT BENCKISER ITALIA 

S.p.A  Via Spadolini,  7 20141 MILANO Ml,  

, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  LANZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe substancat e tjera për përdorimin në lavanderi; 

preparate për pastrim, fërkim, gërryerje dhe shkëlqim; sapun jo mjekësor.   

 

 

 

(111)  23058 

(151)  07/05/2018 

(181)  27/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/931 

(732)  RECKITT BENCKISER ITALIA 

S.p.A  Via Spadolini,  7 20141 MILANO Ml,  

, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe substancat e tjera për përdorimin në lavanderi; 

preparate për pastrim, fërkim, gërryerje dhe shkëlqim; sapun jo mjekësor. 

 

   

 

 

(111)  23059 

(151)  07/05/2018 

(181)  27/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/932 

(732)  RECKITT BENCKISER ITALIA 

S.p.A  Via Spadolini,  7 20141 MILANO Ml,  

, IT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  SOLE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhim dhe substancat e tjera për përdorimin në lavanderi; 

preparate për pastrim, fërkim, gërryerje dhe shkëlqim; sapun jo mjekësor. 

 

   

 

 

(111)  23142 

(151)  05/06/2018 

(181)  27/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/933 

(300)  302017003277  08/02/2017  DE 

(732)  Innight Express Germany GmbH 

Katzbergstr. 3, 40764 Langenfeld, Germany, 

DE 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  nox 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Transportim; deponim; transporti dhe bartjen e mallrave dhe ngarkimi i të gjitha 

llojeve ; shërbime logjistike në sektorin e transportit; shërbime transporti; shërbime të 

shpërndarje ekspres; grumbullim, paketim, transport, magazinim, dërgim dhe shpërndarje 

ngarkesave, mallrave, porosi me postë, pako, pako të vogla, letra, dokumente, letra me 

vlerë, gazeta dhe revista; informacion, shërbime e këshillimit dhe rezervimit në lidhje me 

transportin; informacion, shërbimet e këshillimit dhe rezervimit në lidhje me deponimin e 

mallrave dhe artikuj dhe magazinimin   
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(111)  23154 

(151)  06/06/2018 

(181)  27/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/934 

(732)  Salzgitter Mannesmann GmbH  

Eisenhuettenstrasse 99 38239 Salzgitter, DE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Pajisje metalike; Materiale ndërtimi dhe konstruktimi dhe elemente prej metali; 

Materialet e papërpunuara dhe gjysëm të përpunuara të metaleve, të papërcaktuara për 

përdorim; Dyer dhe dritare prej metali; Strukturat dhe ndërtesat e transportueshme prej 

metali; Kontejnerët e transportit dhe paketimit nga metali; Pjesë dhe aksesorë për të gjitha 

mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë. 

   

 

 

(111)  23153 

(151)  06/06/2018 

(181)  27/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/935 

(732)  Salzgitter Mannesmann GmbH  

Eisenhuettenstrasse 99 38239 Salzgitter, DE 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)  Mannesmann 

 
 

     

 
 

 

(511) 6   Pajisje metalike; Materiale ndërtimi dhe konstruktimi dhe elemente prej metali; 

Materialet e papërpunuara dhe gjysëm të përpunuara të metaleve, të papërcaktuara për 

përdorim; Dyer dhe dritare prej metali; Strukturat dhe ndërtesat e transportueshme prej 

metali; Kontejnerët e transportit dhe paketimit nga metali; Pjesë dhe aksesorë për të gjitha 

mallrat e lartpërmendur, të përfshira në këtë klasë.   

 

 
 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

95 

 

 

(111)  23168 

(151)  07/06/2018 

(181)  31/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/936 

(300)  016341844  10/02/2017  EU 

(732)  ALDI GmbH & Co.KG Burgstr.37, D-

45476 Mülheim and der Ruhr, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shpallje; udhëheqje me punë; administrim punësh; punë zyrash; Shërbime të 

shitjes me pakicë, përfshi shitjen nëpërmjet internetit, lidhur me gjerat ushqimore, 

supstancave që shfrytëzohen për larje të robave, preparateve për pastrim, prodhimeve për 

nevoja të pastrimit, mjeteve për dezinfektim, prodhimeve kozmetike dhe preparateve për 

kujdes të trupit, produkteve sanitare, barnave (ilaçeve) të cilat mund të blihen pa reçetë, 

shtesave dietike; Shërbime të shitjes me pakicë, përfshi shitjen nëpërmjet internetit, lidhur 

me mjetet piroteknike, aparateve elektrike/paisjeve, aparateve elektronike dhe paisjet e tyre, 

kompjuterëve dhe paisjeve të tyre, kompakt disqeve, harduerit dhe softuerit kompjuterik, 

mjeteve për ndriçim; Shërbime të shitjes me pakicë, përfshi shitjen nëpërmjet internetit, 

lidhur me veglat, veglat për kopshtari dhe paisjeve për ato, biçikletave dhe paisjeve të tyre, 

paisjeve për vetura, orëve, sahatëve dhe stolive (bizhuterive), materialeve për zyra dhe 

rekuzitave për zyra, librave dhe mjeteve tjera të shtypura, mobiljeve dhe mjeteve tjera të 

lëvizshme për jetë dhe punë në banesë, mobiljeve për kopsht, enëve për shfrytëzim në 

amvisëri ose kuzhinë dhe paisjet e tyre, mallit për amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi 

jastëkët, qarqafët për krevat, tekstileve për shfrytëzim në amvisëri; Shërbime të shitjes me 

pakicë, përfshi shitjen nëpërmjet internetit, lidhur me veshjet, pasijeve për kokë, këpucëve, 

aparateve sportive, lodrave, artikujve për argëtim (zbavitje, relaksim), ushqimit për kafshë, 

bimëve, prodhimeve nga duhani; Shërbime të shitjes me pakicë, përfshi shitjen nëpërmjet 

internetit, lidhur me udhëtimet, botimin dhe zhvillimin e fotografisë dhe kinematografisë, 

dërgimit të luleve, ofertave të telefonëve dhe internetit; Shërbime të punëve të 

supermarketeve, shitoreve me pakicë dhe diskont shitoreve me pakicë për gjëra ushqimore, 

supstancave që shfrytëzohen për larjen e robave, preparateve për pastrim, prodhimeve për 

nevoja të pastrimit, mjeteve për dezinfektim, prodhimeve kozmetike dhe preparateve për 

kujdes të trupit, produkteve sanitare, barnave (ilaçeve) të cilat mund të blehen pa reçetë, 

shtesave dietike; Shërbime të punëve të supermarketeve, shitoreve me pakicë dhe diskont 

shitoreve me pakicë lidhur me mjetet piroteknike, aparateve elektrike/paisjeve, aparateve 

elektronike dhe paisjet e tyre, kompjuterëve dhe paisjeve të tyre, kompakt disqeve, 

harduerit dhe softuerit kompjuterik, mjeteve për ndriçim; Shërbime të punëve të 

supermarketeve, shitoreve me pakicë dhe diskont shitoreve me pakicë të veglave, veglave 
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për kopshtari dhe paisjeve të tyre, biçikletave dhe paisjeve të tyre, paisjeve për vetura, 

orëve, sahatëve dhe stolive (bizhuterive), materialeve për zyra dhe rekuzitave për zyra, 

librave dhe mjeteve tjera të shtypura, mobiljeve dhe mjeteve tjera të lëvizshme për jetë dhe 

punë në banesë, mobiljeve për kopsht, enëve për shfrytëzim në amvisëri ose kuzhinë dhe 

paisjet e tyre, mallit për amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastëkët, qarqafët për 

krevat, tekstileve për shfrytëzim në amvisëri; Shërbime të punëve të supermarketeve, 

shitoreve me pakicë dhe diskont shitoreve me pakicë të veshjeve, pasijeve për kokë, 

këpucëve, aparateve sportive, lodrave, artikujve për argëtim (zbavitje, relaksim), ushqimit 

për kafshë, bimëve, prodhimeve nga duhani; Ofrim i informatave nëpërmjet internetit për 

produkteve për konsum, ofrim i shërbimeve për informata këshilluese konsumatorëve dhe 

informata si shërbim shfrytëzues; Shërbime të regullimit të kontratave për blerje të mallrave 

dhe ofrim i shërbimeve, për të tjerët, përfshi ato në internet (të përfshira në klasën 35); 

Shërbime të punës në supermarkete, shitoreve me pakicë dhe diskont shitoreve me pakicë; 

Regullim i radio kontratave mobile (për të tjerë); Organizim i planifikuar dhe përcjellje e 

zuhvillimit të punës; Rekrutim (përzgjedhje) i kuadrove; shërbime konsultative lidhur me 

organizimin e punës; Shërbime të shitejs me shumicë lidhur me gjërat ushqimore, 

supstancave që shfrytëzohen për larje të robave, preparateve për pastrim, prodhimeve për 

nevoja të pastrimit, mjeteve për dezinfektim, prodhimeve kozmetike dhe preparateve për 

kujdes të trupit, produkteve sanitare, barnave (ilaçeve) të cilat mund të blehen pa reçetë, 

shtesave dietike; Shërbime të shitejs me shumicë lidhur me mjetet piroteknike, aparateve 

elektrike/paisjeve, aparateve elektronike dhe paisjet e tyre, kompjuterëve dhe paisjeve të 

tyre, kompakt disqeve, harduerit dhe softuerit kompjuterik, mjeteve për ndriçim; Shërbime 

të shitjes me shumicë lidhur me veglat, veglat për kopshtari dhe paisjeve të tyre, biçikletave 

dhe paisjeve të tyre, paisjeve për vetura, orëve, sahatëve, orëve dhe stolive (bizhuterive), 

materialeve për zyra dhe rekuzitave për zyra, librave dhe mjeteve tjera të shtypura, 

mobiljeve dhe mjeteve tjera të lëvizshme për jetë dhe punë në banesë, mobiljeve për 

kopsht, enëve për shfrytëzim në amvisëriose kuzhinë dhe paisjet e tyre, mallit për amvisëri, 

mbulesave të krevatit, përfshi jastëkët, qarqafët për krevat, tekstileve për shfrytëzim në 

amvisëri; Shërbime të shitjes me shumicë lidhur me veshjet, pasijeve për kokë, këpucëve, 

aparateve sportive, lodrave, artikujve për argëtim (zbavitje, relaksim), ushqimit për kafshë, 

bimëve, prodhimeve nga duhani; Shërbime të ndihmës në menaxhimin komercial dhe 

insdustrial; Shërbime furnizimi për të tjerët (blerje malli dhe shërbime për biznese të tjera). 

   

 

 

 

(111)  23162 

(151)  07/06/2018 

(181)  31/07/2027 

(210)  KS/M/ 2017/939 

(732)  LC WAIKIKI MAGAZACILIK 

HIZMETLERI TICARET ANONIM 

SIRKETI Evren Mahallesi, Gulbahar 

Caddesi, No. 96 Bagcilar - Istanbul, Turkey, 

TR 

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

(540)  WAIKIKI 
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(511) 3   Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, gryerje dhe abraziv; sapun jo mjekësor; parfumeri, vajra esenciale, 

kozmetikë jo mjekësore, losione flokësh jo mjekësor; dentifricë jo mjekësor   

18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura; lëkura dhe gëzofë kafshës; koferë dhe çanta udhëtimi; 

çadra dhe çadra dielli; bastunë; kamzhik, pajime kuajsh dhe shala; kollare, rripa dhe veshje 

për kafshë   

25   Veshje, mbadhje, mbulesa koke   

35   Shpallje; adminisrim biznesi; administrim biznesi; fuksione zyre; të bërit bashkë, për 

përfitim të tjerëve të preparateve për zbardhje dhe substancave tjera për përdorim në 

lavanderi, të preparateve për pastrim, lustrim, gryerje dhe abraziv, sapunit jo mjekësor, 

parfumerisë, vajrave esenciale, kozmetikës jo mjekësore, losioneve të flokëve jo mjekësor, 

dentifricëve jo mjekësor, vajrave dhe grasove industriale, lubrifikuesve, absorbuesve të 

pluhurit, komopozimeve për lidhje dhe lagije, karburantëve (përfshi karburantët alkoolik) 

dhe ndriçuesve, kandilave dhe qirinjve për ndriqim, preparateve farmaceutike, preparateve 

mjekësore dhe veterinare, preparateve sanitare për qëllime mjekësore, ushqimit dietik dhe 

substancave të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqimit për bebe, shtesave 

ushqimore dhe dietike për njerëz dhe kafshë, leukoplasteve, materialeve për fashim, 

materialeve për mbushje të dhëmbëve, dyllit dentar, dezinfektantëve, preparateve për 

shkatërimin e dëmtuesve, fungicideve, herbicideve, letrës dhe kartonit, gjërave të shtypura, 

materialeve libër lidhës, fotografive, materialeve për zyre dhe stacionari, pos mobiljeve, 

ngjitësve për nevoja zyre ose shtëpiake, materialeve për artistësh dhe për vizatime, 

brushave për pikturim, materialeve për trajnim dhe mësimdhënije, fletëve të plastikës, 

najllonit (filmit) dhe çeseve për mbështjellje dhe paketim, shkronjave të shtypit, bloqeve të 

printimit, lëkurës dhe imitimeve nga lëkura, lëkurave dhe gëzofëve të kafshëve, koferëve 

dhe çantave të udhëtimit, çadrave dhe çadrave të diellit, bastunëve, kamzhikëve, pajimeve 

për kuaj dhe shalave, kollareve, rripave dhe veshjeve për kafshë, mobilieve, pasqyrave, 

kornizave për piktura, kontejnerëve, jo nga metali, për rruajtje dhe transport, kockës, 

brinave, kockës së balenës ose sedef të papërpunuar ose gjysëm të përpunuar, guaskave,  

shkumës së detit, qilibarit të verdhë, enëve dhe kontejnerëve për kuzhinë ose amvisëri, 

krehërve dhe sfungjerëve, brushave, pos brushave për pikturim, materialve për bërjen e 

brushave, artikujve për qëllime pastrimi, qelqit të papërpunuar ose gjysëm i përpunuar, pos 

qelqit për ndërtimtari, qelqurinave, porcelanit dhe argjilës, tekstilit dhe zëvendësuesve për 

tekstil, qarqafëve për shtëpi, perdeve nga tekstili ose plastika, veshjeve, mbadhjeve, 

mbulesave për kokë, qilimave, rogozëve, udhëzave dhe shtrojeve, linoleumit dhe 

materialeve tjera për mbulimin e dyshmeve; varëseve të murit (jo tekstile), duke ju 

mundësuar blerësve ti shikojnë dhe ti blejnë këto mallra. 
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(111)  23106 

(151)  29/05/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/940 

(732)  MORINA  GROUP SH.P.K rr.  Xhevë 

Lladrovci 10500 Graçanicë, KS 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilat i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura.   

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

peshqirë higjienikë posaçërisht facoleta higjienike, tampona, peshqirë higjenik; pelena për 

mosmbajtje.   

16   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

posaçërisht letër e lagët tualeti; peshqirë, peshqirët për fshirjen e duarve, dhe peshqirë për 

kuzhinë, pecetat e tavolinës, shamitë dhe maramat prej letre dhe celuloze (për një 

përdorim); salveta, facoleta dhe fshirës kozmetike; brekë-pelena foshnjash prej letre dhe 

celuloze (për një përdorim); pelena për foshnje.   

 

 

 

(111)  23108 

(151)  29/05/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/941 

(732)  MORINA  GROUP SH.P.K rr.  Xhevë 

Lladrovci 10500 Graçanicë , KS 

 
 

(540)  ALBA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilat i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura   

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

peshqirë higjienikë posaçërisht facoleta higjienike, tampona, peshqirë higjenik; pelena për 

mosmbajtje   

16   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

posaçërisht letër e lagët tualeti; peshqirë, peshqirët për fshirjen e duarve, dhe peshqirë për 
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kuzhinë, pecetat e tavolinës, shamitë dhe maramat prej letre dhe celuloze (për një 

përdorim); salveta, facoleta dhe fshirës kozmetike; brekë-pelena foshnjash prej letre dhe 

celuloze (për një përdorim); pelena për foshnje   

 

 

 

(111)  23098 

(151)  28/05/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/942 

(732)  MORINA  GROUP SH.P.K rr.  Xhevë 

Lladrovci 10500 Graçanicë, KS 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilat i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura   

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

peshqirë higjienikë posaçërisht facoleta higjienike, tampona, peshqirë higjenik; pelena për 

mosmbajtje   

16   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

posaçërisht letër e lagët tualeti; peshqirë, peshqirët për fshirjen e duarve, dhe peshqirë për 

kuzhinë, pecetat e tavolinës, shamitë dhe maramat prej letre dhe celuloze (për një 

përdorim); salveta, facoleta dhe fshirës kozmetike; brekë-pelena foshnjash prej letre dhe 

celuloze (për një përdorim); pelena për foshnje   

 

 

 

(111)  23100 

(151)  28/05/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/943 

(732)  MORINA  GROUP SH.P.K rr.  Xhevë 

Lladrovci 10500 Graçanicë, KS 

 
 

(540)  FIOLLA 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilat i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura   

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 
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peshqirë higjienikë posaçërisht facoleta higjienike, tampona, peshqirë higjenik; pelena për 

mosmbajtje.   

16   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj klase), 

posaçërisht letër e lagët tualeti; peshqirë, peshqirët për fshirjen e duarve, dhe peshqirë për 

kuzhinë, pecetat e tavolinës, shamitë dhe maramat prej letre dhe celuloze (për një 

përdorim); salveta, facoleta dhe fshirës kozmetike; brekë-pelena foshnjash prej letre dhe 

celuloze (për një përdorim); pelena për foshnje. 

  

 

 

 

(111)  23214 

(151)  19/06/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/944 

(732)  Colgate-Palmolive Company A 

Delaware Corporation 300 Park Avenue New 

York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  AJAX BOOST 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate zbardhuese, preparate për përdorim në lavenderi; preparate pastruese, 

preparate lustruese, preparate fërkuese dhe preparate gërryese; preparate për pastrimin e 

furrës; preparate për pastrimin e kanaleve (drenazhave); preparate për pastrimin e 

dyshemeve; preparate për pastrimin e xhamave; preparate për pastrimin e tepihëve; 

preparate për pastrimin e tjegullave; pastrues toaleti; pastrues të tapicerive; preparate 

pastrimi për përdorim në mirëmbajtjen e shtëpisë”.    

 

 

 

(111)  23239 

(151)  19/06/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/945 

(732)  Apple Inc 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  CAREKIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 
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dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe 

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora 

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 
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bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike   
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(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe 

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

103 

 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora 

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 
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mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike 
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(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe 

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora 

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 
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si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike; aparatet dhe 

instrumentet e peshimit; aparat matës; fikese zjarri; aparatet dhe pajisjet e shpëtimit të jetës; 

alarmet, sensorët e alarmit dhe sistemet e monitorimit të alarmit; sistemet e sigurisë dhe të 

mbikqyrjes të banesave; detektorë të tymit dhe monoksidit të karbonit; termostatët, 

monitorët, sensorët dhe kontrollues për pajisjet dhe sistemet e ajrit të kondicionuar, 

ngrohjes dhe ventilimit; bllokada elektrike dhe elektronike te derës dhe te dritareve; 

telekomanda për hapjen dhe mbylljen e derës së garazhit; hapës të perdeve, perdeve 

hijëzuese, hijeve të dritareve dhe roletave; kontrollues të ndricimit; prizë elektrike; celësa 
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elektrik dhe elektronik.   
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(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe 

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora 

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 
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dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.   
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(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe 

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora 

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 
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video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.   
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(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 
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elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe 

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora 

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 
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kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.   

 

 

 

(111)  23231 

(151)  19/06/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/951 
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(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MAGIC KEYBOARD 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe 

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora 

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 
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instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.   
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(111)  23229 

(151)  19/06/2018 

(181)  01/08/2027 
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Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MAGIC TRACKPAD 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe 

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora 

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 
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vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.   

 

 

 

(111)  23226 

(151)  19/06/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/953 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  MAC MINI 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë, kompjuterë notbuk (fletëshënues), harduer kompjuterik, softuerë 
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kompjuterik i sistemit operativ, pajisje periferike të kompjuterit.  

 

   

 

 

 

(111)  23228 

(151)  19/06/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/954 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  IMAC PRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë, kompjuterë notbuk (fletëshënues), harduer kompjuterik, softuerë 

kompjuterik i sistemit operativ, pajisje periferike të kompjuterit.  

  

 

 

(111)  23225 

(151)  19/06/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/955 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MAC PRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë, kompjuterë notbuk (fletëshënues), harduer kompjuterik, softuerë 

kompjuterik i sistemit operativ, pajisje periferike të kompjuterit   

 

 

 

(111)  23223 

(151)  19/06/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/956 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MACBOOK PRO 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë, kompjuterë notbuk (fletëshënues), harduer kompjuterik, softuerë 
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kompjuterik i sistemit operativ, pajisje periferike të kompjuterit.  

   

 

 

 

(111)  23210 

(151)  19/06/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/957 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  SMART CONNECTOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduerë kompjuterik; pajisje periferike kompjuterike; pajisje periferike për 

pajisjet mobile; konektorë elektrik dhe elektronik; konektorë elektronik për pajisjet mobile 

dixhitale elektronike që mbahen me dorë dhe tastatura; kabllo për kompjuterë, monitor dhe 

ekran, tastatura, maus dhe mbajtëse për maus, majë shkruese, printerë dhe ngasës të disqeve 

dhe hard drajv (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate për incizimin dhe 

riprodukimin e tingujve; aparate dhe mjete për ruajtjen e të dhënave; bateritë; konektorë 

elektrik dhe elektronikë, bashkues, tela, kablla, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe 

dhe adapter për përdorim me mallrat e lartëpërmendura; këllëfat dhe mbajtëset të 

përshtatura ose të formuara për të mbajtur kompjuterë, pajisjet periferike kompjuterike, 

harduerë kompjuterik, kompjuterët që mbahen me dorë, kompjuterët tabletë, kompjuterët 

laptop, telefonat mobil, dhe pajisjet periferike kompjuterike që mund të vishen.  

  

 

 

 

(111)  23209 

(151)  19/06/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/958 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  LIVE LISTEN 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefiona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 
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dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjuesve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer për 

zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar dhe 

e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike kompjuterike; 

pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për vesh, 

televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike që 

mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, ora 

të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e 

video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 
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kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekranë kompjuteri, ekranë 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike.   

 

 

 

(111)  23170 

(151)  07/06/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/959 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  SMART COVER 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, orave të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjueseve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer 

për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar 

dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike 

kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 
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pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për 

vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike 

që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjueseve të veshit, audio 

e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekrane kompjuteri, ekrane 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 
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telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues.   

 

 

 

(111)  23221 

(151)  19/06/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/960 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  SUPERDRIVE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduerë kompjuterik; softuerë kompjuterik; pajisje periferike kompjuterike; 

drajver të disqeve për kompjuterë   

 

 

 

(111)  23094 

(151)  28/05/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/961 

(732)  Richter Gedeon Nyrt 1103 Budapest, 

Gyömrői út 19-21., HU 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  REWELLFEM 

 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike  

 

 

 

(111)  23102 

(151)  29/05/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/962 

(732)  Richter Gedeon Nyrt 1103 Budapest, 

Gyömrői út 19-21., HU 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  VAGIRUX 
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(511) 5   Preparate farmaceutike   

 

 

 

(111)  23096 

(151)  28/05/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/963 

(732)  Richter Gedeon Nyrt 1103 Budapest, 

Gyömrői út 19-21., HU 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  VAGISOFT 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike  

 

 

 

(111)  23247 

(151)  21/06/2018 

(181)  01/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/964 

(732)  JACOBS DOUWE EGBERTS DE 

GmbH Langemarckstrasse 4-20 

Bremen 28199, DE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  CRONAT 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, ekstrakte të kafës, kafe artificiale, çaj, kakao.  

  

 

 

 

(111)  23161 

(151)  07/06/2018 

(181)  02/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/965 

(591)  Ngjyrë portokalli, e zezë. 

(732)  KAVSAN AYAKKABI SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Hacipiri 

Mahallesi, Yeni Sanayi Sitesi, Kavlu 

Caddesi, No: 2, İskilip – Çorum , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 18   Lëkurë dhe imitime nga lëkura; lëkura kafshës; gëzofe kafshësh, lëkurë 

artificiale, lëkurë e fortë; mallra të bëra nga lëkura, imitimi i lëkurës ose materialeve 

sintetike, posaqërisht, çanta udhëtimi, valixhe, çanta dokumentesh, kuleta, çanta dore, trasta 

shpine për bartje të bebeve, kuti nga lëkura dhe lëkura e fortë për ruajtjen e kartolinave 

përshëndetëse, kuti nga lëkura për kapela për udhëtim; kuti të zbrazta të cilat shiten të 

zbrazta për makijazh, çanta tualeterie që shiten të zbrazta, kuti tualeti që shiten të zbrazta, 

çanta veglash që shiten të zbrazta; çanta librash; kuti për bartje të dokumenteve, çantë 

dokunetesh, çanta shpine, çanta shkolle, çanta shopingu nga lëkura, kuti lëkure për 

banknota, kuti çelsash; çadrra, çadra dielli, posaqërisht, çadra dielli dhe kallam, bastunë   

25   Veshmbadhje, posaqërisht, këpucë duke përjashtuar këpucët ortopedike, sandale, çizme 

jo ujëlëshuese, çizme për ecje, çizme (çizme të shkurtëra deri në kyç), këpucë sportive, 

papuçe; pjesë për këpucë posaqërisht take, shtroje (taban) për veshmbathje, pjesë të sipërme 

të veshmbathjeve; rripa (veshje).   

35   Të bërit bashkë, për përfitim të tjerëve, të mallrave të ndryshëm, posaqërisht, të lëkurës 

dhe imitimeve nga lëkura; lëkurës së kafshëve; gëzofëve të kafshëve, lëkurës artificiale, 

lëkurës së fortë, mallrave të bëra nga lëkura, imitimit të lëkurës ose materiale sintetike, 

posaqërisht, çantave të udhëtimit, valixheve, çantve për dokumente, kuletave, çantave të 

dorës, trastave të shpinës për bartje të bebeve, kutive nga lëkura dhe lëkurës së fortë për 

ruajtjen e kartolinave përshëndetëse, kutive nga lëkura për kapela për udhëtim; kutive të 

zbrazta të cilat shiten të zbrazta për makijazh, çantave për tualeteri që shiten të zbrazta, 

kutive të tualetit që shiten të zbrazta, çantave për vegla që shiten të zbrazta, çantave për 

libra, kutive për bartje të dokumenteve, çantve për dokunete, çantave të shpinës, çantave 

për shkollë, çantave për shoping nga lëkura, kutive nga lëkura për banknota, kutive për 

çelsa, çadrrave, çadrave të diellit, posaqërisht, çadrave të diellit dhe kallami, bastunëve, 

veshmbadhjeve, posaqërisht, këpucëve duke përjashtuar këpucët ortopedike, sandaleve, 

çizmeve jo ujëlëshuese, çizmeve për ecje, çizmeve (çizmeve të shkurtëra deri në kyç), 

këpucëve sportive, papuçeve, pjesëve për këpucë posaqërisht takeve, shtrojeve (taban) për 

veshmbathje, pjesëve të sipërme të veshmbathjeve; rripave (veshje).   

 

 

 

(111)  23220 

(151)  19/06/2018 

(181)  02/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/966 

(591)  E kuqe, e kuqe e mbyllët, e bardhe, e 

hirtë dhe e kaltër                                     

(732)  Colgate-Palmolive Company 

A Delaware Corporation 300 Park Avenue 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   
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(511) 3   Pasta dhëmbësh dhe për larjen e gojës   

 

 

 

(111)  23310 

(151)  04/07/2018 

(181)  02/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/968 

(732)  CONFORAMA HOLDING 80 

Boulevard du Mandinet, Lognes 77432 

Marne la Vallée Cedex 2, FR 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Aparate dhe makina elektrike për përdorim në kuzhinë për grirje, copëtim, 

thërmim, blluarje, shtrydhje, prerje, përzierje, emulsifikim (shkrirje), rrahje apo qërosje të 

ushqimit; makina elektrike të kuzhinës për përgatitje [përpos për zierje]; blenderë elektrik, 

mikserë, blendera, shtypëse limoni, makina centrifuge, grirës, procesorë ushqimi, prerës 

elektrik të ushqimit në fleta, thika elektrike, kafe bluarës, hapës elektrik të kanaqeve; 

makina për larjen e enëve, makina larëse, makina tharëse rrotulluese; fshesa elektrike, 

makina për qepje; njësi avullimi   

8   Hekur të sheshtë   

9   Aparate dhe instrumente për peshim, peshore për banjo, peshore për kuzhinë.”   

11   Aparate dhe makina për zierje, tenxhere elektrike, vatra kuzhine, me gaz apo të 

përzierë, stufa, furnela elektrike, barbekju (skara), zierës, avullues, furra me mikrovalë, 

aparate për fërgim, skara; zierës më avull; aparate për ftohje, ngrirje, frigoriferë, bodrume 

për verë; aparate për tharje; tharës për flokë; aparate për kondicionim të ajrit, flladitës me 

rrymë; aparate apo makina për pastrimin e ajrit apo ujit; kapakë nxjerrës për kuzhinë, 

kapakë ventilimi; makina për kafe, aparate për kafe, ibrik çaji; aparate për zierje, makina 

për gatimin e bukës, thekës për bukë, ngrirës të thellë me rrymë, përgatitës të jogurtit, 

makina për kruajtëse, makina për fondu, makina për sanduiqa të thekur, makina për pite 

uafell, makina për palpeta, makina për lëpirëse pambuku; aparate për kokoshka (palagaqe), 

fontana çokolate; raidatorë elektrik, aparate për ngrohje   

21   Enë metali për bërjen e akullit dhe pijeve të ngrira, tavolina për hekurosje.”   
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(111)  23088 

(151)  22/05/2018 

(181)  03/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/969 

(300)  87/325,936  06/02/2017  US 

(732)  Amgen Inc. (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike të cilat perdoren për prevenimin, 

mbajtjen nën kontrollë dhe trajtimin e kokëdhimbjeve, kokëdhimbjeve në formë të 

migrenës, dhimbjeve në kokë dhe çrregullimeve apo gjendjeve neurologjike   

 

 

 

(111)  23091 

(151)  23/05/2018 

(181)  03/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/970 

(300)  87/325,932  06/02/2017  US 

(732)  Amgen Inc. (Delaware corporation) 

One Amgen Center Drive Thousand Oaks, 

California 91320-1799, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike; preparate farmaceutike të cilat perdoren për prevenimin, 

mbajtjen nën kontrollë dhe trajtimin e kokëdhimbjeve, kokëdhimbjeve në formë të 

migrenës, dhimbjeve në kokë dhe çrregullimeve apo gjendjeve neurologjike   

 

 

 

(111)  23201 

(151)  14/06/2018 

(181)  03/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/971 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(540)   
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(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Konektorë elektrik dhe elektronik, tela, kablla, mbushës, labote, stacione ndalëse, 

dhe adapterë për përdorim me kompjuterë, audio pllejerë të formatit dixhital, inqizues zëri 

dixhital, inqizues video dixhitale dhe pllejerë, kamera, sisteme të pozicionimit global 

(pajisje GPS), telefona mobil, dhe pajisje elektronike dixhitale mobile qe mbahen me dorë 

që mundësojnë ofrimin e qasjes në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e 

thirrjeve telefonike, fakseve, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale;pajisje 

periferike kompjuterike   

 

 

 

(111)  23333 

(151)  10/07/2018 

(181)  03/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/972 

(732)  MADEN GROUP L.L.C. Rr. Ilaz 

Kodra Nr. 9,  10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  MADEN 

 
 

     

 
 

 

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

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë   

 

 

 

(111)  23332 

(151)  10/07/2018 

(181)  03/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/973 

(732)  MADEN GROUP L.L.C. Rr. Ilaz 

Kodra Nr. 9,  10000 Prishtinë, Kosovë, KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

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

36   Sigurimet; çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e patundshmërisë   

37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë   

 

 

 

(111)  23105 

(151)  29/05/2018 

(181)  04/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/974 

(732)  IPTV TECH  L.L.C. Rr. Perandori 

Justinian Nr. 66, 10000 Prishtinë, Kosovë, 

KS 

 
 

(540)  DIGIKOS 

 
 

     

 
 

 

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

kinematografike, optike, të peshimit, matjes, sinjalizimit, kontrollit (mbikëqyrjes), aparatet 

dhe instrumentet për shpëtimin e jetës dhe për trajnime; aparatet dhe instrumentet e 

drejtimit, kalimit, akumulimit, rregullimit dhe kontrollimit të elektricitetit; aparatet për 

incizimin, transmetimi ose riprodhimin e zërit dhe të pamjeve; bartësit e të dhënave 

magnetike; disqet për incizim; makinat automatike të shitjes dhe mekanizmat për aparatet 

që operojnë me futjen e monedhës; makinat llogaritëse të arkës, makinat llogaritëse, pajisjet 

për përpunimin e të dhënave dhe kompjuterët; aparatet për shuarjen e zjarrit.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë përfshirë në klasat tjera; 

materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi ose 

qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobileve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë përfshirë në klasat tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike.   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   

38   Telekomunikacione.   

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

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë   
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(111)  23131 

(151)  31/05/2018 

(181)  04/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/975 

(732)  Şölen Çikolata Gida Sanayi ve Ticaret 

Anonim Şirketi Organize Sanayi Bölgesi 

83412 Nolu Cad. No:4 Şehitkamil 

Gaziantep-Turkey, TR 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiaka dhe sagu; miell dhe preparate 

të bëra nga drithërat; bukë, brumëra; akuj të ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, salcat (mëlmesa); erëzat; akull; ëmbëlsira, 

çokollata, biskota, keksa me shije te ndryshme (kreker), vafer, çokollatë e përbërë nga 

qumështi, torta, ëmbëlsira, çokollata dhe ëmbëlsira me karamel. Çamçakëzat. Akullore, 

akuj të ngrënshem. Ushqime të ngrënies me bazë drithi, kokoshka, tërshërë e grimcuar, çips 

misri, drithëra per mëngjese, grurë të përpunuar për konsum njerëzor, elbi i grimcuar për 

konsum njerëzor, tërshërë e përpunuara për konsum njerëzor, thekër e përpunuar për 

konsum njerëzor ". 

  

 

 

 

(111)  23200 

(151)  14/06/2018 

(181)  07/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/976 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  SMART KEYBOARD 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 
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dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, orave të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjueseve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer 

për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar 

dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike 

kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për 

vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike 

që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje virtuale dhe për realitet të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjueseve të veshit, audio 

e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 
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bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekrane kompjuteri, ekrane 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 

mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues.   

 

 

 

(111)  23165 

(151)  07/06/2018 

(181)  07/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/977 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  SMART BATTERY CASE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë; harduer kompjuterik; kompjuterë që mund të mbahen në dorë; 

kompjuter tablet; aparate dhe instrumente telekomunikimi; telefona; telefona mobil; 

telefona të mënçur (smartfon); pajisje komunikimi pa tela për transmetimin e zërit, të 

dhënave, imazheve, përmbajtjes audio, video dhe asaj multimediale; aparate komunikimi të 

rrjeteve; pajisje elektronike dixhitale që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë 

qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, 

dhe të dhënave tjera dixhitale; harduer kompjuterik që mund të vishet; pajisje elektronike 

dixhitale që mund të vishen dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për 

dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera 

dixhitale; ora të mënçura (smartuaç); syze të mënçura; unaza të mënçura; përcjellës të 

aktiviteteve që mund të vishen; byzylykë të lidhur [instrumente matëse]; lexues të librave 

elektronik; softuer kompjuterik; softuer kompjuterik për instalimin, konfigurimin, operimin 

apo kontrollimin e kompjuterëve, pajisjeve periferike kompjuterike, pajisjeve mobile, 

telefonave mobil, oravë të mënçura, syzave të mënçura, pajisjeve që mund të vishen, 

kufjeve, dëgjueseve, televizioneve, kutive për instalim (setap boks), audio e video 

pllejerëve dhe incizuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; softuer 

për zhvillimin e aplikacioneve; softuer për lojëra kompjuterike; përmbajtje e para-incizuar 

dhe e shkarkueshme audio, video dhe përmbajtje multimediale; pajisje periferike 
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kompjuterike; pajisje periferike për kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese për 

vesh, televizione, kuti instalimi, audio dhe video pllejerë si dhe incizues; pajisje periferike 

që mund të vishen për përdorim me kompjuterë, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, 

ora të mënçura, syze të mënçura, unaza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, televizione, kuti 

instalimi dhe audio e video pllejerë si dhe incizues; aparate të identifikimit dhe autentikimit 

biometrik; matës të shpejtësisë; matës të lartësisë; aparate për matjen e distancës; aparate 

për incizimin e distancës; pedometër (matës të hapave); aparate për matjen e shtypjes; 

indikatorë të shtypjes; monitorë, ekrane, ekranë të montuar në kokë, dhe kufje për përdorim 

me kompjuterë, telefona të mënçur, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund 

të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, televizione, kuti instalimi, audio e video pllejerë 

si dhe incizues; ekrane, syza, kontrollorë dhe kufje për realitet virtual dhe të shtuar 

(zmadhuar); syze 3D; syze; syze dielli; lenta për syze; xham optik; mallra optike; aparate 

dhe instrumente optike; kamera; blica për kamera; tastatura, maus, mbajtëse për maus, 

printerë, ngasës të disqeve, dhe hard drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të 

dhënave); aparate për incizimin dhe riprodukimin e tingujve; pllejerë dixhital audio dhe 

video si dhe incizues; audio zmadhues; audio përforcues dhe pranues; audio aparate për 

vetura motorike; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit; kufje; dëgjuese; 

mikrofona; televizione; pranues dhe monitorë të televizioneve; set top kuti (për konvertim 

të sinjalit dixhital në analog); radio; radio transmetues dhe pranues; ndërfaqe përdoruesish 

për kompjuterë dhe pajisje elektronike në bord për automjete motorike, gjegjësisht panele 

kontrolli, monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, stacione të bashkimit (të pajisjeve), 

konektorë, çelës elektrik, dhe kontrolle që aktivizohen përmes zërit; sisteme të pozicionimit 

global (pajisje GPS); instrumente navigimi; aparate navigimi për automjete [kompjuterë të 

instaluar në tabelë të instrumenteve]; pajisje kontrollimi nga distanca për kontrollimin e 

kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, pajisjeve elektronike që 

mund të vishen, orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjueseve të veshit, audio 

e video pllejerëve dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, 

zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; pajisje 

që vishen për kontrollimin e kompjuterëve, telefonave mobil, pajisjeve mobile elektronike, 

orave të mënçura, syzeve të mënçura, kufjeve, dëgjuesve të veshit, audio e video pllejerëve 

dhe incizuesve, televizioneve, kutive të instalimit e konfigurimit, zmadhuesve, 

përforcuesve, sistemeve të teatrit shtëpiak, dhe sistemeve të argëtimit; aparate për ruajtjen e 

të dhënave; çipa kompjuteri; bateri; mbushës të baterive; konektorë elektrik dhe elektronik, 

bashkues, tela, kabllo, mbushës, labote, stacione ndalëse, dhe adapterë për përdorim me 

kompjuterë, telefona mobil, kompjuterë portativ, pajisje periferike kompjuterike, telefona 

mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, 

syza të mënçura, kufje, dëgjuese veshi, audio e video pllejerë dhe incizues, televizione dhe 

kuti instalimi; ekrane ndërvepruese me prekje; ndërfaqe veprimi për kompjuterë, ekrane 

kompjuteri, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të 

vishen, ora të mënçura, syza të mënçura, televizione, kuti instalimi e konfigurimi, dhe audio 

e video pllejerë dhe incizues; shtresa mbrojtëse të përshtatura për ekrane kompjuteri, ekrane 

të telefonave mobil, dhe ekraneve të orave të mënçura; pjesë dhe aksesorë për kompjuterë, 

pajisje periferike kompjuterike, telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje 

elektronike që mund të vishen, ora të mënçura, syze të mënçura, kufje, dëgjuese të veshit, 

audio e video pllejerë dhe incizues, televizione, kuti të instalimit e konfigurimit; 
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mbështjellës, çanta, këllëfe, qeska, shirita lidhës dhe litarë të shkurtë për kompjuterë, 

telefona mobil, pajisje elektronike mobile, pajisje elektronike që mund të vishen, ora të 

mënçura, syze të mënçura, dëgjuese, kufje, kuti instalimi, audio e video pllejerë dhe 

incizues; shtagë për vetë-fotografim; mbushës për cigare elektronike   

 

 

 

(111)  23218 

(151)  19/06/2018 

(181)  07/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/978 

(732)  Orthomol pharmazeutische Vertriebs 

GmbH Herzogstr. 30, 40764 Langenfeld, DE 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  ORTHOMOL 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Substanca dietike të përshtatura për përdorim mjekësor.”   

 

 

 

(111)  23277 

(151)  26/06/2018 

(181)  07/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/979 

(732)  INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, 

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

Diputación, Edificio Inditex, Arteixo (A 

Coruña), ES 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  JOIN LIFE 

 
 

     

 
 

 

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

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

produkte kozmetike, losione për flokë; pastë dhëmbësh, shkëlqyes të këpucëve, krema dhe 

dyll; dyll për rrobaqepës; dyll për këpucëtar; dyll për lëkurë; dyll (depilues); dyll për 

lavenderi; dyll për parket të dyshemeve; shampon; çantë kozmetike; preparate për depilim; 

preparate për heqjen e grimit; deodorant për përdorim nga njerzit; (parfumeri);  buzëkuq, 

lapsa për përdorim në kozmetikë; sprej për flokë dhe llak për thonj; preparate për heqjen e 

llakut; faculeta që përmbajnë losione kozmetike; material që përmban detergjent për 

pastrim; losione për përdorim pas rrojës; losione për qëllime kozmetike; preparate për grim; 

krema për  qëllime kozmetike; pastrues njollash; qese për materiale të parfumosura; 

preparate per kujdesin ndaj thonjëve; preparate zbardhuese (dekoloruese) për qëllime 

kozmetike; ekstrakte të luleve (parfume); temjan; dru I aromatizuar; transfere dekoruese për 

qëllime kozmetike, qerpikë dhe thonj falso; gurë shtuf (pumice); aromatizues nga lule të 

thara dhe erëza; preparate kozmetike për qëllim dobësimi; preparate kozmetike për larje; 
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preparate për valëzim të flokëve; preparate për larje; higjenike dhe kozmetike; preparate për 

larjen e gojës jo për qëllime medicinale; kripë për larje; jo për qëllime medicinale; vajëra 

për përdorim higjenik; preparate për rrezitje në diell (kozmetike); kolonjë; sapunë 

deodorant; pudër talk për përdorim në tualet; ngjitës për qëllime kozmetike; yndyrëra për 

qëllime kozmetike; gërryes; preparate për rrojë; kemikale për ndriçimin e ngjyrave për 

qëllim të mirëmbajtjes shtëpiake (lavenderi); shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; 

maska bukurie; dyll për mustaqe; ngjyrë të kaltër që përdoret për ngjyrosje në lavenderi; 

ngjyra të flokëve; kozmetikë për vetulla; shkumës për pastrim; shampon për kafshë 

shtepiake; kozmetikë për kafshë; krema kozmetik; sapunë dezinfektues; torte nga sapuni; 

sapunë që përdoret kundër djersitjes së këmbëve; detergjentë tjerë jo për përdorim në 

operimet e prodhimit dhe jo për qëllime medicinale; niseshte që përdoret në lavenderi; 

qumësht pastrues për përdorim tualeti; ujë javelle, preparate për pastrim me tharje; ujë I 

aromatizuar; parfume; preparate kozmetike për qerpikë; preparate kozmetike për kujdes 

ndaj lëkurës; pudër për grim; ngjitës për ngjitjen e flokëve falso; materiale zbutës të 

materialeve për përdorim në lavenderi; ngjyrosës kozmetik; preparate për heqjen e 

ngjyrave; ujë tualeti   

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

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

argjendarie, gurë të cmuar; instrumente horologjike  (orëmatëse) dhe instrumente tjera 

kronometrike,  kunja zbukuruese; kunja lidhëse; artikuj artistik të punuar nga metalet e 

cmuara; unaza për qelësa (xhingëla apo zingjir xhepi); medalje; monedha, bexha nga 

metalet e cmuara, këpucë dhe kapele zbukuruese nga metalet e cmuara; pranga; zingjir ore; 

mbajtës orësh; fije të metaleve të cmuara (bizhuteri); mbajtëse bizhuterish, zbukurime 

(bizhuteri); bizhuteri nga guri qelibar I verdhë; kunja (bizhuteri); bizhuteri 

mbrojtëse(amulet); unaza (bizhuteri); zbukurime ajrore; bylyzykë (bizhuteri); broshë 

(bizhuteri);zingjirë (bizhuteri); kuti nga metalet e cmuara; qafore (bizhuteri); lidhëse; 

kristale të orëve; orë qelqi; kronograf (orë); orë me alarm; diamantë; xhingëla të vogla 

(bizhuteri); bizhuteri të vogla që kapen në varëse (bizhuteri); xhevahirë; mbajtëse për orë; 

fildish (bizhuteri); medaljonë (bizhuteri); vathë; perla (bizhuteri); rripa për orë dore; orë 

muri dhe orë dore   

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

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

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

për shalëbërës dhe sarac, çanta, çanta për kamping dhe ngjitje si dhe çanta plazhi; çanta për 

sport; korniza për çanta dore; korniza për ombrella për shi apo ombrellat për mbrojtje nga 

dielli; shkopinj për bjeshkatari; çanta të vogla dore, çanta dore; set udhëtimi dhe mbajtëse 

të qelësave (nga lëkura); mbajtëse që ngjiten; çanta për bartjen e rrobave gjatë udhëtimit; 

kuti për kapele nga lëkura; çanta lidhëse për bartjen e fëmijëve; çanta me rrota që përdoren 

për blerje; kuti nga lëkura apo tabela nga lëkura; kuti nga fibrat e vullkanizuara; kuleta 

xhepi; valixhe të vogla, çanta shpine për shkollë  dhe mbajtëse të lëkurës nga materiali I 

lëkurës; çanta për shkollë; çanta për gjëra të vogla (vanitete); (jo të paisura); qafore për 

kafshë; rrip nga lëkura; zinxhir nga lëkura; litar nga lëkura; mbulesë për ombrella; veshje 

për shalë të kuajve; çantë shpine; çantë krahu; çantë shpine; mbatjëse të artikujve për 

muzikë; kapistër, çantë (zarfa, kuletë) nga lëkura, për paketim; artikuj nga lëkura, fije të 

lëkurës, mbajtëse të valixheve, shkopinj për ecje dhe mbajtëse të ombrellave; batanije për 

kuaj; mbulesa të mobiljeve nga lëkura; veshje për kafshë; shtresa për shalë të kuajve; unaza 
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të ombrellave; blinker (dritë), paisje ndriçuese montuese për shalëbërës, ulëse për shkopinj 

për ecje; rripa krahu (shirit); nga lëkura; çantë veglash nga lëkura; ( të zbrazëta); çantë  me 

zixhir rrjetë; tytë (grykë), frena, (mallëra për shalëbërës), kapistër, artikuj nga lëkura; shirit 

nga lëkura; valixhe për udhëtim; çantë që përdoret për blerje; rripa që përdoren për paisjet e 

ushtarëve; rrip për shalë; shirita nga lëkura (mallëra për shalëbërës), rripa për patina 

(rrëshqitëse); imitim lëkure; prerje nga lëkura për mobilje; shirita nga lëkura; shenja (pjesë 

të valixheve); material nga lëkura e çarë; bisht lëkure të macës I përbërë nga 9 fije që 

përdoret për kamzhik; mbulesa të lëkurës (gëzof); lëkurë që përdoret nga yzengjitë; pjesë 

nga kaucuku që përdoret nga yzengjitë; copa lëkure për kafshët (mallëra për shalëbërës), 

kapistër, valixhe, moleskine (imitim lëkure); gëzof; lëkurë nga dhia e egër; tjera jo për 

qëllime pastrimi; çantë nuhatëse (çantë ushqimi); çantë   rrjet që përdoret për blerje; 

mbajtëse nga lëkura; që përdoret nga kalorësit; shtresa për gjunjë për kuaj; shalë për 

kalërim; shtrëngues për shalë; mbajtëse të kartelave (notesa);rrip (mallëra për shalëbërës), 

valvula nga lëkura   

24   Tekstil dhe mallëra nga tekstili, të cilat nuk janë të përfshira në klasët e tjera; mbulesa 

shtrati dhe për tavoline, shtrojë për banjo (përvec mbathjeve), faculeta nga tekstili për 

heqjen e grimit; etiketa (nga materiali), shtroja (tekstili), tapeta tekstili që varen në mur; 

shami nga tekstili; perde nga tekstili dhe plastika; shtroja për shtëpi; peshqirë nga materiali 

I tekstilit; shtroja për udhëtim; (mbulesa për këmbë); perde rrjetë; mbajtës të perdeve nga 

materiali I tekstilit; banerë dhe flamuj (jo nga letra); jorgan me pupla, (mbulesë krevati); 

mbulesa të lirshme për mobilje; këllëf për jastëk; këllëf çarçafi; këllëf për jastëk gjumi; rrjet 

për mushkonja; lecka xhami, material që përdoret për tavolinë të biliardos, shtrojë për 

tavolinë (jo nga letra), pëlhura me gjurmë për qëndisje, peshqir nga tekstili që përdoren për 

fytyrë; çantë që mund të përdoret për fjetje; (me çarçafë); material pambuku; mbulesa për 

kokë (material thesi); material brokadë, material të lirshëm për këpucë, material për 

mbathje të këmbëve, mbulesa për shtretër (kuverta), batanije shtrati, batanije të thurura, 

(material I thurur); material zefir, lëkurë dele Cheviot (material); mbulesa (çarçafë); perde 

të dushit nga tekstili apo plastika; krepa (material); krepon (material); mbulesë krevati, 

damask, material elastike nga leshi; mushama (që përdoren si shtrojë tavolinash); material 

gome, tjera jo nga artikujt e shkrimit; material esparto, material çenille (chenille); shajak, 

fanellatë (material); mbulesa të përshtatshme për kapak të toaletit (nga materiali); gazë 

(material); triko (material); veshje nga leshi; material për veshje  nga leshi, material për 

veshje të brendshme; material për veshje të lirshme; shtroja të vogla nga tekstili; faculeta; 

batanije që mund të shtypen nga tekstili; marabou (material); material për tapiceri; material 

nga lëkura e imituar e kafshëve; material I thurrur; material djathi, material rami, material 

nga fijet artificiale-rajon, pëlhurë (material), tafetë (material), material nga fijet e qelqit për 

përdorim në tekstil, material ngjitës që aplikohet përmes nxehtësisë; material I lirshëm që 

përdoret për pelena, kadife, tyl   

25   Rroba, mbathje për këmbë, mbulesa për kokë, mbathje për motoristë dhe çiklistë, 

përparëse jo nga  letra, shirita për kokë, (mbathje), robdeshambër, mbathje për larje, kapele 

për larje dhe sandale; qafore (përparëse); mbrojtëse të jakës, qizme për sport dhe këpucë 

për plazh; kapele (mbathje); shall, rrip (mbathje); rripa të parave (mbathje); bikine të 

lagështa për skijim në ujë; kravatë, korset (veshje të brendshme); brez për mbathje; shall i 

madh gëzofi, shall, kaçketë (mbathje për kokë), dorëza (mbathje); mbathje rezistente ndaj 

ujit; rrip korse; mantel; qorape të gjata; qorape; shirit (për qafë); gëzof (mbathje); pizhama, 

lidhëse për këpucë; këpucë me take; mbulesa koke (mbathje); llastik qorapesh; rroba për 
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foshnje të porsalindura; (mbathje), xhaketa, kravata (mbathje); dorëza pa gishta, veshore 

(mbathje për veshët), thembra të brendshme, pranga; manzheta (mbathje), mbulesë 

mbrojtëse për fustan, mbathje për plazh; xhepa për mbathje; llastik për qorape; llastik për 

qorape të gjata; zhupon, shtrëngues, përparëse, (mbathje), kostume për maskaradë; 

uniforma; kaçketë me kapak, qizme llastiku, këpucë nga druri, llastik për qorape, pallto, 

këpuca apo sandale esparto; paisje kundër rrëshqitjes për qizme dhe këpucë; veshje për 

banjo; pantofla për banjo, pantollona të gjëra, kominoshe (mbathje të brendshme), bereta 

(kapele); mbathje për këmbë, që nuk ngrohen në mënyrë elektrike; qizme me dantellë, 

qizme, pjesë e sipërme për qizme, kopsa për qizme futbolli, gjysmë-qizme, paisje nga 

metali për këpucë; mbajtëse për këpucë; anësore për këpucë, taka për këpucë, sirtar (për 

veshje), bluza, bolero, përparëse të bluzave; bluza me mëngë të shkurtëra; bluza, korset (të 

brendshme), brekë, jelekë, bluza, xhaketa (veshje), veshje për peshkim, xhaketa të 

mbushura (veshje), konbinime (veshje),  mbathje të lirshme ( të brendshme), veshje të 

gatshme, kravatë që mund të ndahet; veshje nga lëkura; veshje nga imitimi I lëkurës; kapela 

për larje; funde; veshje të lirshme të gatshme (pjesë të veshjeve), pallto të gjatë, pardesy, 

pallto gabardine (veshje), këpucë për gjimnastikë, fanellë (veshje), xhemperë, puloverë, 

xhemperë (puloverë),  uniforma liveri (veshje), mbulesa dore nga gëzofi (veshje), pjesë 

ngjitëse në pjesën e sipërme të këpucave, gëzof me kapuç, pelerina, peliçe, pantollona, geta, 

geta deri të nyja e këmbës, tuta të ngushta, artikuj nga trikotazhi, artikuj nga leshi (veshje), 

bluza, pantollona të shkurtëra, veshje për gjimnastikë, veshje të sipërme, veshje të 

brendshme, sandale, saris (material aziatik), fustana, mbathje të brendshme, kapele, shami 

koke, togë (veshje zyrtare), shirita për rroba, shirita për pantollona, kapele grash, kostume, 

pantofla; këpucë, këpucë sportive   

27   Tepih, velenxë, qilima dhe mbulesa;linoleum dhe materiale tjera për mbulimin e 

dyshemesë;tapeta jo nga tekstili,  shtroja për banjo, letër për tapeta, letër muri, mbulesë për 

dysheme, nënshtresa të tepihëve, mbulesa për dysheme   

 

 

 

(111)  23119 

(151)  30/05/2018 

(181)  07/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/980 

(732)  CPFilms Inc. (A corporation of the 

State of Delaware, USA) 575 Maryville 

Centre Drive St. Louis, Missouri 63141, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Fletë plastike dhe film, jo për paketim; Substanca plastike gjysëm të përpunuara; 

Rëshirë artificiale, që janë gjysëm të gatshme; Filmi plastik poliesteri; Filma plastike 

transparente ose të tejdukshme për mbrojtje kundër grafiteve të sipërfaqeve themelore; Film 

të laminuar, film ultravjollcë absorbues, film reflektues nxehtësie, film diellor (solarë), film 
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rezistent ndaj thyerjës, përforcim i sigurisë dhe filmit të sigurisë, të gjitha për aplikim në 

dritare të ndërtesave ose automjeteve dhe të gjitha janë kryesisht plastike. 

   

 

 

 

(111)  23118 

(151)  30/05/2018 

(181)  07/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/981 

(732)  CPFilms Inc. (A corporation of the 

State of Delaware, USA) 575 Maryville 

Centre Drive St. Louis, Missouri 63141, US 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  LLumar 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Fletë plastike dhe film, jo për paketim; Substanca plastike gjysëm të përpunuara; 

Rëshirë artificiale, që janë gjysëm të gatshme; Filmi plastik poliesteri; Filma plastike 

transparente ose të tejdukshme për mbrojtje kundër grafiteve të sipërfaqeve themelore; Film 

të laminuar, film ultravjollcë absorbues, film reflektues nxehtësie, film diellor (solarë), film 

rezistent ndaj thyerjës, përforcim i sigurisë dhe filmit të sigurisë, të gjitha për aplikim në 

dritare të ndërtesave ose automjeteve dhe të gjitha janë kryesisht plastike.   

 

 

 

(111)  23127 

(151)  31/05/2018 

(181)  07/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/982 

(732)  PURATOS, naamloze vennootschap 

lndustrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden 

(Belgium), BE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  PURATOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Produkte për përmirësimin e cilësisë për përdorim me mallra buke, për përdorim 

industrial dhe artizanal; Aditivët kimikë për produktet ushqimore; Enzimat për përdorim në 

ushqime; Substanca kimike për ruajtjen e produkteve ushqimore; Substancat kimike për 

stabilizimin e produkteve ushqimore; Emulsifikues për përgatitjet ushqimore; Përmirësues i 

shijeve për produktet ushqimore; Kondicionerët e brumërave për industrinë ushqimore; 

Enzimat, emulsifikuesit dhe kimikatet për përmirësimin e cilësisë së çokollatës, bukës, 

pjekurinave të ëmbla dhe ëmbëlsirave të destinuara për përdorim industrial dhe artizanal   

29   Pemë dhe perime të konzervuara, të thata dhe gatuara; Xhelatinë frutash, reçel, salcët 

frutash; Mbushje me fruta, pasta nga frutat dhe kompot; krem ëmbëlsirash dhe glazurë; 

Vezë, qumësht dhe produkte qumështi; Vajra dhe yndyrna ushqimore, margarinë, vajkrem; 
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Krem dhe krem i rrahur.   

30   Miell dhe produkte të bëra nga drithërat; Bukë, pjekurina të ëmbla dhe ëmbëlsira; 

Ëmbëlsira të fryera dhe viennoiserte (kifle-kroasant nga Viena): Kroasant (kifle të 

mbushura), bukë çokollatë dhe produkte të ngjashme të pjekurinave të ëmbla, në veçanti 

produktet e pjekurinave të ëmbla të përgaditura me ose mbi bazën e pjekurinave të fryra; 

Produktet për përmirësimin e cilësisë së produkteve të pjekura, në veçanti përmirësues të 

bukës; Para-përzierjet dhe përgatitjet për prodhimin e bukës në formë pluhuri dhe paste; 

Përzierjet për pjekurina të ëmbla dhe torte; Përzierjet për produktet e pjekurinave; Maja, 

pluhur maja; Pluhur pjekje dhe agjentët e thartimit të ushqimit; Sheqernat dhe fondantët; 

Glazurë dhe mbushje të ëmbla; Përgatitjet aromatike për ushqim; Pluhurat bavareze, 

Kustard (krem karameli), kremrat e pjekurinave të ëmbla, flanë e vezëve (tortë nga vezët) 

dhe ëmbëlsuesit e Bajamës; Kafe, çaj dhe kakao; Çokollatë dhe produkte të çokollatës   

 

 

 

(111)  23129 

(151)  31/05/2018 

(181)  07/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/983 

(732)  PURATOS, naamloze vennootschap 

lndustrialaan 25, 1702 Groot-Bijgaarden 

(Belgium), BE 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  BELCOLADE 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kakao dhe çokollata; Produkte të kakaos dhe çokollatës; Produkte të kakaos dhe 

çokollatës për ëmbëlsira dhe ëmbëltore; aromatizues për çokollatë; Miell dhe produkte të 

prodhuara nga drithërat; Bukë, pjekurina të ëmbla dhe ëmbëlsira; Pjekurina të ëmbla të 

fryera dhe Viennoiserie (kroasant Viene); Sheqernat dhe fondantët; Përgatitjet aromatike 

për ushqim; Kafe, çaj dhe pije të krijuara në bazë të kafesë, çajit dhe / ose çokollatës.   

 

 

 

(111)  23110 

(151)  29/05/2018 

(181)  08/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/985 

(732)  JOHNSON & JOHNSON (New Jersey 

corporation) One Johnson & Johnson Plaza 

New Brunswick, New Jersey, US 

(740)  Xhemajl Krasniqi N.T.SH. "AA & D" 

Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  TEMPOZA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike humane duke përjashtuar preparatet farmaceutike për 

sherimin e dhëmbëve   
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(111)  23124 

(151)  31/05/2018 

(181)  08/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/986 

(732)  Mundipharma AG St. Alban-

Rheinweg 74 CH-4020 Basel, CH 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  ISODINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapun; Perfumeri; Vajra esenciale; Kozmetikë; preparate për kujdesin e flokëve; 

kremra për flokë; artikuj për kujdesin personal (tualete); preparatet kozmetike; Preparate 

për mbrojtjen nga dielli, duke përfshirë spërkës për mbrojtje nga dielli, losione, kremra, 

xhel dhe vajra, balsam dhe krem për buzë; preparate për rrezitje nga dielli; preparate për 

perdorim pas rrezitjes nga dielli (kozmetike); preparate për kujdesin e lekurës (kozmetike), 

duke përfshirë zbutjen e lekures, kremrat për largimin e lekurës se keqe, ujra për larjen e 

fytyrës, krem për largimin qelizave të vdekura, preparate bronzuese dhe artificiale për 

përdorim në lëkurë për rrezitje dhe preparatet për heqjen e yndyrës; preparatet kozmetike, 

duke përfshirë ato për përdorim në lëkurën e kokës, thonjtëve, flokëve dhe lëkurës; faculeta 

të lagura, faculeta tjera me preparate kozmetike; faculeta të lagura, faculeta tjera të 

mbushura me preparate pastruese, duke përfshirë ato për përdorim në lëkurë   

5   Preparate dhe substanca farmaceutike; Preparate veterinare dhe farmaceutike; preparate 

sanitare për qëllime medicinale; ushqim dietik dhe substanca të adoptuar për qëllime 

medicinale ose veterinare; shtesa ushqiore për njerëz dhe kafshë; substanca dietike të 

adoptuara për qëllime medicinale; shtesa dietike; leukoplast, materiale për fashim; mjet 

dezinfektues; mjet antiseptik; preparate dhe substanca farmaceutike, përfshire acidet dhe 

preparatet kimike për qellime mjeksore; Kremra farmaceutike; xhel për përdorim 

dermatologjik; vajra medicilane; kremra të lëkurës, xhel, vajra, losione dhe kremra për 

qëllime farmaceutike; vajra medicinale; preparatet farmaceutike homeopatike (të mjeksise 

alternative); preparte farmaceutike që përbëhen nga ekstrakte bimore; ekstrakte nga bimet 

mjekesore; preparate për kujdesin e thonjeve për qellime mjekosre; preparate mjeksore për 

kujdesin e flokeve; preparate farmaceutike për kujdesin e kujdesin e lekurës; preparate 

farmaceutike për përdorim në lëkurën e kokës, thonjë, flokë dhe lekurë dhe preparate 

farmateutike për rrezitje dhe mbrojtje nga dielli; prepatate farmaceutike për djegiet nga 

dielli për qellime mjeksore; preparate antiseptike dhe antibakteriale; facoleta për qellime 

medicilane; veshjet mjekësore; faculetat, veshjet, pëlhurat dhe materialet për përdorim në 

plagët e fashuara, duke përfshirë ato të mbushura me preparate farmaceutike; pëlhura 

pastrimi të mbushura me dezinfektues për qëllime higjienike; mbështjellës për plagë; 

lozenges-tableta për parandalimin ose largimin e kollës; lozenges-tableta për qellime 

farmaceutike; preparate freskuese për frymëmarrje, që përmbajnë ilaçe; pika për sy; gargarë 

për qëllime mjekësore; lozenges-tableta për dhimbje të fytit; shirita ngjites për qellime 

mjeksore; veshje/fasho dhe mjete tjera për sherimin e plagës   

10   Aparatura dhe instrumente kirurgjikale, aparatura dhe instrumente mjekësore; aparatura 

dhe instrumente veterinare; materialet për qepje; pajisje mjekësore; pajisje mjekësore për të 
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mbyllur plagët; aparatura për përdorim në mjekësi për të tharë plagët; aparate për thithjen e 

plagës; pajisjet kirurgjike dhe pajisje për trajtimin e plagëve; Spërkatës për hundë; Maska 

për qëllime mjekësore; fasho [qese] për parandalimin e presionit të plagëve në trupat e 

pacientëve; fashot për ngrohje dhe leokuplast për trajtimin e plagëve; pajisja terapeutike me 

vokum për plagët; pesaries (një pajisje e vogël e tretshme qe perdoret për të trajtuar 

infeksionin ose si kontraceptiv), shiringa vaginale; instrumente dhe aparatura kirurgjikale, 

mjekësore, dentare dhe veterinare.   

30   Bonbone; Lozenges - tableta [e ëmbël]; Lozenges - tableta për qëllime jo mjekësore   

 

 

 

(111)  23140 

(151)  05/06/2018 

(181)  08/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/987 

(732)  Fritz Egger GmbH & Co. OG  

Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol,  

Austria, AT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  PERFECTSENSE 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Mallrat e bëra nga plastik, laminat plastik (mallrat gjysëm të gatshme); laminat i 

ngjeshur -  kompresaur, elemente të teheve të plastikës.    

19   Tablo me bazë drurin, përkatësisht tablo druri, tablo me fibra druri dhe shtresa druri të 

dendura, të laminaura - petëzuara dhe jo të laminuara, të veshura - përpunuara dhe të 

papërpunuara, tablo laminat të ngjeshur - kompresuar për qellime të ndertimit të veshura - 

përpunuara dhe të papërpunuara; elemente të drurit për ndërtim, të tilla si elemente për 

mbajtjen e ngarkesës, tablo, trarë dhe elemente të para formuara për qëllime ndërtimi; 

pervaz për dritare   

20   Mobilje dhe pjesë për mobilje të bëra nga tablo me bazë drurin, përkatësisht tablo 

druri, tablo me fibra druri dhe shtresa druri të dendura, të tilla si tavolina pune të kuzhinës, 

elemente ballore për mobilje, elemente të trupi të mobiljeve; laminat i ngjeshur -  

kompresaur, si pjesë të mobiljeve; elemente të teheve të plastikës si pjesë të mobiljeve; 

tablot e bëra nga materiale laminati dhe laminat plastike, të gjitha si pjese të mobiljeve   

27   Materiale që përmbjnë tablo me baze drurin per mbulimin e dyshemeve dhe mureve (jo 

nga tekstili); nënshtresa për qilima.   

  

 

 

 

(111)  23139 

(151)  05/06/2018 

(181)  08/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/988 

(732)  Fritz Egger GmbH & Co. OG 

Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol,  

(540)  FEELWOOD 
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, AT 

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

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5, Prishtinë  

 
 

 

(511) 17   Mallrat e bëra nga plastik, laminat plastik (mallrat gjysëm të gatshme); laminat i 

ngjeshur -  kompresaur, elemente të teheve të plastikës   

19   Tablo me bazë drurin, përkatësisht tablo druri, tablo me fibra druri dhe shtresa druri të 

dendura, të laminaura - petëzuara dhe jo të laminuara, të veshura - përpunuara dhe të 

papërpunuara, tablo laminat të ngjeshur - kompresuar për qellime të ndertimit të veshura - 

përpunuara dhe të papërpunuara; elemente të drurit për ndërtim, të tilla si elemente për 

mbajtjen e ngarkesës, tablo, trarë dhe elemente të para formuara për qëllime ndërtimi; 

pervaz për dritare   

20   Mobilje dhe pjesë për mobilje të bëra nga tablo me bazë drurin, përkatësisht tablo 

druri, tablo me fibra druri dhe shtresa druri të dendura, të tilla si tavolina pune të kuzhinës, 

elemente ballore për mobilje, elemente të trupi të mobiljeve; laminat i ngjeshur -  

kompresaur, si pjesë të mobiljeve; elemente të teheve të plastikës si pjesë të mobiljeve; 

tablot e bëra nga materiale laminati dhe laminat plastike, të gjitha si pjese të mobiljeve.    

27   Materiale që përmbjnë tablo me baze drurin per mbulimin e dyshemeve dhe mureve (jo 

nga tekstili); nënshtresa për qilima.   

  

 

 

 

(111)  23301 

(151)  28/06/2018 

(181)  09/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/989 

(591)  E bardhë, e zezë, e kuqe, rozë, e hirtë 

(732)  Grindeks Joint Stock Company 53 

krustpils street,LV-1057,Riga, LV 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte kozmetike''   

5   Preparate farmaceutike''   

 

 

 

(111)  23302 

(151)  28/06/2018 

(181)  09/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/990 

(732)  Grindeks Joint Stock Company 53, 

(540)   
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Krustpils Street, LV-1057, Riga Latvia, LV 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3    “Produkte kozmetike''   

5   Preparate farmaceutike''   

 

 

 

(111)  23198 

(151)  13/06/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/991 

(732)  BARE ESCENTUALS BEAUTY, 

INC. a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Delaware 71 

Stevenson Street, 22nd Floor, San Francisco, 

California 94105, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BUXOM 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetik; preparate kozmetike; preparatet për përkujdesjen e                    lëkurës 

jo  mjekësore;  grim - komplet; deodorantët e trupit (substancë për heqjen  aromave të 

pakëndshme); vajra eterike; pudër trupi; preparate për përkujdesje ndaj diellit; produkte 

parfumerie; gjel stilizues  (substancë me përbërje kozmetike); spërkatës dhe balsam për 

stilizimin e flokëve dhe  për përkujdesjen e flokëve; llak i flokëve; shapon; krem, serum, 

maska dhe shkumë për flokë   

 

 

 

(111)  23112 

(151)  29/05/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/992 

(591)  E kuqe 

(732)  DOLLAR RENT A CAR, INC., a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Oklahoma 8501 

Williams Road, Estero, Florida 33928, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)   
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(511) 39   Shërbime për dhënie me qira të automjeteve   

 

 

 

(111)  23109 

(151)  29/05/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/993 

(591)  E kuqe 

(732)  DOLLAR RENT A CAR, INC., a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Oklahoma 8501 

Williams Road, Estero, Florida 33928, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Shërbime për dhënie me qira të automjeteve.   

 

 

 

(111)  23114 

(151)  29/05/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/994 

(732)  DOLLAR RENT A CAR, INC., a 

corporation organized and existing under the 

laws of the State of Oklahoma 8501 

Williams Road, Estero, Florida 33928, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  DOLLAR 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Shërbime për dhënie me qira të automjeteve   

 

 

 

(111)  23117 

(151)  29/05/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/995 

(732)  DOLLAR RENT A CAR, INC., a 

(540)  100% SENSE TO THE DOLLAR 
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corporation organized and existing under the 

laws of the State of Oklahoma 8501 

Williams Road, Estero, Florida 33928, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

 

(511) 39   Shërbime për dhënie me qira të automjeteve   

 

 

 

(111)  23097 

(151)  28/05/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/996 

(732)  THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, 

LLC a limited liability company organized 

and existing under the laws of the State of 

Oklahoma 8501 Williams Road, Estero, 

Florida, 33928, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  THRIFTY 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Shërbime për dhënie me qira të automjeteve.   

 

 

 

(111)  23186 

(151)  13/06/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/997 

(732)  BARE ESCENTUALS BEAUTY, 

INC. a corporation organized and existing 

under the laws of the State of Delaware  

 71 Stevenson Street, 22nd Floor,  

San Francisco, California 94105, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  BAREMINERALS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetik; preparate kozmetike; grim - komplet; preparatet për përkujdesjen e                     

                lëkurës jo  mjekësore 
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21   Furça kozmetike   

 

 

 

(111)  23095 

(151)  28/05/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/998 

(591)  E kaltër  

(732)  THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, 

LLC a limited liability company organized 

and existing under the laws of the State of 

Oklahoma 8501 Williams Road, Estero, 

Florida, 33928, US 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Shërbime për dhënie me qira të automjeteve.   

 

 

 

(111)  23111 

(151)  29/05/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/999 

(732)  SARAJEVA STEAK HOUSE sh.p.k. 

Rr. Luan Haradinaj nr. 32, 10000 Prishtinë, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  HAS 

 
 

     

 
 

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

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

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akull   

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

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

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

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre   
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37   Konstruksione ndërtimi; riparim; shërbime instalimi   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë   

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

 

 

 

(111)  23113 

(151)  29/05/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1000 

(591)  Kuqe, zi dhe bardhë 

(732)  SARAJEVA STEAK HOUSE sh.p.k. 

Rr. Luan Haradinaj nr. 32, 10000 Prishtinë,, 

KS 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

qumështi dhe produktet e tij; vajrat dhe yndyrat për ushqim   

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

e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, akulloret; mjalta, melasa; tharmi, pluhuri për 

pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat); erëzat; akull.   

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

në klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; farat, bimët dhe lulet 

natyrore; ushqimi për kafshë; malta   

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

frutash; shurupet dhe gatitjet tjera për prodhimin e pijeve freskuese   

35   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

37   Reklamim, menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to; 

analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe 

softuerëve kompjuterikë   

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

 

 

 

(111)  23167 

(151)  07/06/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1001 

(732)  OVS S.p.a. Via Terraglio 17, 

30174 Venezia Mestre, IT 

(540)   
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(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
      

 
 

 

(511) 3   Aroma dhe parfume; zëvendësues (truqe); nxirës për lëkurë; kozmetikë dhe 

preparate kozmetike; sapunë; pasta dhëmbësh; losione kozmetike për flokë    

8   Piskatore (pincë) për thonj; piskatore (pincë) për heqje të qimeve; lima; brisqe.   

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

përfshira në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzofe; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çadra, çadra 

dielli dhe bastunë; kamxhik, paime kuajsh dhe shala   

21   Brusha makiazhi; brusha; krehër dhe sfungjer; kuti krehërish   

26   Karficë; karfica (gjilpëra) flokësh; zgjërues (peruke) flokësh; gjilpëra flokësh; shirita 

(kordele) flokësh; rathë flokësh; lastik flokësh; pinca flokësh; bigudi   

35   Reklamim;menaxhim biznesi;administrim biznesi;punë zyrash.   

 

 

 

(111)  23166 

(151)  07/06/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1002 

(732)  OVS S.p.a. Via Terraglio 17, 

30174 Venezia Mestre, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 24   Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; qarqaf për mirmbajtje shtëpie; perde nga 

tekstili ose plastika   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.   

 

 

 

(111)  23164 

(151)  07/06/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1003 

(732)  OVS S.p.a. Via Terraglio 17, 

30174 Venezia Mestre, IT 

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

(540)   
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto material të cilat nuk 

janë të përfshira në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzofe; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çadra, 

çadra dielli dhe bastunë; kamxhik, paime kuajsh dhe shala.   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.   

 

 

 

(111)  23163 

(151)  07/06/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1004 

(732)  OVS S.p.a. Via Terraglio 17, 

30174 Venezia Mestre, IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Lëkurë dhe imitime të lëkurës, dhe mallra të bëra nga këto material të cilat nuk 

janë të përfshira në klasat tjera; lëkurë kafshësh, gëzofe; bagazhe dhe çanta udhëtimi; çadra, 

çadra dielli dhe bastunë; kamxhik, paime kuajsh dhe shala.   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.   

 

 

 

(111)  23378 

(151)  20/07/2018 

(181)  10/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1005 

(300)  016411373  28/02/2017  EP 

(732)  Kludi GmbH & Co. KG Am 

Vogelsang 31-33, 58706 Menden, Germany, 

DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Termostatat, aparatet elektronike për rregullim dhe kontroll për aparatet e 

furnizimit me ujë dhe instalime sanitare; programet për aktivizimin e aparateve për 

furnizimin me ujë dhe instalimet sanitare.   

11   Instalimet për ngrohje, prodhimin e avullit, furnizimin me ujë dhe instalimet sanitare; 
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instalimet për ngrohjen e ujit, rezervuarët për ruajtjen e ujit dhe akumulatorët e ngrohjes, 

impiantet e trajtimit të ujit, instalimet për pastrimin e ujit; pajisjet dhe aparatet për trajtimin 

e ujit; aparate për dezinfektimin, instalimet e filtrimit të ujit, filtrat për trajtimin e ujit, 

aparatet për trajtimin e dritës UV (jo për qëllime mjekësore); filtrat për parandalimin e 

papastërtive në ujë; Çezmat përzierëse termostatike dhe jo-kontaktuese, valvulat përzierëse, 

valvulat e kontrollit, valvulat e ndalimit, mekanizmat e hyrjes dhe daljes së ujit; valvola 

përzierëse që janë pjesë për instalimet sanitare, furnizimin me ujë dhe pajisjet e furnizimit 

me ujë me kontrolle manuale dhe automatike; Çezmat e vendosura ne mbajtëse për 

pastrimi, guaskat dhe lavamanet, çezmat për gypa dhe dushe; kokat e dushit; vaskat dhe 

legenët e  sanitarise, vaskat e dushit, shtrojat (tabaka) për dush, urinalet, guaskat; sistemet e 

dushit, panelet e dushit dhe kabinat e dushit (mbylljet); kombinime e dushit; dushe dhe 

pajisje për dush, mbajtës i dushit, dushe me kombinime, dushe trupore, dushe mi kokë 

(lart), dushe anësore, gypat e dushit; banjot, banjot me masazh, banjot (Spa -) [vaskat], 

xhakuzi, instalimet me banjo sauna; hyrje dhe pajisje për rrjedhjet e lavamanëve sanitare, 

qëndrues mbajtës për pastrimi, njësitë e lavamanit, guaskat, dushet, vaskat dhe shtrojat 

(tabaka) për dush; sifone (lakues), pajisjet e furnizimit me ujë prej metali që janë pjesë e 

instalimeve sanitare; pjesë për mallrat e mësipërme   

 

 

 

(111)  23149 

(151)  05/06/2018 

(181)  11/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1006 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje, duhan 

për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit); snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë); zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë); cigare elektronike; produktet për 

ngrohjen e duhanit;  pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan 

për qellim të lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion ; solucionet e nikotinës 

se lëngshme  për përdorim në cigare elektronike; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, 

tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat 

i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse.   

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

148 

 

(111)  23138 

(151)  05/06/2018 

(181)  11/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1007 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje, duhan 

për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit);snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë);zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë);cigare elektronike;produktet për ngrohjen 

e duhanit;pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të 

lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion;solucionet e nikotinës se lëngshme  

për përdorim në cigare elektronike;artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, 

filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për 

mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse   

 

 

 

(111)  23314 

(151)  04/07/2018 

(181)  14/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1010 

(300)  00003212957  15/02/2017  UK 

(732)  PROBIOTICS INTERNATIONAL 

LIMITED  Lopen Head Somerset, TA13 

5JH, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  CYSTOPHAN 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparatet dhe substancat veterinare; Produktet ushqyese dhe dietike për 

kafshët;Vitamina, minerale dhe kripëra minerale për kafshët;preparatet mikrobiale, 

formulimet probiotike bakteriale dhe shtesat për kafshët;Aditivët e ushqimit dhe shtesat për 

kafshët;Aditivëve të ushqimit dhe shtojcave për përfshirje në ushqimet e kafshëve.   
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(111)  23147 

(151)  05/06/2018 

(181)  14/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1011 

(591)  E Gjelbert dhe Portokalli 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, 

Ohio 45202, US 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje;Sapune për përdorim 

shtëpiak;Pluhur për larje enësh, detergjentë për larjen e enëve;Preparate  për larjen e 

enëve;Agjentët për tharje për makinat e larjes së enëve;mënjanuesit e yndyrës   

 

 

 

(111)  23101 

(151)  29/05/2018 

(181)  14/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1012 

(732)  VETON BERISHA Bulevardi 

dëshmoret e kombit 68/6, 10000 Prishtinë, 

KS 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  TANA 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Ujë të pijshëm,  ujë burimi , ujë mineral,  ujë i gazuar, uji me aditivë (pije jo-

alkoolike) dhe pije të tjera joalkoolike;pije frutash dhe lëngje frutash;lëngje dhe preparate të 

tjera për të bërë pije;tableta për krijimin e gazit në pije, pluhur për krijimin e gazit ne pije.   

35   Shitje me shumicë dhe pakicë të ujit  të pijshëm,  ujë burimi , ujë mineral,  ujë të 

gazuar, uji me aditivë (pije jo-alkoolike) dhe pije të tjera joalkoolike   

39   Shpërndarjen e ujit, furnizimi me ujë, mbushjen me ujë   
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(111)  23137 

(151)  05/06/2018 

(181)  14/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1013 

(732)  Philip Morris Products S.A. Quai 

Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;cigare puro, cigare, 

cigarllosa(duhan i mbështjellur në gjethe duhani pa filtra), duhan për mbështjellje, duhan 

për çibuk (llullë), duhan për përtypje, duhan për nuhatje, kretek (cigaret të bëra me 

përzierje të duhanit);snus (produkt i duhanit për vendosje nën buzë);zëvendësuesit e 

duhanit (që nuk është për përdorim në medicinë);cigare elektronike;produktet për ngrohjen 

e duhanit;pajisje elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të 

lirimit të nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion;solucionet e nikotinës se lëngshme  

për përdorim në cigare elektronike;artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, 

filtrat e cigareve, kutia për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për 

mbështjellje cigaresh, çakmak, shkrepëse   

 

 

 

(111)  23376 

(151)  20/07/2018 

(181)  14/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1014 

(732)  Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  SWEET SUN 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   mielli dhe produktet e drithërave; buka, brumërat dhe ëmbëlsirat;biskota / biskota 

te ëmbla;biskota petit-beurre;kokrra drithërash (pjese te vogla te ushqimit nga kokrrat e 

drithëra) biskota te ëmbla, keksë me shije te ndryshme (kreker), ëmbëlsirat, sheqerkë, 

biskota për çaj.   
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(111)  23377 

(151)  20/07/2018 

(181)  14/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1015 

(732)  Prehranbena industrija VITAMINKA 

A.D. Prilep ul. Lece Koteski br.23, 7500 

Prilep, MK 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  CHOCO PINKY 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   mielli dhe produktet e drithërave; buka, brumërat dhe ëmbëlsirat; biskota / 

biskota te ëmbla; biskota petit-beurre; kokrra drithërash (pjese te vogla te ushqimit nga 

kokrrat e drithëra) biskota te ëmbla, keksë me shije te ndryshme (kreker), ëmbëlsirat, 

sheqerkë, biskota për çaj.   

 

 

 

(111)  23215 

(151)  19/06/2018 

(181)  15/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1018 

(591)  Bardhë dhe zi 

(732)  KE M.O. HOUSE CO., LTD. 1F, 15th 

Building, Tongfuyu Industrial Park, Xinhe 

Road, Buchong Community, Shajing Street, 

Bao'an District, Shenzhen, Guangdong 

518000, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Pajisje kuzhine elektrike; gatues me nxehje, shporeta; aparate dhe instalime për 

gatim; aparate për pjekje; pajisje për pjekje; pajisje gatimi multifunksionale; tigan elektrik; 

tigan, saç elektrik për pjekje; furrat për gatim; tenxhere me presion, shtypje elektrike   

21   Komplet tenxheresh për gatim; tigana të thellë; kazanë dhe zjerës uji; ibrikë; enë për 

gatim; tiganë; forma/kallepë për torta dhe kek; zgara për gatim e pjekje; vegla e pajisje 

guzhine; vegla e pajisje për gatim jo elektrike   

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

152 

 

(111)  23189 

(151)  13/06/2018 

(181)  16/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1019 

(591)  Bardhë; Kaltër e mbyllur  

(300)  016634131  24/04/2017  EU 

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

Carl-Metz-StraBe 1, 76185  Karlsruhe, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitje për zbardhim dhe lëndë të tjera të përdorura në lavanderi; Përgatitje për 

pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; Sapunë; Parfumë, vajra esencialë, produkte 

kozmetikë, locion për flokë; Pasta dhëmbësh; produkte jo-mjeksore të kujdesit dental; 

Përgatitje pa ilaç, në veçanti në formë kremi, xheli, hape ose lëngu; Proteza (Përgatitje për 

pastrim -); Shkëlqyesa për protezë; Përgatitje për zbardhim [çngjyruesa] për qëllime 

kozmetike; Xhelra dentarë për zbardhim; Nenexhik për parfum; Esencë nenexhiku [vaj 

esencial]; Kalkime (Zbukurimi -) për qëllime kozmetike   

5   Produkte farmaceutike; Përgatitje sanitare për qëllime mjeksore; Lëndë dietike të 

përshtatura për përdorim mjeksor, ushqim për bebe; Leukoplastë, materiale për fashatim; 

Material për mbushje dhëmbi, dyll dentar; Dezinfektantë; Dezinfektantë për qëllime 

higjenike; Përgatije me ilaç për kujdes të dhëmbëve dhe gojës, në veçanti në formë kremi, 

hape ose lëngu; Ilaçe për qëllime dentare; Larësa për gojë për qëllime mjeksore dhe 

dentare; Çamçakëza për qëllime dentare; Sheqerka për qëllime dentare; Karamele me ilaç; 

Materiale për forma dentare; Gomë për qëllime dentare; Gomë për qëllime dentare; Aliazhe 

prej metalesh të çmuar për qëllime dentare; Dalje dhëmbësh (Përgatitje për të ndihmuar -); 

Dyll i derdhur për dentistë; Material për mbushje dhëmbësh; Mastika dentare; Llak dentar; 

Lëndë gërryese dentare; Çimento dentare   

10   Aparatura dhe instrumenta kirurgjikale, mjeksore, dentare dhe veterinare, gjymtyrë, sy 

dhe dhëmbë artificialë; Artikuj ortopedikë; Pastrues gjuhe; Kruajtesa gjuhe; Kavitete të 

trupit (Pajisje për larje -); Doreza për qëllime mjeksore; Injektuesa për qëllime mjeksore; 

Artikuj ortopedik dental; Biberona për bebe; Aparatura dentale, elektrike; Pasqyra për 

dentistë; Proteza për dentistë; Aparatura ortodontike; Kunja për dhëmbë artificialë; Unaza 

që ndihmojnë në dalje dhëmbësh   

21   Pajisje dhe enë shtëpiake apo kuzhine; Krëhëra dhe sfungjerë; Furça (përjashtuar furçat 

për pikturë); Furça tualeti; Pajisje pastrimi që vihen në punë me dorë; Kuti tualeti; Enë 

kozmetike; kupa; Furça dhëmbësh, Furça dhëmbësh, elektrike, Aparatura uji për pastrim 

dhëmbësh dhe mishrash, Fill për qëllime dentare, filla dentarë për pastrim dhëmbësh, Furça 

interdentale, Kruarse dhëmbësh; Mbajtëse  të kruarseve të dhëmbëve; Furça dhëmbësh   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; Miell dhe përgatitje 

bërë nga drithërat, bukë, pasta dhe ëmbëlsira, akull i ngrënshëm; Mjalt, shurup melase; 
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Maja, sodë buke; Kripë, mustardë; Uthull, salca (kondimente); Errëza; Akull për ftohje, 

çamçakëzë, jo për qëllime mjeksore; sheqerka jo për qëllime mjeksore   

 

 

 

(111)  23312 

(151)  04/07/2018 

(181)  16/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1020 

(300)  016375594  16/02/2017  DE 

(732)  Continental Reifen Deutschland 

GmbH Vahrenwalder Str. 9 30165 Hannover 

,DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  AllSeasonMax 

 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Goma pneumatike; tuba të mbrendshëm për pneumatikë (goma).   

 

 

 

(111)  23188 

(151)  13/06/2018 

(181)  16/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1021 

(732)  MONCLER S.P.A. An incorporated 

business forming a joint stock company of 

Italian nationality VIA STENDHAL 47 

MILANO, IT 

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

kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   kuti prej lëkure ose pllaka prej lekure; çanta, prej lëkure ose pllaka prej lëkure; 

shirita prej lëkure; çanta të kartelave [portofol]; çanta të kredit kartelave[kuleta]; çanta për 

kartelat qe përdoren për thirrje; mbulesa të mobileve prej lëkure; çanta për kartela biznesi, 

çanta dokumenteve; çantë [zarf , çantë e vogël ] prej lëkure, për paketim; adresar i lëkurës 

etiket- varëse; veshje për kafshët shtëpiake; qafore për kafshe shtëpiake; çanta për mbajtjen 

e kafshëve; çanta hunde [çanta për ushqim të kafshëve]; fre [pajime të kalit ]; lëkurë, e 

papunuar ose gjysmë e punuar; moleskin [imitim i lëkurës ]; lëkurë thar e kafshëve; lëkura 

të përpunuara; çanta; çanta dore; çanta dore për përdorim në mbrëmje; çanta për blerje; 

çanta për blerje nga lëkura; çanta për gjëra personale; çanta beli; çanta boston (çanta me një 
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hapje në pjesën e sipërme); çanta krahu; çanta udhëtimi; kuti udhëtimi arkë; çanta plazhi; 

çantë e vogël dore për vendosjen e gjërave të imta; çantë për dokumente; çanta shkollore; 

çanta shkollore me një rrip; çanta shpine për nxënës; çanta sporti; çanta për bartjen e 

veshjeve gjatë udhëtimit; çantë dore; kuletë; kuletë xhepi; çantë për bartjen e dokumenteve; 

mbajtëse e çelësave;  çantë e çelësave; kulet e çelësave; çanta shpine; çanta për letra dhe 

dokumente; qese prej lëkure për paketim; valixhe; qese për mbajtjen e kozmetikes, çelësave 

dhe gjerave të tjera personale; çanta këpucësh për udhëtim; të gjitha çantat për qëllime 

sporti; çantë dore për bartje( torbë); çantë në formë shale; çanta shpine me xhepa; çantë 

krahu  me shirita për përdorim  në shpin; çantë shpine; valixhe; kuti [bagazh]; çanta 

kozmetike e zbraztë; kuti e kapelave për udhëtim; kuti e kapelave prej lëkure; korniza për 

çanta dore; çantë për çelësa prej lëkure; shirita krahu prej lëkure; çantë e vogël prej lëkure; 

komplet [artikuj prej lëkure ]; çanta udhëtimi prej lëkure; çanta për bartjen e fëmijëve të 

vegjël; çanta për bartjen e bebeve; bastun; pajisje parzmore( pajisje për fre të kalit); lëkur 

dhe imitimet e lëkurës; lëkur kafshësh  dhe gëzofë; valixhe dhe çanta bartëse; ombrella dhe 

çadra për mbrojtje nga  dielli; bastun për ecje; kamxhik, parzmore dhe takëme kuajsh; 

qafore, rrip dhe veshje për kafshë   

25   Xhaketa [veshje];xhaketa me apo pa mëngë;xhaketa të rënda;xhaketa të lehta 

[veshje];xhaketa aviacioni;xhaketa me dy fytyra, xhaketa shiu;xhaketa lëkure;xhaketa të 

mbushura;xhaketa që i rezistojnë erës;xhaketa që nuk i përshkon uji;xhaketa të artikujve  

[veshje];xhaketa të shkurtra;xhaketa të shkurtra pa mëngë;xhaketa sportive;xhaketa për 

ski;xhaketa për snowboard(dërrasë për rrëshqitje në borë);xhaketa të gjata;xhaketa që i 

reziston erës,  xhaketa që i reziston erës për skiatorë, xhaketa që i reziston erës për 

snowbord (dërrasë për rrëshqitje në borë), xhaketë me kapuç;xhaketë e gjatë me 

kapuç;gëzof me kapuç;gëzof me kapuç i gjatë;gëzof;jelekë;jelekë të cilëve u hiqet 

astari;xhybe;pallto;pallto prej lëkure;pallto për shi;triko;pulovra;këmisha;bluza;bluza për 

polo;bluza sportive;fanellë;bluza që vishen me kanotierë;fusta;jelek 

grash;bluza;xhaketa;xhupa;pulovra;bluza [pulovra];triko [veshje];triko 

sportive;pantallona;pantallona për ski;pantallona për snowbord (dërrasë për rrëshqitje në 

borë);pantallona për skijim;pantallona të shkurtra;pantallona të shkurtra 

bermude;xhinse;pantallona të gjera;pantallona me kullona;veshje për gjimnastikë;veshje 

për vrapim;tuta për vrapim;veshje për stërvitje;tuta;veshje për skijim;veshje për snowboard 

(dërrasë për rrëshqitje në borë);kostume;veshje;fustane të mbrëmjes;fustane;xhaketa 

sportive;fustane formale;veshje nën fund;korsetë;mansheta [veshje];shirit dekorativ 

[veshje];komplete binjake;dollakë [pantallona];dollakë [për ngrohjen e këmbëve];ngrohës 

të këmbëve;kominoshe;ponç;mbulesë;fustane të nusërisë;veshje të gatshme;veshje për 

jashtë;kostume për maskaradë;[veshje] të sipërme;rezerva të veshjeve të sipërme;trikotazh 

[veshje];çorape;veshjet e lëkurës ose imitimet e lëkurës;gëzof [veshje];veshje që nuk i 

përshkon uji;pantallona;pantallona për djersë;pelerina;fustane pinafore;kostume;kominoshe 

për fëmijë;gete;Gabardine [veshje];pantallona të gjera;tunikat;uniforma të 

shkollës;uniforma atletike;pantallona për mbajtje;veshje për golf, përveç 

dorezave;mansheta;veshje për vallëzim;përparëse [veshje];bluzë për veshje mbi 

rroba;maska për ski [veshje];kostume banje;kapela për larje;çezma të dushit;rrobat e 

plazhit;kostume noti;rroba banje;mbathje për larje;mbathje për banjë;bikine;rrobat të 

banjës;peshqir;veshje të fëmijëve;veshje të foshnjave;këpucë për fëmijë;thasë për fjetje për 

fëmijë [veshje për gjumë];pantallona të foshnjave [veshje];përparëse, jo prej letre;pajë i 

fëmijës së porsalindur [veshje];çorape;çorape sportive;brekë;kombinezon;llastiqe 
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çorapesh;çorape;triko;këpucë;këpucë lëkure;këpucë sportive;këpucë për 

gjimnastikë;këpucë plazhi;këpucë për alpinizëm;këpucë vrapimi;këpucë për ski;pas 

mbathjeve të skive;këpucë për snowboarding (dërrasë për rrëshqitje në borë);këpucë 

shiu;atlete;pantofla;pantofla të banjës;sandale;sandale të banjës;shoshone 

[këpucë];take;take për çizme dhe këpucë;thembra të brendshme;këllëf për këpucë;thembra 

për këpucë;mbathje këpucësh;çizme;gjysmë-çizme;çizme me dantella;çizme shiu;çizmet 

për ski;pas çizmeve për ski;çizme për snowboard (dërrasë për rrëshqitje në borë);çizme për 

sport;çizmet për kalërim;nallane;këpucë;galloshe;dollakë;shalle;mantele;shalle;shall i 

gjerë;shall leshi;bandanas [shami];foulards [artikuj rrobash];kravata;kravatë 

harkore;kravatë e gjerë për përdorim nga burrat;shall;shall xhepi;shall për ngrohjen e 

qafës;doreza [veshje];këllëf gëzofi për duar [veshje];doreza;doreza për ski;doreza për 

snowbord (dërrasë për rrëshqitje në borë);rripa [veshje];mbajtëse e rrobave 

[shirita];aski;rrip beli [pjesë e veshjeve];rripa të parave [veshje];shirit për mbajtje;qafore 

gëzofi [gjerdan];jakë [veshje];të brendshme;kanptierë;sutien 

[ndërresa];brekë;brekë;mbathje [veshje];pantallona të shkurtra;pantallona të shkurtra 

boksieri;pizhame;veshje mbështjellëse;këmishë nate;kantiere;sutjen;korse (veshje e 

brendshme  e  ngushtë);jelek [për femra];brez;kapele [kapele];kapele;strehë e 

kapelave;kapele me strehë;beretat;kapuç [veshje];këllëf për veshë [veshje];kapelë e 

noti;kasketë  [mbulesë koke ];veshje, këpucë, kapelë mbrojtëse.   

 

 

 

(111)  23145 

(151)  05/06/2018 

(181)  17/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1025 

(732)  Kreditanstalt für Wiederaufbau, 

Anstalt des öffentlichen Rechts 

Palmengartenstr. 5-9, 60325 Frankfurt, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 36   Çështjet financiare;çështjet monetare;çështjet e  patundshmërisë;sigurimet   

 

 

 

(111)  23143 

(151)  05/06/2018 

(181)  17/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1026 

(732)  Kreditanstalt für Wiederaufbau, 

Anstalt des öffentlichen Rechts 

Palmengartenstr. 5-9, 60325 Frankfurt, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë 

 

(540)  KFW 
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(511) 36   Çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e  patundshmërisë; sigurimet   

 

 

 

(111)  23274 

(151)  26/06/2018 

(181)  17/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1027 

(591)  E bardhë, e zezë 

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

6411 TE, Heerlen, NL 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Shtojca ushqimore dhe përbërës ushqimor për qëllime mjekësore; vitamine dhe 

preparate nga vitaminat; substanca dietike; ushqim për foshnje''   

 

 

 

(111)  23160 

(151)  07/06/2018 

(181)  17/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1028 

(732)  YILDIZ HOLDING A.S.  Kısıklı 

Mah. Çeşme Çıkmazı Sok. No:6/1 Uskudar 

İstanbul, TR 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  ÜLKER İKRAM 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Ëmbëlsira, çokolata, biskota,  biskota të thata, vaferë.   

 

 

 

(111)  23071 

(151)  14/05/2018 

(181)  17/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1029 

(540)   
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(591)  e kuqe, e bardhë 

(732)  Jora Center Shpk   Llapushnik - 

Gllogovc, KS 

(740)  Fehmi Krasniqi Llapushnik – 

Gllogovc 

 
 

 
 

 

(511) 35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të 

hortikultures, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, 

preparateve për pastrim, prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, 

kozmetikës, prodhimevesanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesaveushqimore, 

fishekzjareve, aparatevedhe paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, 

kompjuterëve dhe paisjev kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit 

kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, 

bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe 

stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, 

mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve 

per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, 

mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave të shtratit, tekstilit për përdorim në 

amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, prodhimeve nga lëkura, paisjeve 

sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, 

bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes me pakicë të prodhimeve 

bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, 

preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara për pastrim, 

mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa recetë, 

shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve elektrike, 

aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve kompjuterike, 

kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, veglave, 

aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to, pajisjeve për 

automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe rekuizitave për 

zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilim të 

enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe aksesorëve për 

ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi jastukët, 

mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në kohë 

të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit;Sherbime të shitjes 

me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltaris, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen 

pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, 

paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 
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këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit;Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, 

për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, 

gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për 

konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator;shërbime të organizimit të 

transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit;Shërbime të 

menaxhimit të punës;Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit 

të biznesit, rekrutim kuadrit;Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit, 

Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për 

palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera   

 

 

 

(111)  23152 

(151)  05/06/2018 

(181)  18/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1030 

(591)  Bardhë dhe zi 

(300)  30 2017 005 060.7 20/02/2017  DE 

(732)  MANN+HUMMEL GmbH 

Schwieberdinger Strasse 126,  

71636 Ludwigsburg, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Filtra; sisteme filtrash; elementë filtri; filtera për motorë, motorë që transformojnë 

energjinë termike në mekanike ose makineri; sistem filtrash për motorë, motorë që 

transformojnë energjinë termike në mekanike ose makineri; elementë filteri për motorë, 

motorë që transformojnë energjinë termike në mekanike ose makineri; filtera për lëngje; 

elementë filteri për filtera për lëngje; filtera vaji; sisteme filterash vaji; elementë filteri vaji; 

flitera vaji për ingranazhe; filtera për lëndë djegëse; sisteme filterash për lëndë djegëse; 

elementë filteri për lëndë djegëse; filtera për lëndë djegëse si pjesë të makinerisë; filtera për 

lëndë djegëse si pjesë e rezervuarit; filtera ureje; sisteme filterash ureje; element filteri për 

ure; filtera për lëndë rrjedhëse hidraulike; filtera për ftohësa; filtera të ujit të ftohjes; filtera 

të sistemit larës; filtera të përbëra nga koka e montuar drejtpërsëdrejti në linjën e tubacionit 

dhe një fishek që përmban një element filtri (spin-on filters); filtera për makineri elektrike 

shkarkuese; elementë filteri për makineri elektrike shkarkuese; filtera të lëngshëm për vegla 

makine; filtera për nxjerrjen e pjesëzëva nga lëngjet me viskozitet të ulët (backflushing 

filters); filtera disk; shkëmbyesa nxehtësie prej vaj-ujë; filterera për lëndë të gazuara; filtera 

ajri; sisteme filterash ajri; elementë filteri ajri; filtera për thithje ajri; ndarësit e mjegullës së 

vajit; element të ndarësit ajër-vaj; filtera ajrimi; filtera ventilimi; absorbuesa të HC; filtera 

vakumi; filtera për pompa me vakum; filtera për sisteme të kompresuara ajri dhe 

kompresorë; ciklone; centrifuga; ndarësa pluhuri; ndarësa uji; ndarësa vaji; pjesë plastike; 
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elementë aktivë akustikë për motorë ose motorë që transformojnë energjinë termike në 

mekanike; elementë pasivë akustikë për motorë ose motorë që transformojnë energjinë 

termike në mekanike; elementë aktivë akustik për kanalet e marrjes së ajrit të motorëve ose 

motorëve që transformojnë energjinë termike në mekanike; elementë pasivë akustik për 

kanalet e marrjes së ajrit të motorëve ose motorëve që transformojnë energjinë termike në 

mekanike; rezonatorë; absorbues tingujsh; kanale  ajrimi; kanale anësore pastrimi; kanale 

anësore papastërtish; flutura (të valvulës); valvula; fluturat e ajrit; valvula mbyllëse; flutura 

të ajrit të ngrohtë; flutura të ajrit të ftohtë; valvula kontrolli presioni për sistemin e 

ventilimit të karkasës së kollodokut; valvula riqarkullimi të shkarkimit të gazit; kanale 

riqarkullimi të shkarkimit të gazit; sisteme ventilimi të karkasës së kollodokut; pjesë 

sistemesh ventilimi të karkasës së kollodokut; sisteme ventilimi të mbyllur të karkasës së 

kollodokut; pjesë të sistemeve të mbyllur të karkasës së kollodokut; sisteme të marrjes së 

ajrit; sisteme aktivë të marrjës së ajrit; sisteme pasivë të marrjes së ajrit; tubo thithës me 

bërryla; tubo thithës aktivë me bërryla; tubo thithës pasivë me bërryla; mbulesa për motorë 

ose motorë që transformojnë energjinë termike në mekanike; mbulesa të dizenjuara për 

motorë ose motorë që transformojnë energjinë termike në mekanike; mbulesa koke cilindri; 

mbulesa kollodoku; mbulesa ingranazhi; mbulesa valvule; kartera vaji; indikatorë shërbimi; 

indikatorë shërbimi analog ose dixhital; indikatorë mekanik ose elektronik shërbimi; 

ngarkuesa turbo; pjesë të ngarkuesave turbo; kompresor ajri ngarkese; pjesë kompresorësh 

ajri ngarkese; tubo ftohës aktivë me bërryla; çelësa aktivë ftohje; valvula aktive ftohje; 

termostatë; fole për termostatë; njësi degazimi baterie; lagështuesa; lagështuesa gaz në gaz; 

aparatura për shpërndarje lëngu; aparatura për shpërndarje gazi; sisteme transmisioni dhe 

transferimi tingulli,   

9   Aplikime për celularë; programe kompjuterikë për përpunim të dhënash; programe 

kompjuterikë për mirëmbajtje parashikuese; server për automatizim pallatesh dhe shtëpish; 

sensorë dhe detektorë; pajisje matje të ndotjes së ajrit; filtera për maska respiratore; pajisje 

diagnostikuese, jo për qëllime mjeksore; pajisje ekzaminimi, jo për qëllime mjeksore; 

pajisje monitoruese, jo për qëllime mjeksore; karkasa për bateri; termostatë; fole për 

termostatë   

10   Aparatura mjeksore; aparatura veterinare; intrumenta mjeksorë; instrumenta veterinare; 

pajisje diagnostikuese; pajisje ekzaminuese; pajisje monitorimi; filtera për aplikime 

mjeksore; filtera për aplikime veterinare; filtera për gjak dhe komponentë të gjakut; filtera 

gjaku; filtera gjaku për përdorim ekstraporal; membrana për flitrim (mjeksor dhe veterinar); 

module membrane për filtrim (mjeksor dhe veterinar); aparatura për pastrim gjaku; 

aparatura për ndarje gjaku; aparatura për analiza gjaku; aparatura për testim gjaku; 

lagështuesa për qëllime mjeksore   

11   Filtera; sisteme filterash; element filteri; aparatura tharje; aparatura ftohje; aparatura 

ventilimi; aparatura kondicionimi ajri; filtera ajri; sisteme filterash ajri; elementë filteri ajri; 

filtra ajri për kokrriza; filtera pluhuri; filtera për grimca të imta; filtera gazi; filtera ajri 

kabine; sisteme filteri ajri kabine; elementë filteri ajri kabine; filtera karboni të aktivizuar; 

elementë filter karboni të aktivizuar; filtera për filtrim të lëngjeve dhe gazeve si 

pjesë/komponentë të instalimeve ose njësive shtëpiake dhe industriale; pastruesa ajri; 

fishekë tharës ajri për tharjen dhe devajimin e rrjedhjeve të gazit; filtera uji; njësi trajtimi 

uji; njësi përgatitje uji; aparatura dhe pajisje për shkëmbim joni; membrana; membrana 

polimeri; membrana qeramike; membrana të sheshta; membrana fibre të gropta; module 

membrane; module fibre të gropta; module plage; module tubulare; module të 
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nënbashkuara; aparatura pastruese membrane për pastrimin e ujit; aparatura, njësi dhe 

pajisje për trajtimin, përgatitjen, pastrimin dhe filtrimin e ujit; elementë osmozë të kundërt 

për zvoglimin e njelmësisë të ujit për përdorim industrial ose shtëpiak; elementë osmozë të 

kundërt për zvoglimin e përmbajtjes së kripës të ujit për përdorim industrial ose shtëpiak; 

instalime për trajtimin e ujit duke përdorur proçese osmotike; njësi filtrimi osmoze të 

kundërta; njësi pastrim osmoze të kundërta; filtera për ujë të pijshëm; njësi pastrami uji për 

prodhim të ujit të pijshëm; aparatura shpërndarje lëngu; aparatura shpërndarje gazi; 

lagështuesa për qëllime industrial.   

12   Filtera; sisteme filterash; elementë filteri; filtera për automjete tokësorë; sisteme 

filterash për automjete tokësorë; elementë filteri për automjete tokësorë; filtera lëngu; 

elementë filteri për filtera lëngu; filtera vaji; sisteme filterash vaji; elementë filteri vaji; 

filtera vaji ingranazhi; filtera për lëndë djegëse; sisteme filteri për lëndë djegëse; elementë 

filteri për lëndë djegëse; filtera për lëndë djegëse si pjesë e makinerisë; filtera për lëndë 

djegëse si pjesë e rezervuarit; filtera ureje; sisteme filterash ureje; elementë filteri për filtera 

ureje; filtera për lëngje hidraulikë; filtera për ftohësa; filtera për ujin ftohës; filtera të 

sistemit larës; filtera të përbëra nga koka e montuar drejtpërsëdrejti në linjë e tubacionit dhe 

një fishek që përmban një element filtri (spin-on filters); shkëmbyesa nxehtësie vaj-ujë; 

filtera për lëndë të gazuara; filtera ajri; sisteme filterash ajri; elementë filteri ajri; filtera për 

thithje ajri; ndarësit e mjegullës së vajit; element të ndarësit ajër-vaj; filtera ajrimi; filtera 

ventilimi; absorbuesa të HC; ciklone; centrifuga; ndarësa uji; ndarësa vaji; filtera ajri 

kabine; sisteme filteri ajri kabine; element filteri ajri kabine; filtera karboni të aktivizuar; 

fishekë tharës ajri për tharjen dhe devajimin e rrjedhjeve të gazit; elementë aktivë akustikë 

për motorë ose motorë që transformojnë energjinë termike në mekanike; elementë pasivë 

akustikë për motorë ose motorë që transformojnë energjinë termike në mekanike; elementë 

aktivë akustik për kanalet e marrjes së ajrit të motorëve ose motorëve që transformojnë 

energjinë termike në mekanike; elementë pasivë akustik për kanalet e marrjes së ajrit të 

motorëve ose motorëve që transformojnë energjinë termike në mekanike; rezonatorë; 

absorbues tingujsh; sisteme transmisioni dhe transferimi tingulli; aplifikuesa të marrjes së 

zhurmës; simpozera; gypa zëri; gupa rezonatori; shishe, rezervuarë, serbatorë; serbatorë për 

barazim dhe kompensim; shishe, rezervuar, serbatorë për lëng për larës të xhamit mbrojtës; 

shishe, rezervuar, serbatorë për lëng frenash; rezervuarë vaji hidraulik; rezervuarë ftohësi; 

serbatorë barazimi ose kompensimi për lëng ftohjës; kanale ajri; kanale anësorë pastrimi; 

kanale anësore papastërtish; flutura (të valvulës); valvula; fluturat e ajrit; valvula mbyllëse; 

flutura të ajrit të ngrohtë; flutura të ajrit të ftohtë; valvula kontrolli presioni për sistemin e 

ventilimit të karkasës së kollodokut; valvula riqarkullimi  të shkarkimit të gazit; kanale 

riqarkullimi të shkarkimit të gazit; sisteme ventilimi të karkasës së kollodokut; pjesë 

sistemesh ventilimi të karkasës së kollodokut; sisteme ventilimi të mbyllur të karkasës së 

kollodokut; pjesë të  

sistemeve të mbyllur të karkasës së kollodokut; sisteme të marrjes së ajrit; sisteme aktivë të 

marrjës së ajrit; sisteme pasivë të marrjes së ajrit; tubo thithës me bërryla; tubo thithës 

aktivë me bërryla; tubo thithës pasivë me bërryla; pjesë plastike; mbulesa për motorë ose 

motorë që transformojnë energjinë termike në mekanike; mbulesa të dizenjuara për motorë 

ose motorë që transformojnë energjinë termike në mekanike; mbulesa koke cilindri; 

mbulesa kollodoku; mbulesa ingranazhi; mbulesa valvule; kartera vaji; karkasa për bateri; 

indikatorë shërbimi; indikatorë shërbimi analog ose dixhital; indikatorë mekanik ose 

elektronik shërbimi; ngarkuesa turbo; pjesë të ngarkuesave turbo; kompresor ajri ngarkese; 
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pjesë kompresori ajri ngarkese; tubo ftohës aktivë me bërryla; çelësa aktivë ftohje; valvula 

aktive ftohje; termostatë; fole për termostatë; njësi degazimi baterie; lagështueas; 

lagështuesa gaz në gaz; aparatura për shpërndarje lëngu; aparatura për shpërndarje gazi   

16   Materiale të shtypura; pamfletë; revista; broshura; prospekte; katalogë; materiale 

pubiciteti të shtypura; manualë operimi; udhëzues instalimi; udhësuesa për përdorues; 

dokumenta për seminar; artikuj për shkrim; amballazhe prej letre dhe/ose kartoni; kuti të 

palosëshme; kuti kartoni; material filtrimi prej letre.   

24   Materiale filtrimi; materiale filtrimi jo prej pëlhurave të endura; materiale filtrimi prej 

tekstili   

35   Menaxhim biznesi; publicitet; marketing; promovim shitjesh; promovim përmes 

sponsorizimit; menaxhim brandi të punëdhënësit; grumbullim, lexim, analizë, pajisje, blerje 

dhe shitje të të dhënave   

37   Ndreqje; komisionim, instalim, mirëmbajtje, monitorim dhe ndreqje të motorëve,  

motorëve që transformojnë energjinë termike në mekanike, makinerive dhe automjeteve; 

komisionim, instalim, mirëmbajtje, monitorim dhe ndreqje të filtrave dhe njësive të 

filtrimit; komisionim, instalim, mirëmbajtje, monitorim dhe ndreqje të aparaturave tharëse, 

aparaturave ftohëse, instalimeve të ftohjes, aparaturave të kondicionimit të ajrit dhe 

aparaturave të pastrimit të ajrit; komisionim, instalim, mirëmbajtje, monitorim dhe ndreqje 

të njësive të trajtimit të ujit dhe pastrimit të ujit; komisionim, instalim, mirëmbajtje, 

monitorim dhe ndreqje të pajisjeve të automatizimit të ndërtesave; komisionim, instalim, 

mirëmbajtje, monitorim dhe ndreqje të sistemeve të mbrojtjes së ambientit   

38   Transferim pa tel të të dhënave dixhitale nëpërmjet telefonit cellular dhe Internetit; 

sigurim qasje në rrjetet e të dhënave të telekomunikacionit   

40   Freskim ajri; kondicionim ajri; trajtim ajri; pastrim ajri; trajtim uji; pastrim uji; filtrim 

lëngjesh; filtrim të gazeve; dhënie me qira të aparaturave të pastrimit të ajrit; dhënie me 

qira të aparaturave të pastrimit të ujit; dhënie me qira të aparaturave ftohëse; dhënie me qira 

të instalimeve ftohëse; dhënie me qira të aparaturave të kondicionimit të ajrit   

41   Kualifikim arsimor, kualifikime arsimore te vazhdueshme; ofrimi i kurseve 

kualifikuese arsimuese   

42   Kërkim dhe zhvillim; shërbime kërkimi dhe zhvillimi; shërbime dizenjimi; 

inxhiniering; programim programesh kompjuterikë; ruajtje, menaxhim, përpunim të 

materialeve në format elektronik në rrjet apo server në distancë nëpërmjet internetit; 

monitorim mjedisor; shërbime konsulence mjedisore; testim mjedisor; inspektim mjedisor; 

shërbime këshillimi në lidhje me kontrollin e ndotjes; konsulencë teknike; analizë teknike 

të të dhënave; ruajtje elektronike të të dhënave   

 

 

 

(111)  23183 

(151)  13/06/2018 

(181)  18/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1031 

(591)  Ngjyrë e zezë, e bardhë. Ngjyrë e 

zezë, e bardhë.  

(732)  KRI\/OGASTANI PROMET DOO Ul. 

Boris Kidrič br. 1-1/3, 7500 Prilep, MK 

(540)   
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(740)  Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”  

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendë dhe gjah; përpunime mishi; fruta dhe perime të 

konservuara, ngrira, thara dhe të ziera; zhele, xhemë, komposto; vezë; qumësht dhe 

prodhime qumështi; vajra dhe yndyra ushqimore   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, zëvenësues për kafe; miel dhe prodhime 

drithrash, bukë, prodhime nga brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; maja, pluhur 

për pjekje; krip; mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); erëza; akull   

31   Prodhime bujqësie, kopshtarie dhe pylli dhe prodhime farërash të cilat nuk janë të 

përfshira në klasat tjera;kafshë (të gjalla);pemë dhe perime të freskëta;farëra, bimë dhe lule 

natyrale;ushqim për kafshë;malt birre   

 

 

 

(111)  23133 

(151)  31/05/2018 

(181)  21/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1032 

(732)  NTSH “Bast Trade” Fshati Shkabaj, 

KS 

(740)  Xhafer Tahiri  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash   

21   Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe   

35   Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes   
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(111)  23134 

(151)  31/05/2018 

(181)  21/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1033 

(732)  NTSH “Bast Trade” Fshati Shkabaj, 

KS 

(740)  Xhafer Tahiri  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash   

21   Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe   

35   Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes 

 

   

 

 

 

(111)  23135 

(151)  31/05/2018 

(181)  21/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1034 

(732)  NTSH “Bast Trade” Fshati Shkabaj, 

KS 

(740)  Xhafer Tahiri  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash   

21   Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 
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hiri dhe qelqi; shishe   

35   Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes 

 

   

 

 

(111)  23136 

(151)  31/05/2018 

(181)  21/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1035 

(732)  NTSH “Bast Trade” Fshati Shkabaj, 

KS 

(740)  Xhafer Tahiri  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash   

21   Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe   

35   Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes   

 

 

 

(111)  23155 

(151)  06/06/2018 

(181)  21/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1036 

(732)  NTSH “Bast Trade” Fshati Shkabaj, 

KS 

(740)  Xhafer Tahiri  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 
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duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash   

21   Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe   

35   Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes   

 

 

 

(111)  23156 

(151)  06/06/2018 

(181)  21/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1037 

(732)  NTSH “Bast Trade” Fshati Shkabaj, 

KS 

(740)  Xhafer Tahiri  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash   

21   Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe   

35   Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes   

 

 

 

(111)  23158 

(151)  06/06/2018 

(181)  21/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1038 

(732)  NTSH “Bast Trade” Fshati Shkabaj, 

KS 

(740)  Xhafer Tahiri  

 
 

(540)   
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(511) 11   Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash   

21   Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe   

35   Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes 

  

 

 

 

(111)  23157 

(151)  06/06/2018 

(181)  21/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1039 

(732)  NTSH “Bast Trade” Fshati Shkabaj, 

KS 

(740)  Xhafer Tahiri  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 

instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash   

21   Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe   

35   Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes   

 

 

 

(111)  23273 

(151)  26/06/2018 

(181)  21/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1040 

(300)  VA 2017 00445  23/02/2017  DK 

(732)  ROCKWOOL International A/S 

(540)   
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Hovedgaden 584 DK-2640 Hedehusene,DK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 17   Materiale izolimi të leshit mineral; material për paketim, lidhje dhe izolim; 

izolues në formë të shiritave, shajak; shtroja; tabela; shtroja me rripa; pjesë të formësuara 

për izolim dhe ngjitje kundër nxehtësisë, ftohjes, zjarrit, zërit, vibrimeve, ajrit, dritës dhe 

lagështisë/lagies/njomjes/avullimit, duke përfshirë materialet absorbuese të zërit për 

rregullim akustik; artikuj dhe material për izolim akustik dhe termal; artikuj dhe material 

për izolim dhe pengim të avullit; izolues në formë të dyshemesë; mbulues të mureve dhe 

kulmit; panele për tavan nga fibrat minerale; fibra të leshit mineral në formë mat për 

izolim; lesh mineral/fibra (izolues), ngjitësve kundër ujit dhe ajrit, mbushës dhe copë litari, 

tabelë e përpunuar nga leshi mineral, guaca nga leshi mineral, batanije nga leshi mineral, 

lesh mineral për llaç, dhe leshi mineral për shajak; leshi mineral I lirshëm apo gjysëm I  

përpunuar ashpër; dhe fibra nga leshi mineral I lirshëm apo gjysëm I  përpunuara për 

prodhimin e materialeve të izolimit për forcim apo mbushje; fibra izoluese nga leshi 

mineral për përdorim tek aplikacionet për  lidhjen dhe rrethim në industrinë e automobilave 

dhe ndërtimit; tabela elektrike për izolim; material për fërkim; tabela të leshit mineral për 

ndërtim me ajrosje; për mveshjen e fasadës; përcaktimin e tavanit, ballë i poshtëm arkitrau 

dhe tabela   

19   Materiale izoluese për ndërtim nga leshi mineral; panele për dysheme dhe tavan; të 

gjitha të krijuara nga leshi mineral dhe fibrat; material për ndërtim të rrugëve dhe 

konstruktimin e trakave për rrethoja të gardhit; fibra minerale të procesuara për përdorim në 

prodhimin e cementës dhe allçive për qëllime ndërtimi; fibra minerale të procesuara për 

përdorim në prodhimin e ngjitësve të asfaltit dhe ngjitësve për rrugë dhe mbulimin e kulmit   

 

 

 

(111)  23272 

(151)  26/06/2018 

(181)  21/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1041 

(300)  VA 2017 00450  23/02/2017  DK 

(732)  ROCKWOOL International A/S 

Hovedgaden 584 DK-2640 Hedehusene, DK 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 

(540)   
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(511) 17   Materiale izolimi të leshit mineral; material për paketim, lidhje dhe izolim; 

izolues në formë të shiritave, shajak; shtroja; tabela; shtroja me rripa; pjesë të formësuara 

për izolim dhe ngjitje kundër nxehtësisë, ftohjes, zjarrit, zërit, vibrimeve, ajrit, dritës dhe 

lagështisë/lagies/njomjes/avullimit, duke përfshirë materialet absorbuese të zërit për 

rregullim akustik; artikuj dhe material për izolim akustik dhe termal; artikuj dhe material 

për izolim dhe pengim të avullit; izolues në formë të dyshemesë; mbulues të mureve dhe 

kulmit; panele për tavan nga fibrat minerale; fibra të leshit mineral në formë mat për 

izolim; lesh mineral/fibra (izolues), ngjitësve kundër ujit dhe ajrit, mbushës dhe copë litari, 

tabelë e përpunuar nga leshi mineral, guaca nga leshi mineral, batanije nga leshi mineral, 

lesh mineral për llaç, dhe leshi mineral për shajak; leshi mineral I lirshëm apo gjysëm I  

përpunuar ashpër; dhe fibra nga leshi mineral I lirshëm apo gjysëm I  përpunuara për 

prodhimin e materialeve të izolimit për forcim apo mbushje; fibra izoluese nga leshi 

mineral për përdorim tek aplikacionet për  lidhjen dhe rrethim në industrinë e automobilave 

dhe ndërtimit; tabela elektrike për izolim; material për fërkim; tabela të leshit mineral për 

ndërtim me ajrosje; për mveshjen e fasadës; përcaktimin e tavanit, ballë i poshtëm arkitrau 

dhe tabela”.    

19   Materiale izoluese për ndërtim nga leshi mineral; panele për dysheme dhe tavan; të 

gjitha të krijuara nga leshi mineral dhe fibrat; material për ndërtim të rrugëve dhe 

konstruktimin e trakave për rrethoja të gardhit; fibra minerale të procesuara për përdorim në 

prodhimin e cementës dhe allçive për qëllime ndërtimi; fibra minerale të procesuara për 

përdorim në prodhimin e ngjitësve të asfaltit dhe ngjitësve për rrugë dhe mbulimin e kulmit   

 

 

 

(111)  23300 

(151)  28/06/2018 

(181)  21/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1042 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  WATCHOS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë; pajisje periferike kompjuterike; harduer kompjuterik; kompjuterë që 

mund të mbahen në dorë; kompjuter tablet; laptop kompjuterë; pajisje elektronike dixhitale 

që mbahen në dorë dhe që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, 

pranimin, dhe ruajtjen e telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; 

pajisje periferike kompjuterike që mund të vishen; harduer kompjuterik që mund të vishet; 

pajisje periferike për aparate portative; pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe 

që janë në gjendje të ofrojnë qasje në internet dhe për dërgimin, pranimin, dhe ruajtjen e 

telefonatave, postës elektronike, dhe të dhënave tjera dixhitale; radio, radio transmetues dhe 

pranues; media pllejerë, audio zmadhues, aparate telefonike, pajisje telekomunikimi dhe 

kompjuterë për përdorim në automjete; aparate për incizimin e zërit dhe njohjen e zërit, 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

169 

 

kufje, dëgjuese; zmadhues zëri; mikrofona; komponente dhe aksesorë audio (të zërit); 

aparate për incizimin dhe riprodhimin e zërit; audio dhe video pllejerë dixhital si dhe 

incizues; audio përforcues dhe pranues; aparate të komunikimit në rrjet; pajisje dhe 

instrumente të komunikimit elektronik; aparate dhe instrumente të telekomunikimit; 

telefona; telefona mobil; pajisje të komunikimit pa tela për transmetimin e zërit, të dhënave, 

imazheve, përmbajtjes audio, video si dhe asaj multimediale; kabllo, monitorë dhe ekrane, 

tatsatura, maus dhe shtresa mausi, maja shkruese, printer, dhe ngasës të disqeve, dhe hard 

drajve (pajisje/disqe qëndrore të ruajtjes së të dhënave); aparate dhe media për ruajtjen e të 

dhënave; çipa kompjuteri; aparate dhe instrumente optike; kamera; bateri; televizione; 

pranues televizioni; ekrane televizioni; kuti instalimi (setap boks); pajisje me sistem të 

pozicionimit global (GPS); instrumente dhe pajisje navigimi; pajisje që mbahen në dorë për 

luajtje, organizim, shkarkim, transmetim, manovrim dhe rishikim të audio dhe media 

dosjeve; pajisje portative për kontrollimin e zmadhuesve të zërit, përforcuesve, stereo 

sistemeve dhe sistemeve të argëtimit; pajisje portative dhe që mund të vishen për luajtje, 

organizim, shkarkim, transmetim, manovrim dhe rishikim të audio dhe media dosjeve; 

stereo sisteme, sisteme të teatrit shtëpiak, dhe sisteme të argëtimit shtëpiak, sisteme të 

teatrit shtëpiak dhe argëtimit shtëpiak që përbëhen nga audio dhe video pllejerët 

(reprodukuesit), zmadhuesit e zërit, përforcuesit dhe kontrolluesve portativ pa tela; softuer 

kompjuterik; softuer për sistem operativ të kompjuterit; softuer për krijimin e 

aplikacioneve; softuer kompjuterik për konfigurim, operim, dhe kontrollim të pajisjeve 

mobile, pajisjeve që mund të vishen, telefonave mobil, kompjuterëve, dhe pajisjeve 

periferike kompjuterike, si dhe audio e video pllejerëve; softuer kompjuterik për krijimin e 

databazave të kërkueshme të informatave dhe të dhënave për databaza të rrjeteve shoqërore 

shoku-te-shoku; audio dhe video incizime të shkarkueshme që përmbajnë muzikë, 

performansa muzikore, dhe video muzikore; libra, revista, revista periodike, buletine, 

gazeta, ditare dhe publikime tjera elektronike të shkarkueshme; konektorë elektrik dhe 

elektronik, bashkues, çipa, tela, mbushës, labote, stacione ndalëse, ndërfaqe dhe adapterë 

për përdorim me gjitha mallrat e lartpërmendura; mbështjellës, çanta, këllëfe të përshtatura 

apo formësuara që të mbajnë kompjuterë, pajisje përiferike kompjuterike, harduer 

kompjuterik, kompjuterë portative, tablet kompjuterë, laptop kompjuterë, telefona mobil, 

telefona, pajisje dixhitale portative dhe që mund të vishen, si dhe audio e video pllejerë; 

telekomanda dhe pajisje portative si dhe që mund të vishen për kontrollimin e audio dhe 

video pllejerëve, zmadhuesve, përforcuesve, sistemeve të teatrove shtëpiake, dhe sistemeve 

të argëtimit; aksesorë, pjesë dhe pjesë rezervë dhe aparate testimi për gjitha mallrat e 

lartpërmendura; agjenda elektronike; aparate për kontrollimin e vulosjes së postës; 

regjistrues të të hollave; mekanizma për aparate që funksionojnë me monedha; makina 

diktimi; shënjues vijës së palës së rrobave; makina votimi; etiketa elektronike për mallra; 

makina për përzgjedhjen e shpërblimeve; makini faksimili; aparate dhe instrumente për 

peshim; matës; tabela elektronike të njoftimit; aparate për matje; naforë [pjesë silikoni]; 

qarqe të integruara; përforcues; ekrane fluoreshente; filament për përçimin e dritës [fibra 

optike]; instalime elektrike për kontrollimin nga distanca të operacioneve industrial; 

ndalues të rrufesë; elektrolizatorë; makina për fikjen e zjarrit; aparate radiologjike për 

qëllime industriale; aparate dhe instrumente jetëshpëtuese; alarme fishkëlluese, syza dielli; 

karikatura të animuara; mbajtëse qiri në formë të vezëve; fishkëllima për qenë; magneta 

zbukurues; gardhe të elektrifikuara; frenues portativ me telekomandë për vetura; çorapë që 

ngrohën me rrymë.” 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

170 

 

   

 

 

 

(111)  23306 

(151)  28/06/2018 

(181)  21/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1043 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  IPAD 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   “Kompjuterë; pajisje periferike kompjuterike; terminale kompjuterike; harduer 

kompjuterik; makina kompjuterike për lojë, monitorë, ekrane, tastatura, kabllo, modeme, 

printer, disk drajve (ngasës disku), adapter, kartela adapteri, konektorë dhe ngasës; hapësirë 

e zbrazët kompjuterike për media; bartës magnetik të të dhënave; softuer dhe firmuer 

(softuer permanent) kompjuterik, gjegjësisht programe të sistemit operativ, programe të 

sinkronizimit të të dhënave, dhe programe të veglave për krijimin e aplikacioneve për 

kompjuter personal dhe portativ; programe kompjuterike të para-incizuara për menaxhimin 

e informatave personale, softuerin e menaxhimit të databazave, softuerin për njohjen e 

karaktereve (shkronjave), softuerin e menaxhimit të telefonisë, softuerin për postë dhe 

porosi elektronike, softuerit të pejxhimit (thirrjes), softuerit për telefona mobil; softuer për 

sinkronizimin e databazave, programe kompjuterike për qasje, shfletim dhe kërkim të 

databazave online, harduer dhe softuer kompjuterik për ofrim të komunikimit të integruar 

telefonik me rrjete kompjuterike globale të informatave; pajisje elektronike dixhitale 

portative dhe softuer lidhur për to; MP3 dhe pllejerë audio të formateve tjera dixhitale; 

kompjuterë që mbahen në dorë, tablet kompjuterë, asistentë personal dixhital, organizues 

elektronik, fletore elektronike; pajisje elektronike dixhitale mobile, pajisje të sistemit të 

pozicionimit global (GPS), telefona; pajisje elektronike dixhitale mobile dhe portative për 

dërgimin, pranimin e telefonatave, fakseve, postës elektronike dhe të dhënave tjera 

dixhitale; telefona pa tela; telefona mobil; pjesë dhe aksesorë për telefona mobil; aparate 

faksimili, aparate sekretarie telefonike, kamera, videofona, softuer dhe harduer për 

nxjerrjen e informatave të bazuar në telefona; pajisje portative elektronike për pranimin, 

ruajtjen dhe/apo transmetimin pa tela të të dhënave dhe porosive, si dhe pajisje elektronike 

që mundësojnë përdoruesit të përcjellë apo menaxhojë të dhënat personale; pajisje dhe 

instrumente të komunikimit elektronik; aparate dhe instrumente të telekomunikimit; softuer 

kompjuterik për ri-drejtimin e porosive, internet e-mailave, dhe/apo të dhënave tjera drejt 

një apo më shumë pajisjeve portative elektronike nga një bazë e të dhënave në apo 

ndërlidhur me një kompjuter personal apo server; softuer kompjuterik për sinkronizimin e 

të dhënave mes një stacioni apo pajisje në distancë dhe një stacioni apo pajisje tjetër të 

fiksuar apo në distancë; fonte, tipe të shkrimit, dizajne të shkrimit dhe simbole në formë të 

të dhënave të incizuara; disqe dhe shirita që mbajnë apo për incizimin e programeve dhe 

softuerit kompjuterik; lojra komputerike dhe elektronike; pajisje kompjuterike për përdorim 

me cilëndo prej mallrave të përmendura më lartë; aparate elektronike me funksione 

multimediale për përdorim me cilëndo prej mallrave të përmendura më lartë; aparate 
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elektronike me funksione ndërvepruese për përdorim me cilëndo prej mallrave të 

përmendura më lartë; aksesorë, pjesë, pjesë rezervë dhe aparate testuese për gjitha mallrat e 

lartpërmendura; doracake për përdorues në forma të elektronikisht të lexueshme, të 

lexueshme nga makina apo kompjuteri për përdorim me, dhe që shitet si një njësi, me gjitha 

mallrat e lartpërmendura; aparate për ruajtjen e të dhënave; hard disqe; njësi hard disqe 

miniaturë për ruajtjen e të dhënave; disqe vinil të para-incizuara, audio shirita, shirita 

audio-video, audio e video kaseta, audio e video disqe; audio shirite (të gjitha që shiten së 

bashku me libërtha); CD-ROM; disqe të shumëanshme dixhitale; shtrojë për maus; bateri; 

bateri rimbushëse; mbushës; mbushës për bateri elektrike; kufje; stereo kufje; kufje për 

brenda në vesh; stereo zmadhues; audio zmadhues; audio zmadhues për shtëpi; zmadhues 

zëri për monitor; zmadhues zëri për kompjuterë; aparate personale stereo zmadhuese të 

zërit; radio pranues, përforcues, aparate për incizimin dhe riprodhimin e zërit, fonograf 

elektrik, pllejerë (riprodhues) të disqeve, aparate stereo të cilësisë së lartë të zërit (hi-fi), 

incizues shiritesh dhe aparate riprodhimi, zmadhues zëri, njësi me shumë zmadhues zëri, 

mikrofona; pajisje dixhitale për audio dhe video; audi incizues dhe pllejerë me kanseta, 

incizues dhe pllejerë me video kaseta, pllejerë me kompakt disqe, incizues dhe pllejerë me 

disqe të shumëanshme dixhitale, audio incizues dhe pllejerë dixhitale me shirita; pllejerë 

dixhital për muzikë dhe/apo video; radio; video kamera; mikserë audio, video dhe dixhital; 

radio transmetues; audio aparate për automjete; pjesë dhe pjesë rezervë për gjitha mallrat e 

përmendura; çanta dhe këllëfe të përshtatura apo formësuara që të mbajnë kamera dhe/apo 

video kamera; mbështjellës për telefona mobil; këllëfë për telefona mobil; këllëfe për 

telefona mobil të bëra nga lëkura apo imitimi i lëkurës; mbështjellës për telefona mobil të 

bëra nga materialet e tekstilit; çanta dhe këllëfe të përshtatura apo formësuara që të mbajnë 

MP3 pllejerë, kompjuterë portativ, tablet kompjuterë, asistentë personal dixhital, pajisje të 

sistemit të pozicionimit global (GPS), organizues elektronik dhe fletore elektronike.” 

  

 

 

 

(111)  23132 

(151)  31/05/2018 

(181)  22/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1044 

(732)  “SESCO” Rr: Dardania, Prizren-

Kosovë, KS 

(740)  Xhafer Tahiri  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 11   Aparate dhe instalime sanitare; aksesorë përfunksionimin e aparateve dhe 

tubacioneve të ujit ose gazit; aparate dhe instalime për zbutjen e ujit; aparate përtharjen e 

duarve për banjat; bojlerë me ngrohje; duqe (rubinete, tapa) (çezma) për tubacione; dushe; 
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instalime për vaska saunash; kabina dushi (mbyllje); lavamanë për larjen e duarve (pjesë të 

instalimeve sanitare); oturakë (pajisje sanitare); pajisje vaskash   

21   Pajisjet e kuzhinës apo shtëpiake dhe enët e bëra nga porcelani, porcelan që përmban 

kocka nga hiri dhe qelqi; tavolina të bëra nga porcelani, porcelan që përmban kocka nga 

hiri dhe qelqi; shishe   

35   Publikimi; udheheqja e puneve; administrimi afarist; punet e zyres; sherbimet e import 

eksportit; sherbimet e shitjes me shumice dh epakice ne dyqane; sherbimet e shitjes permes 

rrjetit global kompjuterik; sherbimet e dhenies franshingut si ndihmes per punen dhe 

udheheqjen ose administrimin e puneve te ndermarrjes   

 

 

 

(111)  23151 

(151)  05/06/2018 

(181)  22/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1046 

(732)  " BUÇAJ " SH.P.K. Magjistralja 

Prishtinë-Shkup , km 10, Graçanicë, KS 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjent  në formë pluhuri për lavanderi automatike,detergjent në formë lëngu 

dhe detergjent në formë kapsule, detergjent në formë pluhuri për pastrim manual dhe 

detergjent në formë sapuni të ngurtë, zbardhues tekstili në formë pluhuri dhe lëngu, 

tërheqës ngjyrash në formë lëngu, tërheqës ngjyrash në formë flete, kondicioner pëlhure, 

përforcues aromash, pastrues dhe zbardhues në formë të lëngshme dhe pluhuri, heqësit i 

njollave në formë të lëngshme dhe pluhuri, detergjent në formë lëngu për pastrimin e enëve 

me dorë, tableta për enëlarëse automatike, pluhur për enëlarëse automatike, kapsula dhe 

lëng për enëlarëse automatike, shtesa për largimin e aromës se keqe  për enëlarëse 

automatike, sapun për higjienë personale në formë të lëngshme dhe të ngurtë.   

 

 

 

(111)  23150 

(151)  05/06/2018 

(181)  22/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1047 

(732)  " BUÇAJ " SH.P.K. Magjistralja 

Prishtinë-Shkup , km 10, Graçanicë, RKS, 

KS 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

(540)  Ultra Fresh 
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(511) 3   Detergjent  në formë pluhuri për lavanderi automatike,detergjent në formë lëngu 

dhe detergjent në formë kapsule, detergjent në formë pluhuri për pastrim manual dhe 

detergjent në formë sapuni të ngurtë, zbardhues tekstili në formë pluhuri dhe lëngu, 

tërheqës ngjyrash në formë lëngu, tërheqës ngjyrash në formë flete, kondicioner pëlhure, 

përforcues aromash, pastrues dhe zbardhues në formë të lëngshme dhe pluhuri, heqësit i 

njollave në formë të lëngshme dhe pluhuri, detergjent në formë lëngu për pastrimin e enëve 

me dorë, tableta për enëlarëse automatike, pluhur për enëlarëse automatike, kapsula dhe 

lëng për enëlarëse automatike, shtesa për largimin e aromës se keqe  për enëlarëse 

automatike, sapun për higjienë personale në formë të lëngshme dhe të ngurtë   

 

 

 

(111)  23298 

(151)  28/06/2018 

(181)  22/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1048 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  AIRPORT 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Harduer kompjuterik dhe pajisje periferike; harduer kompjuterik dhe softuer 

kompjuterik për komunikim mes shumë kompjuterëve dhe mes kompjuterëve dhe rrjeteve 

kompjuterike lokale dhe globale; harduer kompjuterik për ruatjen rezervë të të dhënave; 

harduer për memorie të kompjuterit   

 

 

 

(111)  23197 

(151)  13/06/2018 

(181)  22/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1049 

(732)  ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, Switzerland, CH 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  

 
 

(540)  DAYTONA 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Orë dhe ortari, domethënë orët, kronografët-matësit e saktë të kohës (orët dhe 

artikuj orëtarie), kronometra; pjesë për orë dhe artikuj për ortari që nuk janë përfshirë në 

klasët tjera, përkatësisht numrat e orës, mekanizmi për levizjen e orës dhe pjesët e saj.    
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(111)  23244 

(151)  20/06/2018 

(181)  23/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1050 

(732)  Europapier Austria GmbH 

Autokaderstraße 86-96, 1210 Vienna, AT, 

AT 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Printera 3D; Aparat libralidhje dhe makineri për qëllime industriale; Makineri 

printimi; Pllaka printimi; Makineri për bluarje; Makineri stereotipe; Prerëse [makineri]; 

Makineri tipografike; Presa tipografike   

9   Sinjalistikë dixhitale; Plloter.   

 

 

 

(111)  23275 

(151)  26/06/2018 

(181)  23/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1052 

(732)  Evolution Fresh, Inc. 1055 Cooley 

Avenue, San Bernardino, California 92408, 

USA, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  EVOLUTION FRESH 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Pije nga frutat, lëngje frutash, pije me bazë frutash; pije nga perimet, lëngje nga 

perimet, pije me bazë perimesh, pije jo-alkoolike, pije të gazuara, pije të lehta, pije 

energjike, pije isotonike, përzierje lëngjesh për pregatitjen e pijeve të lehta dhe pijeve me 

bazë të frutave; pluhur që përdoret për pregatitjen e pijeve të lehta dhe pijeve me bazë të 

frutave; sirup për pije; ujë I pijshem në shishe I aromatizuar dhe I pa aromatizuar; ujë 

mineral; ujë I gazuar; pije me bazë të sojës që nuk e zëvendësojnë qumështin; koncetrate 

dhe pure frutash që përdoren për pregatitjen e pijeve; pije të pasuruara me shtesa 

ushqimore; pije të pasuruara me vitamina   

 

 

 

(111)  23179 

(151)  13/06/2018 

(181)  24/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1053 

(300)  AM 60739/2017  20/07/2017  AT 

(732)  OMV Refining & Marketing GmbH 

(540)   
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Trabrennstrasse 6-8 1020 Wien, AT 

(740)  Virtyt Ibrahimaga (Nr. regj.024) 

Rr.Fehmi Agani 1/16, Prishtinë 

 
 

 
 

 

(511) 1   Aditive kimike për karburantë   

4   Lëndë djegëse ( përfshirë karburante për motorë); materiale ndriçuese; vajra dhe yndyra 

teknike, lubrifikantë   

42   Analiza dhe hulumtime industriale në fushën e kimisë; Hulumtime shkencore dhe 

industriale; Shërbime shkencore dhe teknologjike   

 

 

 

(111)  23270 

(151)  26/06/2018 

(181)  24/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1054 

(732)  Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  ИДХИФА 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e leukemisë, kancereve tjera, dhe sëmundjeve 

autoimune; preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për frenimin e citokinës; preparate 

farmaceutike që e rregullojnë sistemin e imunitetit“   

 

 

 

(111)  23271 

(151)  26/06/2018 

(181)  24/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1055 

(732)  Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  IDHIFA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për trajtimin e leukemisë, kancereve tjera, dhe sëmundjeve 

autoimune; preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për frenimin e citokinës; preparate 

farmaceutike që e rregullojnë sistemin e imunitetit   
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(111)  23144 

(151)  05/06/2018 

(181)  24/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1056 

(732)  N.T.P. Passable Sh.p.k Llapnasellë, 

Graçanicë, Kosovë , KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  MOST 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigaret, puro cigare, duhan i prerë.   

 

 

 

(111)  23148 

(151)  05/06/2018 

(181)  24/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1057 

(732)  N.T.P. Passable Sh.p.k Llapnasellë, 

Graçanicë, Kosovë , KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  DANUBE 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigaret, puro cigare, duhan i prerë.   

 

 

 

(111)  23146 

(151)  05/06/2018 

(181)  24/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1058 

(732)  N.T.P. Passable Sh.p.k Llapnasellë, 

Graçanicë, Kosovë , KS 

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

Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë 

 
 

(540)  DUNE 

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigaret, puro cigare, duhan i prerë.   
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(111)  23141 

(151)  05/06/2018 

(181)  24/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1059 

(300)  016423121  01/03/2017  EU 

(732)  Rothmans of Pall Mall Limited Route 

de France 17 Boncourt 2926,  CH 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak; 

shkrepsa; artikuj për duhanpirës; letër për cigare, tub për cigare, filtra për cigare; aparat 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani me qellim të ngrohjes   

 

 

 

(111)  23184 

(151)  13/06/2018 

(181)  25/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1061 

(300)  DE302017103405.2  03/04/2017  DE 

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

Carl-Metz-Straße 1, 76185  Karlsruhe, 

Germany, DE 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  t.I.U. 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Sapunë; parfume, vajra esencialë, përgatitje për kujdes të trupit dhe bukurisë; 

locionë për flok; përgatitje për kujdes të dhëmbëve; përgatitje kozmetike për banja; artikuj 

kozmetikë, përgatitje kozmetike për buzë, sy, vetull, thonj duarsh, thonj këmbësh, fytyrë 

ose duar; lapsa kozmetikë; përgatitje për kujdes kozmetik për buzë, sy, vetull, thonj duarsh 

ose thonj këmbësh; locionë për trup; xhelra për dush; deodorantë për njerëz ose për kafshë; 

parfumë; kremra për lëkurë [për përdorim kozmetik]; gjalp për lëkurë [për përdorim 

kozmetik]; locionë kozmetikë për lëkurë; qumësht për fytyrë dhe trup [për përdorim 

kozmetik]; serume lëkure [për përdorim kozmetik]; pastruesa lëkure [për përdorim 

kozmetik]; pastruesa për duar [për përdorim kozmetik]; maska bukurie për duar; doreza, të 

ngopura me locionë kozmetikë [për përdorim kozmetik]; buzëkuqë; shkopinj me pambuk 

për qëllime kozmetike; maska bukurie; krem pastrimi për lëkurë; llak për thonj; përgatitje 

për makjazh; locionë për flokë; vajra esencialë prej kedre; bojra për flokë; përgatitje për 

bërje floku me onde; qerpikë falls; përgatitje kozmetike për vetulla; takëme kozmetike; topa 

pambuku për qëllime kozmetike; përgatitje për largim makjazhi; uje javeli  [disifektant 
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klorifikues]; ujë livandoje; ujë aromatik; ujë tualeti; përgatesa për depilim; dyll për depilim; 

ekstrakte lulesh [parfume]; makjazh; baza për parfume lulesh; përgatitje tymuese 

[parfumë]; vaj gaultheria [nga bima e uintergrinit]; vazelinë për qëllime kozmetike; 

geraniol [vaj esencial nga bima geranium]; lyra për qëllime kozmetike; peroksid hidrogjeni 

për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike; vaj jasemini; vaj livandoje; vajra për 

parfumë dhe aromatizues; vaj trëndafili; vajra për qëllime tualeti; jonone [perberje 

aromantike per perdorim ne parfumeri]; locione për qëllime kozmetike; qumësht pastrimi 

për qëllime tualeti; përgatitje lavanderie; artikuj tualeti; esencë mendre [vaj esencial]; 

mendër për parfumeri; artikuj kozmetikë për vetull; misk [parfumeri]; neutralizuesa për 

onde të përkohëshme; shampo; thonj falls; përgatitje për kujdes ndaj thoit; parfumeri; 

përgatitje kozmetike për kujdes të lëkurës; sapunë për djersitje këmbësh; pomadra për 

qëllime kozmetike; pudër për makjazh; përgatitje për rruajtje; sapunë deodorantë; qese për 

parfumim teshash; sapunë tualeti; lapsa për vetulla; pudër talk, për përdorim tualeti; bojra 

kozmetikë; antidjersë [artikuj tualeti]; sapunë antidjersë; qumësht bajameje për qëllime 

kozmetike; përgatitje për rrezitje në diell [artikuj kozmetike]; artikuj aromatikë [vajra 

esencialë]; aromatizuesa [aromatizues] për pije [vajra esencialë]; kripëra banjoje, jo për 

qëllime mjeksore; bojra për mjekër; përgatitje kozmetike për qëllime hollimi; adezivë për 

fiksim të qerpikëve falls; kalkime zbukurimi për qëllime kozmetike; regjësa për qëllime 

kozmetike; përgatitje për zbardhim [çngjyruesa] për qëllime kozmetike; përgatije për 

pastrim protezash; peceta të ngopura me locionë kozmetikë; shkëlqyesa proteze; adezivë 

për qëllime kozmetike; locionë pas rroje; shkumë rroje; sprej për flok; bojë për qerpikë-

vetulla; lule të thata me erëza [aromatizuesa]; sprej për freskim frymëmarrje; xhelra dental 

për zbardhim; shkopinj temjani; përgatitje aromatizuese ajri; shirita për freskim 

frymëmarrje; përgatitje për spërkatje për higjenë sanitare për qëllime të erës së mirë [artikuj 

tualeti]; përgatitje prej aloe vera për qëllime kozmetike; xhelra për masazh të tjera nga ato 

për qëllime mjeksore; shkëlqyesa buzësh; balsam të tjera nga ato për qëllime mjeksore; 

shampo të thata; ngjitësa zbukurues për thonj; përgatitje për mbrojtje nga dielli; përgatitje 

për fërkim; përgatitje nga aloe vera për qëllime kozmetike; vajra masazhi për qëllime 

kozmetike; larësa goje jo me ilaç; vaj bajameje; sapunë bajameje; qelibar [parfum]; sapunë 

për shkëlqim pëlhura tekstili; sapunë rroje; larësa goje, jo për qëllime mjeksore; vajra 

esencialë prej limoni; uje kolonje; ngjyruesa për qëllime tualeti; peceta të ngopura me vajra 

esencialë për përdorim kozmetik dhe peceta kozmetike të para-njomura; vajra, locionë, 

kremra, pudra për qëllime kozmetike dhe përgatitje kozmetike për banjo; larës trupi dhe 

xhel për dush; kremra për fytyrë, lëkurë dhe trup për përdorim kozmetik; lëndë ushqyese 

floku [për përdorim kozmetik]; kremra për pas rroje; ujë tualeti; shkumë rroje; xhel rroje; 

kremra rroje, lapsa rroje [regjësa]; produkte kozmetike për largimin e qelizave të vdekura të 

lëkurës; sprej me ujë mineral për përdorim kozmetik; përgatitje për larje floku; peceta të 

ngopura me vajra kozmetikë dhe locionë; rimelë; produkt kozmetik që përdoret për të 

mbuluar njollat e fytyrës dhe rrathët e errët poshtë syrit [artikuj kozmetikë]; zbutësa të 

epidermës që rrethon thonjtë; kremëra për epidermën që rrethon thonjtë; heqësa të lustrës së 

thoit; holluesa të lustrës së thoit; perla për thonjtë e duarve; zbukurime të përgatitura që 

ngjiten në thonjtë e duarve   

14   Metale të çmuara dhe aliazhe prej tyre; stoli të çmuara, gurë të çmuar; instrumenta për 

matje kohe dhe kronometrikë; agate; artikuj të çmuar prej qelibari të verdhë; perla bërë prej 

ambroidi [qelibar i shtypur]; hajmali [artikuj të çmuar]; byzylyk [artikuj të çmuar]; orë 

dore; rripa ore; talismanë [artikuj të çmuar]; artikuj zbukurues që kapen në rroba [artikuj të 
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çmuar]; varëse për qafë [artikuj të çmuar]; byzylykë këmbe [artikuj të çmuar]; artikuj të 

çmuar të modës; orë dhe sahatë, elektrikë; kapëse kravate; monedha; diamantë; kuti për orë 

dhe riparues ore; fille prej metali të çmuar [artikuj të çmuar]; kuti ore; artikuj të çmuar prej 

fildishi; zbukurime prej qelibari të zi; qelibar i zi, i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar; 

xhitona prej bakri; kuti të vogla zbukurimi me kapakë që varen në qafë [artikuj të çmuar]; 

medaljonë; metale të çmuar, të papërpunuar ose gjysmë të përpunuar; ora; zemerekë ore; 

xhama orësh; makineri për sahatë dhe ora; olivine [gurë të çmuar me ngjyre te gjelbert]; 

flori, i papërpunuar ose i rrahur; fill floriri [artikuj të çmuar]; zbukurime [artikuj të çmuar]; 

karfica zbukurimi; perla [artikuj të çmuar]; gurrë gjysmë të çmuar; platin [metal]; ora me 

zile; spinel [gurë të çmuar ne disa ngjyra]; statuja prej metali të çmuar; artikuj të çmuar prej 

gurri të çmuar artificial; aliazhe të metaleve të çmuar; unaza [artikuj të çmuar]; punime 

artistike prej metali të çmuar; kuti prej metali të çmuar; zbukurime për kapele prej metali të 

çmuar; vathë; zbukurime për këpucë prej metali të çmuar; butona manshete; buste prej 

metali të çmuar; kuti orash; kuti për ora [dhurata]; figurina [statujëza] prej metali të çmuar; 

karfica [artikuj të çmuar]; karfica për kravatë; distinktivë prej metali të çmuar; varëse 

çelësah [stringla ose medaljonë]; argjend, i papërpunuar ose i rrahur; kuti të artikujve të 

çmuar [kuti]; rruaza për të bërë artikuj të çmuar; ora diellore;    

20   Pasqyra, pasqyra që mbahen në dorë [pasqyra tualeti]; mbajtëse artikujsh të çmuar; 

mbajtëse artikujsh të çmuar në formë dore ose peme.    

21   Krëhëra dhe sfungjerë; furça (përveç atyre të përdorura për pikturë); materiale për bërje 

furçash; furça kozmetike; furça për vendosje makjazhi; sfungjerë për vendosje makjazhi; 

furça për thonj; furça për tualet; mallra për furça; qime për furça; krëhëra; coha për pastrim; 

vegla kozmetike; krëhëra me dhëmbë të mëdhenj për flok; kuti tualeti; sfungjerë tualeti; 

këllëfa për krëhër; xhama të trashë të lëmuar [material i papërpunuar]; furça katrani të 

përpunuar gjatë; pufe pudre; kuti pudre; furça për vetulla; vegla tualeti; sprusuesa parfumi; 

furça rroje; mbajtëse furça rroje; furça dhëmbësh; furça elektrike, përjashtuar pjesët e 

makinerisë; furça elektrike për pastrim të fytyrës; furça dhëmbësh, elektrike; aparatura për 

aromatizim ajri për përdorim personal; pagure; fill për qëllime dentare; sfungjerë gërrues 

për kruajtjen e lëkurës; pajisje për largim makjazhi; enë shtëpiake dhe kuzhine; kuti sapuni; 

pajisje për shpërndarje sapuni; mbajtëse sfungjeri; furça pudre; aparatura për largimin e 

makjazhit, jo-elektrike; sprucues aerosol, jo për qëllime mjeksore; filxhanë; kunja 

dhëmbësh; kuti për kunja dhëmbësh; ndarëse gishtash për përdorim në pedikyr [vegla 

kozmetike dhe tualeti]; shabllonë për manikyr thonjsh [vegla kozmetike dhe tualeti]; 

ndihmësa për qerpikë [vegla kozmetike dhe tualeti]; filxhanë për furça dhëmbësh.    

26   Dantella, qëndisma, fjongo dhe kordonë; lule artificiale; gjilpëra për qepje; mbërthesa 

për veshje; shirita për flokë; mjekra fallso; karfica për flokë [rëshqitëse]; zbukurime për në 

kokë, jo prej metali të çmuar; karfica [aksesorë veshjesh]; tokëza rripi; lidhësa këpucësh; 

zbukurime këpucësh, jo prej metali të çmuar; syçka për këpucë; zbukurime për flok; shtiza 

për mbajtjen e flokëve kaçurrela; rreth koke për mbajtje flokësh [rëshqitëse në flok]; shtiza 

për flok; rrjeta për flok; flok fallse; gërsheta prej fije floku; kordonë veshje; mustaqe fallso; 

pendë zogjsh [aksesorë veshjesh]; xhingla [stoli për veshje]; fjongo [kinkaleri]; xhingla për 

veshje; paruke; pendë [aksesorë veshje]; xhufka [xhufka]; kurora prej lulesh artificiale; 

distinktivë për veshje, jo prej metali të çmuar; pulla ngjitëse me të nxehtë për zbukurim të 

artikujve prej tekstili [kinkaleri]; distinktivë të rinj zbukurimi [sumbulla]; rrathë për flokë; 

kapuçë për lyerje flokësh; shirita pëlhure të drejtë që bashkëngjisin dy sipërfaqe që duhet 

lidhen; letra për bërje kaçurrelë floku; rruaza, të tjera nga ato për të bërë artikuj të çmuar; 
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shtesa floku; flok njeriu; bigudi për flokë, të tjera nga veglat e dorës; pulla për veshje 

[kinkaleri]; gjilpëra mbërthese; fruta artificialë;    

 

 

 

(111)  23297 

(151)  28/06/2018 

(181)  25/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1062 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Rroba; këpucë; kapela për kokë; këmisha, bluza –T, xhupe, kostume vrapimi, 

pantollona formale, pantollona, pantollona të shkurtër, bluza pa mëngë, veshje kudnër shiut, 

përparëse, funde, bluza; fustane, aski, triko, xhaketë, pallto, pallto kundër shiut, pallto 

kundër borës, kravata, mantel, kapele, dhe helmeta, kasketa, rripa, rripa dore, shalle, veshje 

për gjumë, pixhama, të brendshme femrash, të brendshme, cizme, këpucë, patika, sandale, 

cizme të shkurtëra, pantofla corape, veshje noti; rroba rezistente ndaj ujit; pallto kundër 

shiut; kostume për maskaradë dhe Hallouen; rroba për bebe; corape; doreza   

28   Lodra; lojëra; artikuj loje; letra për lojë; njësi loje elektronike që mbahen me dorë; lojra 

kompjuterike, lojra video, dhe aparate kompjuterike dhe video lojra të tjera nga ato që 

operojnë me monedha apo ato të cilat adaptohen për përdorim me pranuesit televiziv; 

aparate për ndërtimin e trupit; makina dhe pajisje për fitnes dhe ushtrime.  

  

 

 

 

(111)  23182 

(151)  13/06/2018 

(181)  25/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1067 

(591)  Portokalli, e verdhë, ngjyrë bezhë, 

kafe, e zezë, e bardhë, e kuqe, e gjelbërt, e 

hirtë, argjendi, ngjyrë rozë, e kalter 

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 4 

86690 Mertingen, DE 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

(540)   
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Rojal H-II/5, Prishtinë  

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht;produktet e qumështit, përkatësisht qumështë për pije, qumësht i 

fermentuar, dhallë;jogurt;jogurt frutash;pije me bazë të jogurtit;jogurt çokollatë ose 

kakao;pije jo-alkoolike me qumësht të përzier;kefir;ajkë;djathë i butë i bardhë;djathë i butë 

i bardhë me fruta;ëmbelësira me bazë qumështin;gjalpë;djathë dhe produktet e 

djathit;qumësht dhe kumshtë në formë pluhuri si ushqim, me ose pa aditiv;lyrës (të cilët 

përmbajnë yndyrë);ajkë qumështi e rrahur;kumshtë   

30   Puding, produkte dhe pjekurina bukëpjekësish me përdorim afatëgjatë, veçanërisht 

tortë të vogla të gatshme dhe biskota të mbushura në mes; pije me bazë kakao; pudig nga 

orzi.  

  

 

 

 

(111)  23181 

(151)  13/06/2018 

(181)  25/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1068 

(591)  E zezë, bezhë, e gjelbër, hiri, e kaltët, 

e bardhë, e kuqe, e verdhë, portokalli, kafe, 

rozë.  

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 4 

86690 Mertingen, DE 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht; produktet e qumështit, përkatësisht qumështë për pije, qumësht i 

fermentuar, dhallë; jogurt; jogurt frutash; pije me bazë të jogurtit; jogurt çokollatë ose 

kakao; pije jo-alkoolike me qumësht të përzier; kefir; ajkë; djathë i butë i bardhë; djathë i 
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butë i bardhë me fruta; ëmbelësira me bazë qumështin; gjalpë; djathë dhe produktet e 

djathit; qumësht dhe kumshtë në formë pluhuri si ushqim, me ose pa aditiv; lyrës (të cilët 

përmbajnë yndyrë); ajkë qumështi e rrahur; kumshtë   

30   Puding, produkte dhe pjekurina bukëpjekësish me përdorim afatëgjatë, veçanërisht 

tortë të vogla të gatshme dhe biskota të mbushura në mes; pije me bazë kakao; pudig nga 

orzi   

 

 

 

(111)  23180 

(151)  13/06/2018 

(181)  25/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1069 

(591)  E zezë,  rozë, e kuqe, hiri, e kaltët, 

vjollcë, e bardhë, kafe, portokalli,bezhë, e 

gjelbër, e verdhë.  

(732)  Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 4 

86690 Mertingen, DE 

(740)  Hekuran RAMA Muharrem Fejza 

Rojal H-II/5, Prishtinë  

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht; produktet e qumështit, përkatësisht qumështë për pije, qumësht i 

fermentuar, dhallë; jogurt; jogurt frutash; pije me bazë të jogurtit; jogurt çokollatë ose 

kakao; pije jo-alkoolike me qumësht të përzier; kefir; ajkë; djathë i butë i bardhë; djathë i 

butë i bardhë me fruta; ëmbelësira me bazë qumështin; gjalpë; djathë dhe produktet e 

djathit; qumësht dhe kumshtë në formë pluhuri si ushqim, me ose pa aditiv; lyrës (të cilët 

përmbajnë yndyrë); ajkë qumështi e rrahur; kumshtë.   

30   Puding, produkte dhe pjekurina bukëpjekësish me përdorim afatëgjatë, veçanërisht 

tortë të vogla të gatshme dhe biskota të mbushura në mes; pije me bazë kakao; pudig nga 

orzi.    

 

 

 

(111)  23159 

(151)  07/06/2018 

(181)  28/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1070 

(732)  GODIVA BELGIUM 

B.V.B.A./S.P.R.L. Wapenstilstandstraat 5; 

1081 Brussel, BE 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  GODIVA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale, ëmbëlsira, çokolada, biskota, biskota të 
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thata, vaferë, kek (gurabija).   

 

 

 

(111)  23230 

(151)  19/06/2018 

(181)  29/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1071 

(732)  SPAR Österreichische Warenhandels-

AG Europastrasse 3 5015 Salzburg, Austria, 

AT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi; preparate 

për pastrim, lustrim, gërryerje dhe abrazivë; sapunë; parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë, 

losione flokësh; dentifricë.   

16   Letër, karton dhe prodhime të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të 

tjera; lëndë të printuara; materiale libër lidhës; fotografi; materiale zyre; adeziv për nevoja 

zyre ose shtëpiake; materiale artistësh; brusha për pikturim; tastiere dhe makina zyrash (pos 

mobileve); materiale instruksioni dhe mësimdhënie (pos aparateve); materiale plastike për 

paketim (që nuk përfshihen në klasat tjera).   

21   Enë dhe kontejner kuzhine dhe shtëpie: krehër dhe sfungjerë; brusha (përjashtuar 

brushat për piktorë); materiale për bërjen e brushave; artikuj për qëllime pastrimi; fill 

çeliku; qelq i papërpunuar dhe gjysëm i përpunuar (pos qelqit që shfrytëzohet në 

ndërtimtari); prodhime qelqi, mjete pocelani dhe qeramike të cilat nuk janë të përfshira në 

klasat tjera.   

25   Veshje, veshmbathje, mbulesa koke.   

29   Mish, peshk, shpezë dhe gjah; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të konservuara, ngrira, 

thara, dhe të ziera; zhele, xhem, komposto; vezë, qumësht dhe produkte qumështi; vajra dhe 

yndyra për ushqim.   

30   Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapiokë, sago, kafe artificiale; miell dhe përgatitje të bëra 

nga drithrat, bukë, prodhime nga brumi dhe ëmbëlsira, akullore; mjaltë, melase; tharm, 

pluhur për pjekje, kripë, mustardë; uthull, salca (si mëlmesa); mëlmesa; akull.   

31   Prodhime dhe farëra bujqësie, kopshtarie dhe pylltarie të cilat nuk janë të përfshira në 

klasat tjera; kafshë (të gjalla); fruta dhe perime të freskëta; fara, bimë  dhe lule natyrale; 

ushqim kafshësh, maltë.   

32   Birrë; ujëra mineral dhe të gazuar dhe pije tjera jo alkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për bërjen e pijeve.   

33   Pije alkoolike (përveç birrave).   
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(111)  23222 

(151)  19/06/2018 

(181)  29/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1072 

(732)  Sebapharma GmbH & Co. KG Binger 

Strasse 80, 56154 Boppard, DE 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparate për zbardhje dhe substanca tjera për përdorim në lavanderi;preparate për 

pastrim, lustrim, gryerje dhe abraziv;sapun;parfumeri;vajra esenciale dhe ekstrakte 

aromatike;kozmetikë;losione flokësh;dentifricë;tualeteri (artikuj tualeti);preparate për 

kujdes të kafshëve;preparate për pastrim dhe arome;preparate për kujdes të trupit;preparate 

për pastrim të trupit dhe kujdes të trupit;preparate për kujdes të lëkurës;pastrues kozmetik 

të lëkurës;preparate jo-mjekësor për kujdes të buzëve;preparate për kujdes të flokëve, jo për 

qëllime mjekësore;preparate për kujdes të thonjëve, jo për qëllime mjekësore;vaj për 

qëllime kozmetike;shampon;preparate kozmetike për pastrim dhe kujdes të lëkurës, 

flokëve, buzëve;preparate kozmetike për përdorim të jashtëm për papastërtitë e 

lëkurës;lecka (facoleta) të lagura me losion kozmetik;produkte për kujdes të bebeve dhe 

fëmijve, posçaërisht shufra pastrimi, shkumë banje, banjo kujdesi, krem lëkure, vajra për 

kujdes të lëkurës, lecka (facoleta) të lagura me vajra kozmetik, facoleta të lagura, shampon, 

pudra dhe kremëra;facoleta të lagura me vajra kozmetik dhe facoleta të lagura të cilat janë 

kozmetikë;preparate për pastrim dhe kujdes të trupit;tonik fytyre;pastrues fytyre dhe 

produkte për kujdes të fytyrës në formë të lëngët dhe të fortë, në formë të shkumës, 

losionive, kremit dhe xheleve, solucione ujore dhe alkoolike;pastrues bakterial të fytyrës 

dhe produkte për kujdes të fytyrës për qëllime kozmetike të cilat kanë efekt në pika;kundër 

djersitës (preparate tualeti) dhe deodorantë;preparate banje për qëllime kozmetike;ekstrakte 

banje me bazë bimore dhe/ose barishte mjekësore (herbë) për qëllime kozmetike;xhele 

dushi;xhele banje;shkuma dushi;shkuma banje;krem dushi;vajra dushi;produket për kujdes 

të këmbëve;preparate kozmetike për qëllime dobësimi;kozmetikë dekorative;preparate 

kozmetike për nxirje të lëkurës;preparate kozmetike për mbrojtje nga dielli;kompozime për 

kujdes të lëkurës pas ekspozimit ndaj rezeve të diellit;krem pas rezitjes për qëllime 

kozmetike;xhele për nxirje të lëkurës (kozmetike);vajra pas rezitjes (kozmetike);zbutës pas 

rezitjes për qëllime kozmetike;spraj pas rezitjes për qëllime kozmetike;preparate për vet-

nxirje (kozmetikë).   

5   Farmaceutikë; farmaceutikë dhe mjete natyrale sherimi (ilaçe); ilaçe (barna); artikuj dhe 

preparate veterinare dhe mjeksore; preparate vetrinare; preparate sanitasre për qëllime 

mjeksore; ushqim dietik dhe preparate dietike për përdorim mjekësor ose veterinar; ushqim 

për bebe; formula për fëmijë (qumësht); shtesa dietike për njerëz dhe kafshë; leukoplaste, 

materiale fashimi; fasha mjekësore (veshje); dezinfektues; preparate për shkatërimin e 

dëmtuesve; fungicidë, herbicidë; shtesa dietike dhe preparate dietike; preparate për kontroll 

të dëmtuesve dhe artikuj për kontroll të dëmtuesve; preparate dhe artikuj mjeksor dhe 

veterinar; preparate diagnostifikimi; preparate kimike për qëllime sanitare; barna (ilaçe) për 
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qëllime mjeksore; produkte kimike për përdorim mjeksor; preparate kimiko-farmaceutike; 

produkte farmaceutike dermatologjike; preparate farmceutike për trajtim të çregullimeve të 

lëkurës; preparate farmakologjike për kujdes të lëkurës: preparate për kujdes të lëkurës për 

përdorim mjekësor; preparate mjekësore për kujdes të buzëve; preparate për kujdes të 

flokëve për qëllime mjekësore; produkte dhe preparate për qëllime kurimi, kujdes shëndeti 

dhe qëllime sanitare; preparate higjienike dhe artikuj higjienik; preparate për kujdes të 

thonjëve për përdorim mjekësor; preparate farmaceutike për çregullime të lëkurës, 

veçanërisht pastrues lëkure, të cilët janë preparate farmaceutike për çregullime të lëkurës në 

formë të preparateve speciale për kushte seborhonike dhe drmatozës mikrobike (posaçërisht 

në formë të ngurt dhe të lëngshme, të cilët janë losione, kremëra, shamponë, spraje, xhele, 

shkuma); pastrues fytyre antibakterial dhe kundeër akneve (leqeve) dhe preparate për 

kujdes të fytyrës për qëllime farmaceutike; kremëra mjekësor për fëmijë; facoleta të lagura 

me losione farmaceutike; preparate banje për qëllime mjeksore; ekstrakte banje me bazë 

nga ndërmarjet bimore dhe/ose bimë për qëllime farmaceutike; preparate dietike të 

përshtatura për përdorim mjekësor; ushqime për përdorim si shtesa dietike; shtesa 

ushqimore për përdorim dietik dhe qëllime mjeksore; preparate vitaminoze; pije mjeksore; 

pije dietike të përshtatura për qëllime mjeksore; tonik për përdorim mjeksor; preparate për 

dobësim për përdorim mjekësor; çaj për dobësim për qëllime mjekësore; çaj mjekësor; 

glykozë për qëllime mjeksore; vajra mjeksor; shurpe për qëllime mjeksore; ëmbëlsira 

mjeksore; preparate për mbrojtje nga dielli për qëllime farmaceutike; preparate kundër 

djegjes nga dielli për qëllime mjekosre; preparate farmaceutike për aplikim pas ekspozimit 

ndaj diellit; deodorantë, të ndryshëm nga ato për njerëz ose kafshë; lecka (arna) 

transdermale për administrim të farmaceutikëve; spraj hemostatik; veshje mjekësore dhe 

kirurgjikale; spraj për spërkatje të ilaçit; leukoplast dhe materiale për fashim në formë të 

sprajit; leukoplast dhe materiale për fashim të lagur me farmaceutik, agjent farmaceutik ose 

preparate për kujdes të shendetit; materiale, të lagur me farmaceutikë; materiale, të lagur 

me agjent farmaceutikë; materiale, të lagur me preparate për kujdes të shendetit; produkte 

mjekësore, posaërisht për administrim oral ose aplikim në trupin e njeriut, të përfshirë në 

këtë klasë; byzylyk për qëllime mjkësore; kontraceptiv kimik; agjent diagnostifikues për 

përdorim mjekësor; agjent diagnostifikues për qëllime veterinare; reagjens mjeksor për 

diagnostifikim dhe analizë të lëngjeve të trupit; preparate diagnostifikuese për qëllime 

mjeksore ose veterinare; preparate diagnostifikimi in-vitro për përdorim mjeksor; reagjens 

dhe media për përdorim mjeksor dhe për qëllime diagnostifikimi veterinar; reagjens për 

përdorim në testet diagnsotifikuese për qëllime mjeksore; shirita testi për diagnstifikim 

mjeksor; shirita testi për matjen e nivelit të glykozës në gjak; preparate kimike për 

diagnostifikim të dabetit; agjent diagnostifikues, preparate diagnostifikuese, reagjens dhe 

media për qëllime mjeksore dhe qëllime diagnostifikuese, për matjen e nivelit të glykozës 

në gjak, për matjen e nivelit të holesterolit ose për matjen e stausit të menopauzës; 

preparate për testim të shtatzanisë; preparate për testim të shtazanisë së hershme; teste 

shtatzanie për përdorim privat; teste për testim të shtatzanisë së hershme për përdorim 

privat; preparate kimike për diagnstifikim të shtazanisë; reagjens që përdoren në testet për 

diagnostifikim të shtatzanisë; preparate in-vitro për parashikim të ovulimit për përdorim 

privat; shiritë testues për parashikim të ovulimit; shirita testues për diagnostifikim të 

ovulimit; preparate për diagnostifikim të ovulimit.   

10   Aparate, paisje dhe instrumente mjekësore, kirurgjikale dhe veterinare; paisje 

mjekësore për diagnostifikim të matje, analiza, ekzaminime dhe monitorim; aparate 
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diagnostifikimi për testim të shtazanisë; aprate për testim të gjakut; matës të glykozës në 

gjak; aparate për testim të glykozës në gjak; aparate për monitorim të glykozës në gjak; 

matës për matjen e glykozës në gjak; aparate mjekësore për testim nivelit të glykozës në 

gjak; sfingomanometar (matës të shtypjes së gjakut); kondomë; kontraceptivë jo-kimik; 

termometra për qëllime mjksore; shishe për ushqim (me bebiron); mbulesa për shishet për 

ushqim të bebeve; bebirona për bebe; thimth për bebe; shishe për ushqim me thithë; unaza 

(rathë) për dhëmbë; jastëk me ajër për foshnje (për qëllime mjksore); dyshek me ajër për 

foshnje (për qëllime mjeksore); pompa gjiri elektrike dhe jo elktrike; thithë për qëllime 

mjeksore; inhalatorë; shpërnadarës të aerosolit (avullit) për qëllime mjeksore; gjilpëra për 

akupunkturë; fasha (bandazh) elastik, të përfshirë në këtë klasë; paisje për terapi fizike; 

dorëza për qëllime mjekore; bisturi (lancetë).    

 

 

 

(111)  23360 

(151)  19/07/2018 

(181)  29/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1073 

(732)  Continental Tire the Americas LLC  

1830 Macmillan Park Drive Fort Mill, 

South Carolina 29707, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  GENERAL 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Rrota për automjete.   

 

 

 

(111)  23359 

(151)  19/07/2018 

(181)  29/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1074 

(732)  Continental Tire the Americas LLC  

1830 Macmillan Park Drive Fort Mill, 

South Carolina 29707, US 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)  GRABBER 

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Rrota për automjete.     

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

187 

 

 

(111)  23185 

(151)  13/06/2018 

(181)  30/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1076 

(591)  e Kuqe, e bardhë. 

(732)  Privredno društvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pića „Knjaz 

Miloš“ a.d. Aranđelovac Južna industrijska 

zona bb, 34300 Aranđelovac RS, RS 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, këpucë, kapela për kokë.     

32   Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate tjera  për prodhimin e  pijeve.   

33   Pije alkoolike (përveç birrës).   

 

 

 

(111)  23396 

(151)  01/08/2018 

(181)  30/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1077 

(732)  Privredno društvo za eksploataciju 

mineralne vode i proizvodnju pića „Knjaz 

Miloš“ a.d. Aranđelovac Južna industrijska 

zona bb, 34300 Aranđelovac RS, RS 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, qaj, kakao, zëvendësuesit e kafes;oriz;tapiokë (substancë nga një bimë 

tropikale) dhe miell pallme;prodhimet nga mielli i drithërave;bukë;peciva (ëmbëlsira  prej 

brumi) dhe produktet e ëmbëlsirave;akullore;sheqer, mjaltë, melasë (produkt i kallam 

sheqerit ose i panxha sheqerit );tharm;pluhur për ëmbëlsira  prej 

brumi;kripë;mustardë;uthull;salcë (si shtesa);erëza;akull.   

32   Birra; ujë mineral dhe i gazuar dhe pije të tjera joalkoolike; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurup dhe preparate tjera  për prodhimin e  pijeve.   

33   Pije alkoolike (përveç birrës).   
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(111)  23243 

(151)  20/06/2018 

(181)  31/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1078 

(732)  THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, 

LLC a limited liability company organized 

and existing under the laws of the State of 

Oklahoma 8501 Williams Road, Estero, 

Florida, 33928, United States of America, 

US 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)  THRIFTI 

 
 

     

 
 

 

(511) 39   Shërbime për dhënie me qira të automjeteve.   
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(540)  

 
 

     

 
 

 

(511) 43   Shërbime të restoraneve, kafeneve, kafeterive, bareve me ushqim të lehtë, bareve 

të kafesë, bareve të çajit, shtëpive të çajit, dhe restoraneve që shërbejnë ushqim për të marrë 

ushqim me veti; shërbime të bareve;shërbime të përgatitjes së ushqimit me porosi;përgatitje 

të ushqimit dhe pijeve;shërbime kontraktuale për pije;shërbime të restoraneve që përmbajnë 

program të lojalitetit të konsumatorëve dhe që ofron përfitime restorani për të shpërblyer 

konsumatorët e rregullt.   

 

 

 

(111)  23278 

(151)  26/06/2018 
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(540)  TEAVANA 
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Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(511) 32   Produkte dhe shërbime: “Pije frutash, lëngje frutash, dhe pije me bazë 

frutash;pije perimesh, lëngjë perimesh dhe pije me bazë perimesh;pije joalkoholike, 

gjegjësisht pije të gazuara, pije të buta;pije energjike, pije izotonike;përzierje të lëngshme 

për bërjen e pijeve të buta dhe pijeve me bazë frutash;pluhur që përdoren në përgatitjen e 

pijeve të buta dhe pijeve me bazë frutash;sirupe për pije;ujë në shishe për pirje me shije dhe 

pa shije, ujë mineral, ujë të gazuar;pije më bazë soje që nuk janë zëvëndësues të 

qumështit;koncentrate dhe pure frutash për bërjen e pijeve;pije të fortifikuata me vlera 

ushqyese, pije të fortifikuara me vitamina.   
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(511) 30   Kafe e bluar dhe kafe me kokërra të plota;pije me bazë kafeje;kakao;pije me bazë 

çokolate;çaj dhe çaj bimor;pije me bazë çaji dhe çaji bimor;përzierje pijesh me bazë 

kafeje;përzierje pijesh me bazë të espresos;përzierje pijesh me bazë të çokolatës;përzierje 

pijesh me bazë çaji;përzierje pijesh me bazë çaji bimor;ëmbëlsira të ngrira, gjegjësisht 

akullore, akull qumështi, jogurt i ngrirë, ëmbëlsira të ngrira me çaj, shije të çajit bimor 

dhe/apo të frutave;aromatizime, përpos vajrave esenciale, për pije;çokolatë pluhur;shije 

vanilje;ëmbëlsira çokolate dhe sheqerke;mallra të pjekura, gjegjësisht mafin (kek i 

mbushur), kulaçe, biskota, ëmbëlsira, pite, torte, pastë ëmbëlsire, tartë kishi dhe 

bukë;sanduiça;pica;shujta të gatshme që kryesisht përbëhen nga pasta;shujta të gatshme që 

kryesisht përbëhen nga orizi;shujta të gatshme që kryesisht përbëhen nga drithrat;lyerje me 

bazë çokolate;produkte ushqimi me bazë drithrash të përpunuara që përdoren si drithëra 

kafjalli;qull tërshëre;ushqim i lehtë me bazë drithrash;krekera;kokoshka;sheqer;mjaltë;sirup 

agave;slaca, gjegjësisht aroma që u shtohen pijeve;salcë sallatash.   

35   Administrim biznesi;asistencë në menaxhim të biznesit;shërbime të franshizës 

(eksluzivitetit) gjegjësisht ofrim të ndihmesës tregtare në themelimin dhe/apo funksionimin 

e restoranteve, kafeneve, shtëpive të kafesë, shtëpive të çajit, dhe bareve të ushqimit të 

lehtë;shërbime të shitoreve me pakicë në fushën e kafesë, çajit, ushqimit, pijeve, aparateve 

të kafesë dhe espresove, aparateve të çajit, takëmeve të tavolinave, enëve të kuzhinës, 

librave, incizimeve muzikore, kuletave, çantave të udhëtimit, çantave për shoping, çantave 
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të dorës, stolive, veshmbathjeve dhe kapelave, lodrave duke përfshirë lodra 

pelushi;shpërndarje me shumicë (duke mos përfshirë transportin) të ushqimit, pijeve, 

takëmeve shtëpiake, dhe enëve të kuzhinës;shërbime të shitores më pakicë online që 

përmbanë ushqim, pije, takëme shtëpiake, dhe enë kuzhine;administrim të programeve të 

dhënies së stimulimeve përmes lëshimit dhe procesimit të zbritjeve në natyren e pikave të 

lojalitetit për blerjen e mallrave apo shërbimeve të kompanisë.   

43   Shërbime të restoraneve, kafeneve, kafeterive, bareve me ushqim të lehtë, bareve të 

kafesë, bareve të çajit, shtëpive të çajit, dhe restoraneve që shërbejnë ushqim për të marrë 

ushqim me veti;shërbime të bareve;shërbime të përgatitjes së ushqimit me porosi;përgatitje 

të ushqimit dhe pijeve;shërbime kontraktuale për pije;shërbime të restoraneve që përmbajnë 

program të lojalitetit të konsumatorëve dhe që ofron përfitime restorani për të shpërblyer 

konsumatorët e rregullt.   
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(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Kafe blues për përdorim shtëpiak apo tregtar; makina për bërjen e pijeve të 

gazuara;pajisje elektrike të kuzhinës, gjegjësisht makina elektrike për shkumëzimin e 

qumështit;makina shitëse automatike.   

9   Kartela dhuratë të koduara në mënyrë magnetike;kartela lojaliteti të koduara në mënyrë 

magnetike;softuer të aplikacioneve kompjuterike për pajisje mobile dhe telefona mobil, 

gjegjësisht softuer për konsumatorë për qasje, monitorim dhe menaxhim të profilit të tyre të 

programit të lojalitetit dhe fondeve në llogaritë e vlerave të ndërlidhura me to, pagesën e 

blerjeve përmes funksionalitetit të pagesave mobile, qasje në mënynë e të dhënave dhe 

informatave mbi lokacionin e shitoreve;softuer kompjuterik për përdorim në shkarkimin, 

transmetimin, pranimin, replikimin, ruajtjen dhe organizimin e të dhënave audio dhe 

video;audio incizime që përmbajnë muzikë dhe performansa artistike;muzikë e 

shkarkueshme përmes një rrejti global kompjuterik dhe pajisjeve pa tela;mbështjellëse dhe 

këllëfa për telefona celularë dhe pajisje elektronike personale;rripa për telefona 

celularë;mbështetëse mausi;aparate për incizimin e kohës.   

11   Pajisje elektrike, gjegjësisht makina për espresso, aparate të kafesë, ibrik, ibrik çaji, 

aparate për çaj, avullues për pije, dhe shpërndarës uji për përdorim shtëpiak apo 

tregtar;filtera uji;njësi për filtrimin dhe pastrimin e ujit dhe pjesë rezervë për zëvëndësim 
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dhe filtra të tyre.   

16   Publikime, gjegjësisht buletine informative të përgjithshme dhe revista;libërtha 

udhëzues;filtra letre për kafe;albume për fotografi, letra arti, brusha për piktorë, stilolapsa, 

lapsa, shënjues të faqeve për libra, kuti për artikuj shkrimi, kuti për stilolapsa, kuti për 

lapsa, artikuj shkrimi, afishe;peceta letre, slita letre, qese letre;mbajtesë letre, kartoni, apo 

letra e trashë për filxhana;kuti kartoni.   

21   Makina jo-elektrike kulluese për kafe;makina jo-elektrike për kafe të stilit zhytës;ibrik 

jo-elektrik;mbushës çaji jo nga metalet e çmuara;ibrik çaji jo nga metalet e çmuara;kulesa 

çaji;ngrohës jo-elektrik çaji që përbëhen nga një mbajtëse për ibrik çaji dhe mbajtës 

qirinjësh;enë të izoluara termikisht për pije;filxhana;pjatëza;kupa;enë qelqi për pije;filtra 

për kafe për shumë përdorime jo nga letra;slita, jo nga letra dhe tjerë nga çarçafët e 

tavolinave;shërbime çaji jo nga metalet e çmuara;tabakë për qëllime shtëpiake 

përpos;enë;pjata;vazo;shtambë;këmbje;enë për përdorim shtëpiak dhe kuzhinë;kapaë 

çaji;mbajtëse qiriu jo nga metalet e çmuara;shandanë jo nga metalet e çmuara;figurina nga 

porcelani, qeramika, argjila, apo qelqi;zbukurime dekorative nga porcelani;garuzhdë 

(takëm tavoline) për përdorim në kuzhinë;rrahëse jo-elektrike për qëllime shtëpiake.   

29   Qumësht;qumësht me shije;koktej me qumësht;pije ushqimi me bazë qumështi, duke 

përjashtuar koktejet me qumësht;pije me bazë qumështi që përmbajnë kafe;pije më bazë 

qumështi që përmbajnë lëng pemësh;pije me bazë qumështi që përmbajnë frute;pije me 

bazë qumështi që përmbajnë çokolatë;pije me bazë qumështi që përmbajnë çaj;pije ushqimi 

me bazë soje që përdoren si zëvëndësim i qumështit;pije energjike me bazë 

qumështi;pluhur qumështi i tharë;përzierje pijesh me bazë të produkteve të 

qumështit;qumësht soje;ushqime të lehta me bazë të frutave;reçele frutash, komposto, 

xhelatinë;lyerje për bukë me bazë mishi;lyerje për bukë me bazë peshku, lyerje për bukë 

me bazë të shpezëve, lyerje për bukë me bazë frutash, lyerje për bukë me bazë lajthie, 

lyerje për bukë me bazë perimesh, lyerje për bukë me bazë të produkteve të 

qumështit;perime të ziera;perime të thara;perime të konzervuara;sallata perimesh;fruta të 

thara;fruta të konzervuara;sallata frutash;mish;peshk;shpezë;kafshë gjahu;sallamë;ekstrakte 

mishi;shujta të gatshme që kryesisht përbëhen nga mishi, soja, shpezët, ushqimi i detit, 

perimet, frutat, tofu, dhe/apo djathi;supa;jogurt;pije me bazë jogurti;ajkë e skremuar 

(shllak);djath;vezë;fara të përgatitura;lajthi të përgatitura, lajthi të aromatizuara, lajthi të 

pjekura, ushqime të lehta me bazë lajthie;vajra dhe yndyra të ngrënshme.   

32   Pije frutash, lëngje frutash, dhe pije më bazë frutash;pije perimesh, lëngje perimesh, 

dhe pije me bazë perimesh;pije jo-alkoholike, gjegjësisht pije të gazuara, pije të buta;pije 

energjike, pije izotonike;përzierje të lënghshme për bërjen e pijeve të buta dhe pijeve me 

bazë frutash;pluhur që përdoret në përgatitjen e pijeve të lehta dhe pijeve me bazë 

frutash;sirupe për pije;ujë për pijë me shije dhe pa shije të ambalazhuar në shishe, ujë 

mineral, ujë i gazuar;pije me bazë soje jo si zëvëndësues të qumështit;koncentrate dhe pure 

frutash që përdoren për bërjen e pijeve;pije të fortifikuara me vlera ushqyese, pije të 

fortifikuara me vitamina.   
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(540)  STARBUCKS 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Përgatitje për heqjen e gëlqeres dhe gurëve për pastrimin e makinave shtëpiake 

dhe/apo tregtare për prodhimin e kafesë dhe çajit; përgatitje pastruese për makina shtëpiake 

dhe/apo tregtare për prodhimin e kafesë dhe çajit;pastrues për përdorim në makinat 

shtëpiake dhe/apo tregtare për prodhimin e kafesë dhe çajit.   

16   Publikime, gjegjësisht buletine informative të përgjithshme dhe revista;libërtha 

udhëzues;filtra letre për kafe;albume për fotografi, letra arti, brusha për piktorë, stilolapsa, 

lapsa, shënjues të faqeve për libra, kuti për artikuj shkrimi, kuti për stilolapsa, kuti për 

lapsa, artikuj shkrimi, afishe;peceta letre, slita letre, qese letre;mbajtesë letre, kartoni, apo 

letra e trashë për filxhana;kuti kartoni.   

33   Pije alkoholike, përpos birrës.   

38   Shërbime komunikimi, gjegjësisht transmetim rrjedhës dhe të shkarkueshëm të 

programeve argëtuese audio dhe video përmes kompjuterit, rrjeteve satelitore dhe të 

komunikimit;ofrime të qasjes në dhomat e bisedave online, tabela njoftuese dhe forume 

interneti për transmetimin e porosive mes përdoruesve të kompjuterit në fushën e argëtimit, 

muzikës, ushqimit, pijeve, mallrave tregtare, dhe interesit të përgjithshëm;ofrime të lidhjeve 

të telekomunikimit në një rrjet kompjuterik global;transmetim elektronik të kartolinave 

dhuratë, kartolinave uruese, dhe porosive.   

41   Argëtime;informata argëtuese;shërbime edukative;informata edukative;informata 

rekreative;prodhime të shfaqjeve;aranzhime dhe udhëheqje të koncerteve;prezentime të 

performansave të drejtëpërdrejta;aranzhime dhe udhëheqje të ligjeratave;organizime të 

shfaqjeve;prodhime të muzikës;prodhime të filmave;prodhime të programeve 

televizive;ofrime online të publikimeve elektronike, jo të shkarkueshme;publikime të 

librave.   
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(511) 35   Administrim i biznesit; menaxhim i biznesit; shërbime të franshizës, gjegjësisht 

ofrime të asistencës komerciale në themelimin dhe/apo funksionimin e restoraneve, 

kafeneve, shtëpive të kafesë, shtëpive të çajit dhe bareve të ushqimit të lehtë; shërbime të 

shitoreve të shitjes më pakicë në fushën e kafesë, çajit, ushqimit, pijeve, aparateve të kafesë 

dhe espresove, aparatëeve të çajit, takëmeve të tavolinës, enëve të kuzhinës, librave, 

incizimeve muzikore, kuletave, çantave të udhëtimit, çantave të shopingut (blerjes), çantave 

të dorës, stolive, veshjeve dhe kapelave, lodrave, duke përfshirë lodrat pelushi; distribuim 

të shitjes me shumicë (duke mos përfshirë transportin e tyre) të ushqimit, pijeve, enëve të 

shtëpisë, dhe enëve të kuzhinës; shërbime të shitoreve të shitjes me pakicë online që 

përmbajnë ushqim, pije, enë shtëpiake, dhe enë kuzhine; administrim të programeve 

stimuluese shpërblyese përmes dhënies dhe procesimit të zbritjeve në natyrën e pikave të 

lojalitetit për blerjen e mallrave apo shërbimeve të kompanisë.   

43   Shërbime të restoraneve, kafeneve, kafeterive, bareve me ushqim të lehtë, bareve të 

kafesë, bareve të çajit, shtëpive të çajit, dhe restoraneve që shërbejnë ushqim që merret me 

veti; shërbime të bareve; shërbime të përgatitjes së ushqimit me porosi; përgatitje të 

ushqimit dhe pijeve; shërbime kontraktuale për pije; shërbime të restoraneve që përmbajnë 

program të lojalitetit të konsumatorëve dhe që ofron përfitime restorani për të shpërblyer 

konsumatorët e rregullt. 
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(511) 30   Kafe e bluar dhe kafe me kokërra të plota; pije me bazë kafeje;përzierje pijesh 

me bazë kafeje.   
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(511) 30   Kafe e bluar dhe kafe me kokërra të plota;pije me bazë kafeje;përzierje pijesh me 

bazë kafeje.   
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(511) 7   Kafe blues elektrik për përdorim shtëpiak apo tregtar;makina për bërjen e pijeve të 

gazuara;pajisje elektrike të kuzhinës, gjegjësisht makina elektrike për shkumëzimin e 

qumështit;makina shitëse automatike.   

11   Pajisje elektrike, gjegjësisht makina për espresso, aparate të kafesë, ibrik, ibrik çaji, 

aparate për çaj, avullues për pije, dhe shpërndarës uji për përdorim shtëpiak apo 

tregtar;filtera uji;njësi për filtrimin dhe pastrimin e ujit dhe pjesë rezervë për zëvëndësim 

dhe filtra të tyre.   

29   Qumësht;qumësht me shije;koktej me qumësht;pije ushqimi me bazë qumështi, duke 

përjashtuar koktejet me qumësht;pije me bazë qumështi që përmbajnë kafe;pije më bazë 

qumështi që përmbajnë lëng pemësh;pije me bazë qumështi që përmbajnë frute;pije me 

bazë qumështi që përmbajnë çokolatë;pije me bazë qumështi që përmbajnë çaj;pluhur 

qumështi i tharë;përzierje pijesh me bazë të produkteve të qumështit.   

30   Përzierje pijesh me bazë kafeje;përzierje pijesh me bazë espresso;përzierje pijesh më 

bazë çokolate;përzierje pijesh me bazë çaji;përzierje pijesh me bazë çaji bimor;pije me bazë 

kafeje;pije me bazë espresso;pije me bazë çokolate;pije me bazë çaji;pije me bazë çaji 

bimor;aromatizime për pije, përpos vajrave esenciale, për pije.   

32   Pije frutash, lëngje frutash;pije me bazë frutash dhe lëngjesh;përzierje të lëngshme dhe 

pluhur të pijeve;sirupe aromatizuese për pije.   

 

 

 

(111)  23287 

(151)  26/06/2018 

(181)  31/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1088 

(732)  Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South Seattle, Washington 98134,  

(540)   
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US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Kafe blues elektrik për përdorim shtëpiak apo tregtar;makina për bërjen e pijeve të 

gazuara;pajisje elektrike të kuzhinës, gjegjësisht makina elektrike për shkumëzimin e 

qumështit;makina shitëse automatike.   

11   Pajisje elektrike, gjegjësisht makina për espresso, aparate të kafesë, ibrik, ibrik çaji, 

aparate për çaj, avullues për pije, dhe shpërndarës uji për përdorim shtëpiak apo 

tregtar;filtera uji;njësi për filtrimin dhe pastrimin e ujit dhe pjesë rezervë për zëvëndësim 

dhe filtra të tyre.   

29   Qumësht;qumësht me shije;koktej me qumësht;pije ushqimi me bazë qumështi, duke 

përjashtuar koktejet me qumësht;pije me bazë qumështi që përmbajnë kafe;pije më bazë 

qumështi që përmbajnë lëng pemësh;pije me bazë qumështi që përmbajnë frute;pije me 

bazë qumështi që përmbajnë çokolatë;pije me bazë qumështi që përmbajnë çaj;pluhur 

qumështi i tharë;përzierje pijesh me bazë të produkteve të qumështit.   

30   Përzierje pijesh me bazë kafeje;përzierje pijesh me bazë espresso;përzierje pijesh më 

bazë çokolate;përzierje pijesh me bazë çaji;përzierje pijesh me bazë çaji bimor;pije me bazë 

kafeje;pije me bazë espresso;pije me bazë çokolate;pije me bazë çaji;pije me bazë çaji 

bimor;aromatizime për pije, përpos vajrave esenciale, për pije.   

32   Pije frutash, lëngje frutash;pije me bazë frutash dhe lëngjesh;përzierje të lëngshme dhe 

pluhur të pijeve;sirupe aromatizuese për pije.   

 

 

 

(111)  23288 

(151)  26/06/2018 

(181)  31/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1089 

(732)  Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South Seattle, Washington 98134, 

US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  DOUBLESHOT 

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Qumësht; qumësht me shije; koktej me qumësht; pije ushqimi me bazë qumështi, 
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duke përjashtuar koktejet me qumësht; pije me bazë qumështi që përmbajnë kafe; pije më 

bazë qumështi që përmbajnë lëng pemësh; pije me bazë qumështi që përmbajnë frute; pije 

me bazë qumështi që përmbajnë çokolatë; pije me bazë qumështi që përmbajnë çaj; pije 

ushqimi me bazë soje që përdoren si zëvëndësim i qumështit; pije energjike me bazë 

qumështi; qumësht soje; pije me bazë jogurti.   

30   Pije me bazë kafeje;pije me bazë espreso;pije më bazë çokolate;pije me bazë çaji;pije 

me bazë çaji bimor;ëmbëlsira të ngrira me çaj, çaj bimor dhe/apo shije frutash;aromatizime,  

përpos vajrave esenciale, për pije.   

32   Pije jo-alkoholike, gjegjësisht pije të gazuara, pije të buta;pije energjike, pije 

izotonike;pije të fortifikuara me vlera ushqyese, pije të fortifikuara me vitamina.   

 

 

 

(111)  23289 

(151)  27/06/2018 

(181)  31/08/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1090 

(732)  Starbucks Corporation 2401 Utah 

Avenue South Seattle, Washington 98134,  

US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  BEARISTA 

 
 

     

 
 

 

(511) 28   Lodra, duke përfshirë arinjë pelushi dhe lodra të mbushura; zbukurime për 

krishtlindje.   

 

 

 

(111)  23248 

(151)  21/06/2018 

(181)  04/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1091 

(732)  Ursapharm Arzneimittel GmbH 

Industriestraße 35, 66129 Saarbrücken, DE 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  VitA-POS 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate mjeksore, farmaceutike veterinare, preparate sanitare për qellime 

mjeksore; lëndë (substanca) dietike të përshtatura për përdorim në mjeksi dhe veterinari, 

ushqim për foshnjat;shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët;leukoplast, materiale për 

paketim;material  për mbushjen e dhëmbit, dyll dentar;preparate dezinfektuese;përbërës për 

shkatërrimin e parazitëve, fungjicideve dhe herbicideve;preparate oftalmologjike;krem për 

sy.   
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(111)  23290 

(151)  27/06/2018 

(181)  04/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1093 

(300)  071998  02/03/2017  JM 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  CLIPS 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuer kompjuterik për përdorim në editimin e videove; softuer kompjuterik per 

krijimin, editimin, përpunimin, organizimin, importimin, eksportimin, dhe enkodimin e 

videove filmave dhe përmbajtjes multimediale; softuer kompjuterik për krijimin editimin, 

përpunimin, organizimin, importimin, eksportimin, dhe ekodimit te audiove, muzikës dhe 

përmbajtjes zë; softuer kompjuterik për krijimin, përpunimin, eksportim dhe edokim për 

përpunimin të mediave dixhitale.   

 

 

 

(111)  23187 

(151)  13/06/2018 

(181)  05/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1094 

(300)  016490781  20/03/2017  AT 

(732)  SCHRACK SECONET AG 

Eibesbrunnergasse 18, A-1120 Wien, AT 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtinë 

 
 

(540)  Integral EvoxX 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Aparate dhe paisje sigurimi, sigurie, mbrojtjeje dhe sinjalizimi, posaçërisht paisje 

alarmi  dhe paralajmërimi, aparate për kontrollimin e qasjes dhe hyrjes, aparate sinjalizime, 

dhe paisje mbrojtëse dhe sigurimi;teknologjie informative dhe aparate audiovizuale, 

posaçërisht paisje komunikuese, aparate dhe pasije për procesimin e të dhënave dhe 

aksesorë (elektrikë dhe emkanikë), sisteme elektronike kontrolluese, aparate audio, vizuale 

dhe fotografike dhe kabllo sinjlizuese për IT (teknologji informative), audiovizuale dhe 

telekomunikacion;instrumente, indikatorë dhe kontrollues për matje, detektim dhe 

monitorim;përmbajtje të inçizuara, posaqërisht softverë;interfejsa (aparate interfejsi apo 

programe) për instalime sigurimi, siguruese, mbrojtëse dhe sinjalizuese;pjesë dhe paisje, 

për të gjitha produktet e përmendura me sipër, të cilat përfshihen në këtë klasë;të gjitha 

produktet e përmendura më sipër janë për perdorim me instalimet e teknologjisë së 

sigurimit.   
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(111)  23258 

(151)  21/06/2018 

(181)  05/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1096 

(732)  ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   ROLESIUM 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Orë dhe ortari, domethënë orët, orë dore, element për orë dhe artikuj për ortari, 

artukuj dhe pajisje shtesë për orë dhe artikuj arëtarie, që nuk janë përfshirë në klasët tjera, 

orë dhe instrument tjerë kronometrik, kronometra (orë dhe artikuj ortëtarie), kronografët-

matësit e saktë të kohës (orët dhe artikuj orëtarie), rripa ore, numrat e orës (orë dhe artikuj 

ortëtarie), kutitë dhe çantat e prezantimit, për orë, artikuj ortëtarie dhe artikuj argjendarie, 

mekanizmi për levizjen e orës dhe pjesët e saj, stoli të çmuara, gurë të çmuar dhe gurë 

gjysmë të çmuar;metalet e çmuar dhe pjeset e tyre përbërese dhe produketet qe nuk janë të 

përfshira në klaset tjera.   

 

 

 

(111)  23257 

(151)  21/06/2018 

(181)  05/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1097 

(732)  ROLEX SA Rue François-Dussaud 3-

5-7, Geneva, Switzerland, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  ROLESOR 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Orë dhe ortari, domethënë orët, orë dore, element për orë dhe artikuj për ortari, 

artukuj dhe pajisje shtesë për orë dhe artikuj arëtarie, që nuk janë përfshirë në klasët tjera, 

orë dhe instrument tjerë kronometrik, kronometra (orë dhe artikuj ortëtarie), kronografët-

matësit e saktë të kohës (orët dhe artikuj orëtarie), rripa ore, numrat e orës (orë dhe artikuj 

ortëtarie), kutitë dhe çantat e prezantimit, për orë, artikuj ortëtarie dhe artikuj argjendarie, 

mekanizmi për levizjen e orës dhe pjesët e saj, stoli të çmuara, gurë të çmuar dhe gurë 

gjysmë të çmuar;metalet e çmuar dhe pjeset e tyre përbërese dhe produketet qe nuk janë të 

përfshira në klaset tjera.   
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(111)  23264 

(151)  26/06/2018 

(181)  05/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1098 

(732)  PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32  48 000 Koprivnica 

, CR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Produkte të përpunuara të peshkut për konsum njerëzorë; peshk, fruta të detit dhe 

molusqe (kërmij deti); produkte ushqimore nga peshku; peshk në vaj ulliri; produkte  për 

lyerje të bukës nga peshku i tymosur; ushqime nga peshku; pasta peshku; kanaçe me peshk; 

file peshku; biskota peshku; çorbë nga peshku me perime, oriz, brumëra dhe karkaleca; 

shkopinj nga peshku; produkte për lyerje buke nga peshku; mish peshku; toptha nga 

peshku; pjekurinë nga peshku; peshk i tymosur; peshk i thartuar; peshk i kriposur; peshk i 

ngrirë; peshk i tharë; peshk i konservuar; peshk i zier; peshk i përpunuar; peshk.   

35   Shërbimet e shitjes me pakicë përmes rrjetit global kompjuterik lidhur me produktet 

ushqimore; shërbimet e shitjes me pakicë përmes katalogut lidhur me produktet ushqimore; 

prezantimi i mallit përmes medieve komunikative, për qëllime të shitjes me pakicë; 

shërbimet e shitjes me pakicë  lidhur me frutat e detit; shërbimet e shitjes me pakicë lidhur 

me ushqimin.   

 

 

 

(111)  23276 

(151)  26/06/2018 

(181)  05/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1099 

(732)  Hocoma AG Industriestrasse 4b,  

8604 Volketswil, CH 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  HocoNet 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Programe kompjuterike, softuerë, duke përfshirë këtu softuerët e aplikacioneve që 

mund të shkarkohen në paisje telefonike, në veqanti lidhur me fizioterapi, rehabilitim 

ortopedik, terapi për lëvizje funksionale dhe trajtimi I dhimbjeve të shpines dhe kyçeve, 

bartës elektronik, magnetik dhe bartes të dhënave optike;për shkarkimin e të 

dhënave;publikime elektronike;lojëra kompjuterike;në veqanti lojëra kompjuterike që mund 

të përdoren dhe në kombinim me paisjet mjekësore dhe terapeutike si dhe paisjet trajnuese 

si dhe paisjet për rehabilitim   

35   Shërbime për menaxhim biznesi, përpilimi, sistematizimi dhe menaxhimi i të dhënave 
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duke përdorur kompjuterët dhe databazat e kompjuterëve; në veqanti të dhënat mjekësore 

dhe shëndetësore si dhe informatat lidhur me fizioterapi, rehabilitim ortopedik, terapi për 

lëvizje funksionale dhe trajtimi I dhimbjeve të shpinës dhe kyçeve   

38   Shërbime telekomunikimi, ofrimi I qasjes tek platformat e internetit si dhe tek softuerët 

e aplikacioneve për paisjet telefonike, në veqanti për shkëmbimin e të dhënave si dhe 

informatave lidhur me mjekësinë, fizioterapinë dhe rehabilitimin ortopedik, terapi për 

lëvizje funksionale si dhe trajtimi I dhimbjeve të shpinës dhe kyçeve si dhe shërbime për 

kujdesin shëndetësor dhe sigurimin ndaj aksidenteve   

42   Shërbime shkencore dhe teknologjike si dhe hulumtime në fushën e mjekësisë, 

fizioterapisë, rehabilitimin ortopedik, terapi për lëvizje funksionale si dhe trajtimi I 

dhimbjeve të shpinës dhe kyçeve, dizajnimi dhe zhvillimi I harduerëve dhe softuerëve 

kompjuterik; duke ofruar një platformë interneti si dhe softuerët e aplikacioneve që mund të 

shkarkohen për paisjet telefonike, në veqanti për shkëmbimin e të dhënave si dhe 

informacioneve lidhur me mjekësinë, fizioterapinë dhe rehabilitimin ortopedik, terapi për 

lëvizje funksionale si dhe trajtimi I dhimbjeve të shpinës dhe kyçeve si dhe shërbime për 

kujdesin shëndetësor dhe sigurimin ndaj aksidenteve; të gjitha këto shërbime të ofruara 

poashtu online si dhe nëpërmes rrjetit global kompjuterik si dhe nëpërmes softuerëve të 

aplikacioneve që mund të shkarkohen për paisje telefonike   

44   Shërbime mjekësore dhe veterinare, shërbime klinike për përkujdesje shëndetësore, 

shërbime spitalore për kafshë shtëpiake, shërbime klinike për rehabilitim, shërbime për 

përkujdesje ndaj higjenës dhe bukurisë  për qenie njerzore dhe kafshë; shërbime informimi 

dhe këshillimi lidhur me mjekësinë, shëndetësinë dhe përkujdesin shëndetësor, të gjitha 

shërbimet e lartëpërmendura ofrohen poashtu online dhe nëpërmes rrjetit global 

kompjuterik si dhe nëpërmes softuerëve të aplikacioneve që mund të shkarkohen për paisje 

telefonike   

 

 

 

(111)  23313 

(151)  04/07/2018 

(181)  06/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1101 

(300)  DE 302017013834.2  02/06/2017  DE 

(732)  FlixMobility GmbH Birketweg 33 

80639 Munich, DE 

(740)  Agron Curri “PEPELJUGOSKI 

CONSULTING” L.L.C. Rr. Sulejman 

Vokshi nr.20/8, Prishtinë 

 
 

(540) FlixBus 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Software për kompjuterin, (regjistruar); Aparate dhe instrumente elektronike të 

lundrimit, ndjekjes dhe pozicionimit; Botime elektronike [të shkarkueshme]; Terminale të 

pagesave elektrike; Karta të koduara; Karta të  koduara për përdorim në transaksionet e 

shitjes; Karta të koduara magnetike; Instrumente lundrimi; Aplikacione softwerike 

kompjuterike [të shkarkueshme]; Pajisje për përpunimin e të dhënave; Pajisje të përpunimit 

të të dhënave dhe aksesorë [elektrike dhe mekanike   

12   Mjete transporti; aparate lëvizëse me anë të tokës, ujit ose ajrit   
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35   Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; Përpunimi i të 

dhënave administrative; Azhurnimi kompjuterik dhe mirëmbajtja e informacionit të biznesit 

në bazat e të dhënave kompjuterike; Analiza kosto-çmim; Ekzaminime biznesi; Sigurimi i 

një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve;Porosia e shërbimeve 

për palët e treat; Shërbimet e skemës së besnikërisë [zhvillimi i programeve të bonuseve për 

qëllime marketingu]; Kuotimin e ofertave; Botim i teksteve publicitare; Sondazhe 

opinionesh; Organizimi i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe shfaqjeve për qëllime 

komerciale, promocionale dhe reklamuese; Prezantimi i shërbimeve në mediat e 

komunikimit për qëllime komerciale; Prezantime të mallrave në median komunikuese, për 

qëllime shitjeje; Shërbime të krahasimit të çmimeve; Këshilla biznesi që kanë të bëjnë me 

franshizen; Përpilimi i të dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike [kapja e të dhënave]; 

Hulumtimi i konsumatorit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Hulumtimi i 

konsumatorit; Promovimi i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Dhënie me qira e 

hapësirës së reklamimit; Dhënie me qira e kohës së reklamimit në median transmetuese; 

Negocimi dhe lidhja e transaksioneve tregtare për palët e treta; Sigurimi dhe dhënia me qira 

e hapësirës reklamuese dhe materialit reklamues; Prokurimi i kontratave [për të tjerët]; 

Përpilimi i udhëzuesve për publikim në internet; Shërbime promocionale me qëllim të 

ofrimit të një udhëzuesi të reklamimit në internet që mund të kërkohet duke përfshirë 

mallrat dhe shërbimet e shitësve të tjerë on-line në internet; Reklamim, marketing dhe 

shërbime promovuese; Përpilimi dhe sigurimi i çmimeve të tregtisë dhe biznesit dhe 

informacionit statistikor; Përgatitja dhe sistematizimi i informacionit në bazat e të dhënave; 

Përpilimi i udhëzuesve për publikim në internet; Këshilla dhe informacione për shërbimet e 

konsumatorëve dhe menaxhimin e produkteve dhe çmimet në faqet e internetit në lidhje me 

blerjet e bëra në internet; Sigurimi i reagimeve vlerësuese dhe vlerësimeve të mallrave dhe 

shërbimeve të shitësve dhe performancës së shitësve; Sigurimi i manuali të shërbimeve të 

informacionit të biznesit nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global; Marketing, studime të 

marketingut dhe analizë të tregut; Shërbimet reklamuese dhe promovuese dhe shërbimet e 

informacionit që lidhen me to; Sigurimi i informatave të kontaktit afarist dhe tregtar 

nëpërmjet internetit; biznesit dhe organizimit të sistemeve të infrastrukturës së transportit.   

36   Sigurimet; çështje financiare; çështje monetare; çështje të pasurisë së patundshme. 

Shërbimet e financave; Shërbimet e sigurimeve dhe kredive; Shërbimet e sigurimit të 

udhëtimit; Sigurimi i informacionit nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global në lidhje me 

shërbimet e sipërpërmendura; Karta krediti; Karta sherbimi për kredit dhe debit; leshimi i 

wouqerave, emetimi i simboleve dalluese me vlerë dhe çeqeve të udhëtarëve; Sigurimi i 

informacionit financiar nëpërmjet një web site; Aktivitet komisioneri; Shërbimet 

elektronike të pagesave; Transferta e fondeve elektronike dhe shërbime të pagesave; 

Shërbimet e financimit automatik; Financimi, ndërmjetësimi dhe garantimi i huave për të 

tjerët; Shërbimet e sigurimit të garancisë; Brokerimi i sigurimeve; Sigurimi i informacionit 

dhe konsulencës në fushën e sigurimeve dhe financave   

38   Telekomunikacione; Sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave; Sigurimi i qasjes në të 

dhëna dhe informacione në internet; Qasja në përmbajtje, faqet e internetit dhe portalet; 

Sigurimi i forumeve [dhoma bisede] për rrjetet sociale; Sigurimi i shërbimeve të dhomave 

të bisedës për rrjetëzimin social; Transferimi i të dhënave për sigurimin e reagimeve 

vlerësuese dhe vlerësimeve të mallrave dhe shërbimeve të shitësve dhe performancës së 

shitësve; Shërbimet elektronike të postës dhe mesazheve; Transmetimi elektronik i 

porosive; Sigurimi i qasjes në bazat e të dhënave kompjuterike në internet që përmbajnë 
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informacion, krahasime dhe oferta, në veçanti në lidhje me udhëtimet dhe shërbimin e 

udhëtimit; Sigurimi i qasjes në faqet e internetit që përmbajnë turizëm, udhëtime dhe 

informacione gjeografike, hartat, imazhet e hartave dhe rrugët e udhëtimit; Sigurimi i qasjes 

në faqet e internetit për dhënien e vlerësimeve në fushën e udhëtimit.   

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

mbi transportin; transportim i mallrave; aranzhim transporti; Transporti i pasagjerëve dhe 

mallrave; Shoqërimi i udhëtarëve; Shërbime shoferi; Shërbim komisioneri për transport; 

Aranzhimi i transportit të udhëtarëve; Shërbimet e transportit; Udhëtimi dhe transporti i 

pasagjerëve; Informacione udhëtimi; Sigurimi i informacionit për shërbimet e transportit 

dhe informacionit turistik duke përfshirë kalendaret, çmimet, oraret, shkëmbimet; Sigurimi 

i informacionit në lidhje me udhëtimin dhe transportin, duke përfshirë shërbimet e ofruara 

në internet nga një bazë kompjuterike, Interneti ose sisteme të tjera të rrjeteve kompjuterike 

globale dhe / ose me tekst SMS oseme email mesazhe; Shërbimet për rezervimin e 

udhëtimeve; Lëshimi i biletave të udhëtimit; Shërbimet për rregullimin e transportit të 

grupeve të njerëzve, individëve, familjeve dhe të bagazheve dhe mallrave përkatëse; 

organizimi I vizitave; Organizimi i turnejeve të ndonjë gjëje; Rezervimi i vendeve 

(udhëtimi); shërbimet e konsulencës, këshillimit dhe informimit në lidhje me shërbimet e 

transportit të udhëtarëve, infrastrukturës së transportit dhe sistemeve të integruara të 

transportit; shërbimet e rezervimit të biletave; Shërbimet e agjencive të prenotimit të 

udhëtimeve kompjuterike; Organizimi dhe azhurimi i aktiviteteve të udhëtimit; Rimorkimi i 

automjeteve; Shërbimet e navigimit të sistemit të pozicionimit global; Ndjekja e 

automjeteve nëpërmjet shërbimeve elektronike të lundrimit ose të pozicionimit 

(informacionit të transportit); Rezervim udhëtimi; Rezervim transporti; Rezervim në lidhje 

me qira e automjeteve; Drejtimi i automjeteve nga kompjuteri në rrjetet e të dhënave; 

Ndjekja e vendndodhjes së automjeteve të pasagjerëve ose mallrave nëpërmjet kompjuterit 

ose GPS; Shërbime taksi; Rregullimi i transportit të udhëtarëve; Marrja me qira e mjeteve 

të transportit; Marrja e automjeteve; Sigurimi dhe marrja e automjeteve; Rregullimi i 

transportit të udhëtarëve; Rregullimi i transportit; Sigurimi i informacionit në lidhje me 

shërbimet e vozitjes së automjeteve; Sigurimi i informacionit mbi trafikun dhe bllokimin e 

trafikut.   

42   Sigurimi i pajisjeve të kërkimit në internet; Software si një shërbim (SaaS); Shërbimet 

shkencore dhe teknologjike dhe hulumtimet dhe projektet që lidhen me to; Analiza 

industriale dhe shërbime kërkimore; Projektimi dhe zhvillimi i pajisjeve kompjuterike dhe 

programeve kompjuterike; shërbimet e përpunimit të të dhënave   

43   Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve, strehim të përkohshëm; Shërbimet e 

agjencisë së udhëtimit, gjegjësisht, rezervimet dhe akomodimet për strehim të përkohshëm; 

Shërbimet e agjencisë së udhëtimit, përkatësisht rezervimet dhe akomodimet për restorantet   

 

 

 

(111)  23204 

(151)  14/06/2018 

(181)  08/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1109 

(732)  MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD. 

Meizu Technology Building, Technology & 

(540)   
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Innovation Coast, Zhuhai, Guangdong, P.R. 

China, CN 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

 

 

(511) 9   Aparatura për përpunim të dhënash; Aplikime programesh, të shkarkueshëm, për 

telefona inteligjent; Pajisje periferike për kompjutera; Kompjutera tablet; Syze inteligjente; 

Orë inteligjente; Pajisje për njohje të fytyrës; Peshore; Telefona inteligjentë; Takëme që 

nuk mbahen në duar për telefona; Infrastrukturë rrjetesh komunikimesh; Pajisje 

monitoruese dhe regjistruese, që vishen, të aktivitetit gjimnastikor; Kapakë për telefona 

inteligjentë; cipa mbrojtëse të përshtatura për telefona inteligjentë; Rrugëzuesa rrjeti; 

Televizorë; Kufje; Kamera; Regjistruesa video për makinë; Dekodera për televizorë; pajisje 

prej syzesh të realitetit virtual ku shfaqen imazhe me pastërti të lartë; Kabinetë për 

altoparlantë; Aparate fotografikë [fotografi]; Shkopinj për selfie [mbajtëse që mbahen në 

dorë]; Aparatura për analiza të ajrit; Byzylykë të lidhur [instrumenta matës]; Materiale për 

rrjetin elektrik [tela, kabllo]; kabllo për USB; Përshtatësa elektrikë; Spina, priza dhe 

kontakte të tjerë [lidhje elektrike]; Përshtatësa fuqie; Syze 3D; Instalime elektrike për 

parandalimin e vjedhjes; Banka fuqie (karrikuesa për bateri); Bateri, elektrike; Karrikuesa 

për bateri elektrike   

 

 

 

(111)  23203 

(151)  14/06/2018 

(181)  08/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1110 

(732)  Merck KGaA Frankfurter Strasse 250 

 64293 Darmstadt, DE 

(740)  Xhemajl Krasniqi Kodra e Diellit, 

Zona e Jugut L 9/5, Prishtië 

 
 

(540)  ALLERGOVIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  23250 

(151)  21/06/2018 

(181)  11/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1111 

(732)  Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

(540)  RAMA BALANS 
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(511) 29   margarinë, yndyrë dhe vaj për ushqim.   

 

 

 

(111)  23251 

(151)  21/06/2018 

(181)  11/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1112 

(732)  Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  NUTRI ANTI-AGE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   pasta për dhemb, mjete jo medicinale për pastrimin e gojës, mjete për lustrim te 

dhëmbit, pluhur për pastrimin e dhëmbit   

 

 

 

(111)  23252 

(151)  21/06/2018 

(181)  11/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1113 

(732)  Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  REXONA INVISIBLE ICE 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   sapun; parfumeri, vaj eterik, preparate kozmetike; ujë kolonje, ujë tualeti, 

spërkatës(sprej) te parfumosur për trup; vajra, krem dhe losione për lëkurë; shkumë për 

rroje; gjel për dush; losione për përdorim para dhe pas rrojës;  pluhur (talk pudër); preparate 

për pastrim dhe dush; losione për flokë; mjete për kujdesin e dhëmbit; preparate jo-

medicinale për shpëlarjen e gojës; dezodoranse; spërkatës kundër djersës për përdorim 

personal; preparate tualeti jo-medicinale   

 

 

 

(111)  23253 

(151)  21/06/2018 

(181)  11/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1114 

(732)  Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

(540)  AXE JET 
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Rotterdam, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

 

(511) 3   sapun; parfumeri, vaj esencial, preparate kozmetike; ujë kolonje, ujë tualeti, 

spërkatës(sprej) te parfumosur për trup; vajra, krem dhe losione për lëkurë; shkumë për 

rroje; gjel për rroje; losione për përdorim para dhe pas rrojës; llak për flokë (talk); preparate 

për pastrim dhe dush; losione për flokë; mjete për kujdesin e dhëmbit; preparate jo-

medicinale për shpëlarjen e gojës; dezodoranse; spërkatës kundër djersës për përdorim 

personal; preparate tualeti jo-medicinale   

 

 

 

(111)  23254 

(151)  21/06/2018 

(181)  11/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1115 

(732)  Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SKIP 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   mjete për zbardhim, substance tjera për larje-pastrim, mjete për pastrim, lustrim, 

eliminimin e yndyrës dhe bluarje, sapun   

 

 

 

(111)  23255 

(151)  21/06/2018 

(181)  11/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1116 

(732)  Unilever N.V. Weena 455, 3013 AL 

Rotterdam, NL 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  AXE INSTINCT 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   sapun; parfumeri, vaj eterik, preparate kozmetike; ujë kolonje, ujë tualeti, 

spërkatës(sprej) te parfumosur për trup; vajra, krem dhe losione për lëkurë; shkumë për 

rroje; gjel për rroje; losione për përdorim para dhe pas rrojës;  pluhur (talk pudër); preparate 

për pastrim dhe dush; losione për flokë; mjete për kujdesin e dhëmbit; preparate jo-

medicinale për shpëlarjen e gojës; dezodoranse; spërkatës kundër djersës për përdorim 
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personal; preparate tualeti jo-medicinale   

 

 

 

(111)  23259 

(151)  21/06/2018 

(181)  12/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1117 

(732)  American-Cigarette Company 

(Overseas) Limited Route de France 17 

Boncourt 2926, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 34   Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues 

të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak; 

shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; makina 

gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan; 

cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produktet e duhanit për qëllime të ngrohjes   

 

 

 

(111)  23260 

(151)  21/06/2018 

(181)  13/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1118 

(591)  e bardhe, e kuqe, e zeze 

(732)  ETİ GIDA SANAYİ VE TİCARET 

ANONİM ŞİRKETİ Organize Sanayi 

Bölgesi 11. Cadde ESKISEHIR, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 29   Mish, peshk, shpendët dhe shpesët e egra, pjesë të mishit, supë; mullusk të 

konservuara (kerminje deti) dhe gaforre, mish i konservuar, peshk, fruta dhe perime; 

perime të thara, të ziera dhe të ngrira, supë e gatshme, ushqim i gatshme, bizele, fasule, 

leblebi, thjerrëza, kokrra soje, ullinjë, turshi, qumësht dhe produkte nga qumështi; qumësht, 

djath, jogurt, “ajran” (pije me bazë jogurtin),  mazë (kajmak), ajkë, qumësht pluhur, kefir 
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(pije nga qumështi), qumësht me fruta (ku mbizotëron qumështi), vajra dhe yndyrna 

ushqimore, gjalpë, margarinë, reçel, marmelatë, gjalpë lajthie dhe kikiriku, vezë, vezë 

pluhur, xhelatinë, xhelatinë bombone, fruta të thara, arra të thara, ushqim dietik dhe shtesa 

ushqimore për qellime jo – mjekesore kryesisht të përbërë nga proteina dhe yndyrë të 

kombinuara me vitamina, karbonik hidrate (një përbërje kristalore, në të cilën molekulat e 

ujit janë të lidhur kimikisht me një element tjetër, kripërat minerale dhe elementet e lidhura 

me to; lëng limoni (si aditiv për sallata).   

30   Kafe, kakao, kafe artificiale, zëvendësues të kafesë, pije me bazë kakaon, pije me bazë 

kafenë, tapioka, sago, makarona, produkte bukëpjekësi, produkte brumërash, biskota, 

uafera, grimsina, ëmbëlesira të bërë nga mielli, ëmbëlsira me krem, tartë (petë ëmbelerise e 

hapur e mbushur me fruta), ëmbëlsira, brumë, bukë, pica, sanduiçe, brum ëmbëlsire e bëre 

nga qumështi, mjalte, propolis për konsum njerëzor, melasë (shurup ngjyrë kafe të errët të 

marrë nga sheqeri i papërpunuar gjatë procesit të rafinimit), aditivë dhe aroma për ushqim, 

keçap (salcë domatesh me erëza), majonezë, mustardë (senf), salcë, salcë për sallatë, salcë 

domatesh, uthull, përgatitjet aromatike për ushqim, maja (tharm), pluhur për pjekurina, 

vanilje, erëza, miell, bollgur dhe niseshte për ushqim, buding, qaj nga fletet e bimeve, çaj i 

ftohte, çaj limoni, karamele, ëmbëlesira turke, jogurt i ngrirë, (ëmbëlesia të ngrira), 

çokollata, produkte të çokollatës, produkte të mbeshtjella me çokollata ose karamele, 

çokollata dhe ëmbëlesira të ngrira si stoli për pemen e Krishtlindjes, pije me bazë 

çokollatën, çamçakëz (gome përtypese), akullore, akull, kripera, oriz, bulgur (gruri i zier 

dhe shtypur), grimcina dhe patatina nga mielli dhe drithëra, patatina nga misri, qull 

tërshëre, drithërat për mëngjes, sheqer.    

 

 

 

(111)  23326 

(151)  10/07/2018 

(181)  14/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1121 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation,  300 Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorimin në lavendari; 

preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe gërryese; sapune; parfume, vajra esenciale, 

kozmetikë, kremra për flokë; pastat e dhëmbëve   
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(111)  23358 

(151)  18/07/2018 

(181)  14/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1122 

(300)  57241/2017  13/06/2017  CH 

(732)  Shell Brands International AG  

Baarermatte 6340 Baar, CH 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  SHELL SELECT 

 
 

     

 
 

 

(511) 35   Shërbimet të shitjes me pakicë, domethënë lehtësimi i operimit të dyqaneve të 

shitjes me pakicë.   

43   Restorantet; kafetë: kafeteritë; baret-banaket me ushqim (meze) e pije; shërbime të 

ushqimit të shpejtë; sigurimi i informacionit në lidhje me ushqimin, pijen, restorantet, 

kafetë, kafeteritë, baret-banaket me ushqim (meze) e pije dhe shërbimet e ushqimit të 

shpejtë. 

  

 

 

 

(111)  23245 

(151)  21/06/2018 

(181)  18/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1123 

(300)  DE 3020170178069  18/07/2017  DE 

(732)  Andreas Stihl AG & Co. KG 

Badstrasse 115, 71336 Waiblingen, DE, DE 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)  STIHL 

 
 

     

 
 

 

(511) 7   Sharrë me zinxhir me pjesë, pjesë rezervë dhe aksesorë, në veçanti zinxhirë për 

sharrë, shufra udhëzuese, ingranazhet e zinxhirëve, shtrënguese, karburatorë, pompë vaji; 

sisteme të ndezjes, zhurmëmbytës (mbulesë për zvogëlimin e zhurmës), cilindra, filtra ajri, 

pistona dhe boshte; makine prerëse me shufër qe operojnë me energji; sharra për  krasitjen 

e kaçubave qe operojnë me energji;  prerëses furçe dhe makinë prerëse qe operojnë me 

energji; makinë prerëse për  barishte ne lendinë që operojnë me energji; makinë prerëse për 

gardhe qe operojnë me energji; gërshëre prerëse të tokës që operojnë me energji; makine 

për spërkatje qe operon me energji për përdorim në bujqësi dhe pylltari; makine spërkatëse 

që operon me energji për përdorim në bujqësi dhe pylltari, turjelë mekanike; grirëse 

vakumi; kultivatorët; makineritë dhe pajisjet me energji për përdorim në bujqësi dhe  

pylltari; makineria për korrje, pajisje për korrje (makinat); mprehës për zinxhirë të 

sharrave; aparatura mekanike për mprehjen e zinxhirëve të sharrës; vegla mekanike të 

mirëmbajtjes për zinxhirët e sharrës dhe shufrat udhëzues; makina prerëse; karroca për 
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makinat e prerjes; pastrues me presion të lartë; pajisjet e pastrimit; makinë fshirëse; pompat 

e ujit; gjeneratorë; makina shpuese; pajisjet e kopshtarisë [makinat]; makina për prerjen e 

betonit dhe gurëve [makineritë]; aparate pastrimi thithje me pjesë, pjesë rezervë dhe 

aksesorë; makineritë dhe aparaturat portative bujqësisë, kopshtarisë, pylltarisë dhe të 

ndërtimit qe operojnë me energji elektrike apo benzinë; grirëset dhe copëtuesit;  prashitësit 

me motor; plugjet; lëvrues lëndine; kositëset e përparme; kositësit me rrota të lëndinës; 

kompostues; shkrifërikator  i lëndinës; kositëse robotike me pajisje dhe pjesë rezervë; të 

gjitha mallrat e lartpërmendura me pjesë, pjesë këmbimi dhe aksesore; sistemet e energjisë 

diellore [gjeneratorë].    

8   Vegla dhe pajisje dore për përdorim në industritë e bujqësisë, pylltarisë dhe ndërtimit, si 

dhe për pastrimin, rekreacionin dhe kopshtarinë; vegla dore për shënjimin; vegla dore për 

shërbimin e zinxhirëve të sharrave dhe shufrave udhëzuese; sharrë dore; sharrëza për prerje; 

harqe te sharrave; sharra teleskopike; sharra me kanate; gërshërë për krasitje; gërshërë për 

prerje; gërshërë gardhi; sekator; krasitës të degëve te drunjëve; sopatat dhe sakicat; pykat; 

pranga të lehta; gërryes guri dhe mprehës guri; leva për prerje; çikrikët e dorës; shtalkë 

(shufër me grep); grep me pulpë (kapëse); grepa për tërhiqje; doreza me pulpë dore; 

çekanë; mjete për mprehjen e zinxhirëve të sharrave; limat; gozhda për zinxhirët e sharrës; 

shkelësit (ndarësit) e gozhdëve.   

9   Vegla dore për matje; aparatet matëse, në veçanti kaliperët; aparate, pajisje dhe 

instrumente për kryerjen, shpërndarjen, transformimin, grumbullimin, rregullimin ose 

kontrollin e elektricitetit, si dhe pajisjet për ruajtjen e ngarkimit dhe shkarkimit të energjisë 

elektrike, si dhe pjesë dhe përbërësit e aparaturave të lartpërmendura, pajisjeve dhe 

instrumenteve; testues të baterive; qelizat diellore dhe instalimet që përbëhen prej tyre; 

programet kompjuterike dhe aplikacionet softuerike, duke përfshirë aplikacionet softuerike 

për pajisje mobile siç janë telefonat dhe tabletët e programueshëm në veçanti për 

grumbullimin, transferimin, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave ; programet kompjuterike 

dhe aplikacionet softuerike, duke përfshirë aplikacionet softuerike për pajisje mobile siç 

janë telefonat dhe tabletët e programueshëm për qasjen  ne portalet online për 

konsumatorët; softuer për qasje, shfletim dhe kërkimin në bazave të të dhënave në internet; 

softueri i aplikacioneve të uebit (aplikacionet ueb); softuerë aplikacioni (aplikacione) për 

terminalet mobile dhe të palëvizshëm; bazat e të dhënave elektronike; të dhënat e ruajtura 

në mënyrë elektronike; kompjuter; sistemet kompjuterike; rrjetet e përbërë nga 

kompjuterët, pajisje IiGj (Interneti i Gjërave), shpërndarës komunikimi ose aparate 

telekomunikimi; softuerë për rrjetet kompjuterike; harduer për kompjuter; pjesë periferike 

te kompjuterit; pajisje për grumbullimin, transferimin, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave 

si dhe pjesët e pajisjeve të tilla; aparate për regjistrimin, redaktimin, përpunimin, dërgimin, 

marrjen dhe shfaqjen e sinjaleve, të dhënave, imazheve dhe tingujve; bartësit e të dhënave 

elektronike dhe elektromagnetike; bartësit e programuar të të dhënave të lexueshme të 

makinave të të gjitha llojeve; medium magnetik i të dhënave, përkatësisht kaseta 

magnetike, disqe magnetike, pllaka magnetike dhe kartela magnetike; kamera për video; 

ekranet shfaqjes; altoparlantë; instrumentet e pozicionimit dhe navigimit; aparatet e 

komunikimit, në veçanti shpërndarësit komunikimit; aparate të telekomunikimit, në veçanti 

për lidhjen me bazat e të dhënave dhe internetin; transmetuesit dhe marrësit; kontrollet e 

radios; sensorët; detektorët; përsëritësit; transformatorët; module harduerike të kompjuterit 

për përdorim në Internetin të Gjërave; softuer kompjuterik për përdorim me Internetin të 

Gjërave; mini-sensorë me mikrokontrollorë; lojëra kompjuterike, për përdorim me një 
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ekran ose monitor të jashtëm; softuer për lojë kompjuterike; harduerë për lojë 

kompjuterike, për përdorim me një ekran ose monitor të jashtëm; softuer I lojës në 

kompjuter i shkarkuar nga interneti ose i regjistruar në disqe, kaseta, kaseta, CD-ROM-ët, 

DVD-të; softuer interaktiv; jastëk të miut; aparat matës të veshur në trup; veshje mbrojtëse; 

veshje mbrojtëse me sensorë; çizme mbrojtëse; këpucë mbrojtëse; doreza mbrojtëse; 

mbrojtës të kokës /kapele koke; mbrojtës  të syve/syzet; mbrojtësit e veshëve; mbrojtja e 

fytyrës / maskat e fytyrës / mburoja e fytyrës. 

 

 

 

 

(111)  23256 

(151)  21/06/2018 

(181)  18/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1126 

(732)  Arikan Saat Sanayi ve Dis Ticaret 

Limited Sirketi Eminonu Tahtakale Mah. 

Tahtakale Cad. No:32 Fatih İstanbul, TR 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(540)  Ferrucci 

 
 

     

 
 

 

(511) 14   Orë, (duke përfshirë orë muri, orë tavoline, orë dore); pajisje për orë dhe pjesë 

rezervë; kronometër – kohëmatës, zinxhirë ore, rripa ore; artikuj argjendarie (duke përfshirë 

imitimet); ari;  xhevahir, gurët e çmuar dhe stolitë e bëra nga këto, mansheta, gjilpëra 

dekorative për kollare, kapse dekorative për kollare; statujat prej metali të çmuar.  

 

   

 

 

 

(111)  23308 

(151)  02/07/2018 

(181)  19/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1128 

(732)  ‘’A.S ALBERTI’’ shpk 

Çakllavicë/Prishtinë, KS 

(740)  Shaban Ismajli ,,PetritiConsulting,, 

Viti/Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 12   Automjete për transport toksor dhe/ose ujor; pjesë dhe aksesuarë për automjete 

për transport toksor dhe/ose ujor për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; instrumente të 

kombinuara displeji, kabina shoferi për automjete toksore, instrumente paneli, konsolë 

qëndrore; goma (rrota), goma të brendshme për rrota, timon, disqe rrotash, sipërfaqe gome, 

për rikuperim të gomës, bucala rrote, shirita bucelle, riparim i jashtëm i gomës, trajtim dhe 
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takëm i jashtëm për riparim to gomave të brendshme që nuk janë të përfshirënë klasat tjera; 

valvula për rrota autmojetesh; shasi dhe pjesë të tyre të përfshira në këtë klase; shasi të 

kontrollueshme dhe jo të kontrolluara dhe amortizatorë; frena mekanik, elektronik, 

hidraulik, elektromekanik, elektrohidraulik për vetura; pjesë dhe aksesuarë për 

frenamekanik, elektronik, hidraulik, elektromekanik, elektrohidraulik për vetura; cilindra 

frenash, nofulla frenash, kaliper frenash, disqe frenash, astar frenash, zorë frenash; 

kontrollues dhe regullatorë mekanik dhe hidraulik të cilët nuk janë të përfshirë në klasat 

tjera; sisteme drejtimi elektromekanik dhe hidraulik të regulluar dhe të paregulluar dhe 

kompoentët e tyre; fuqi drejtimi hidraulike, shtylla (shufra) drejtimi, ingrenazh drejtimi; 

aktivizues elektrik, elektronik dhe mekanik, bosht makine dhe motorë elektrik (pos për 

automjete ajrore); paisje sigurie për motorët e automjeteve për aq sa janë të përfishirë në 

këtë klasë; airbag (jastëk sigurie), tensioner (shtrëngues) rripash dhe pjesët dhe aksesuarët e 

tyre për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; lidhës boshti dhe mekanizma transmisioni, 

përfshirë boshtet transmetuese për automjete toksore; amortizatorë dhe spirale aktive dhe 

pasive të regulluara dhe të pa regulluara për automjete, timonë dhe pjesët e tyre posaqërisht 

amortizatorët spiral me shtypje ajri dhe amortizatorët spiral me shtypje gazi; njësi furnizimi 

ajri për sistemet e amortizatorëve spiral; absorbues goditjesh dhe suspensues të përdredhur 

për automjete; absorbues spiral goditjesh për automjete; zbutës vibracionesh dhe zbutës 

përdredhës të vibracioneve (në përjashtim si komponenetë të automjeteve toksore) për 

automjete; motorë automjetesh, aparate timoni; kabina automjeti dhe ulëse shoferi; 

hidromontime si komponent të automjetit për aq sa janë përfshirë në këtë klasë; boshte dhe 

module boshtesh, çizme boshtesh, diafragma, rripa makinash, rripa transmisioni që nuk 

janë të përfshirë në klasat tjera; zorrë hidraulike për ftohje, ngrohje, frena, karburant, 

çarkullim ajri, vaji të cilat janë pjesë dhe aksesuarë për automjete për aq sa janë të prëfshirë 

në këtë klasë; veshje e brendshme e automjeteve; mbulesa airbegu (jastuk ajri); panele për 

tabelën e vozitsit; tapiceri për automjete; ulëse për automjete motorike; shkrepse për 

automobilë; tra të kryqzuar kabinash; stacione pune për vozitës, kabina vozitësi; hundashka 

ventilacioni, elementë deflektimi (shmangie) dhe linja ajri; sisteme pastrimi për dritare dhe 

drita të përparme për automjete motorike si dhe kontejnerët e bashklidhur, pipza, zorrë, 

lidhje zorrësh, pompa, ngrohës dhe valvule; sisteme pastrimi për xhamin dhe dritat e 

përparme; sisteme pozicionimi dhe ngritjeje të xhamave për automjete; lëvizës 

elektrik/elektronik për çati të buta konvertible, çati rëshqitëse dhe paisje kundër diellit; 

mure paluese (harmonike) nga plastika ose goma për trena dhe autobusë të zgjatur; linja 

karburanti; sisteme rezervuari për karburant për automjete motorike.   

36   Sigurimet,Çështjet Financiare,Çështjet monetare,Çështjet e Patundeshmërive   

39   Transporti ,Ambalazhimi,dh edeponimi I Mallrave,Menaxhim Udhëtimi.   

 

 

 

(111)  23249 

(151)  21/06/2018 

(181)  19/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1129 

(732)  ŽIVKO MIJATOVIĆ & PARTNERS 

DOO BEOGRAD Studentski trg 4,   

Beograd (Stari Grad), RS 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

(511) 35   Reklamimi; udhëheqja e punëve; administrimi afarist; punët e zyrës; huazimi i 

hapësirës reklamuese; ofrimi i këshillave komerciale dhe informatave konsumatorëve 

[qendra për ofrimin e këshillimeve  të konsumatorëve]; shërbimet e shitjes përmes 

ankandit; testimet afariste; hulumtimet afariste; shërbimet e agjencionit për ofrimin e 

informacioneve afariste; prezantimi i produkteve përmes mjeteve të komunikimit, për 

qëllim të shitjes me pakicë; shërbimet e krahasimit të çmimeve; parashikimet ekonomike; 

organizimi i ekspozitave për nevojat komerciale apo reklamuese; shërbimet e agjencionit 

për import eksport; hulumtimet e marketingut; studime marketingu; shërbimet e 

marketingut  me qëllim reklamimi  ose promovimeve të shitjes; huazimi (dhenja me qera) e 

makinave dhe pajisjeve të zyrës; testimi i opinionit të publikut; organizimi i panaireve për 

qëllime komerciale ose reklamuese; shërbimet e blerjes për persona e tretë [blerja e 

produkteve dhe shërbimeve për subjekte tjera afariste]; testimi psikologjik për zgjedhjen e 

të punësuarve; shërbimet e marëdhenjeve me publikun; dhënja me qera e materialeve 

reklamuese; dhënja me qera e kohës për reklamim  në mjetet e komunikimit; dhënja me 

qera e makinave për fotokopjim; rregullimi i ekspozitave të dyqaneve; kërkimi i 

sponsorëve; përshkrimi i korrespondencës [shërbimet e zyrës]; administrimi kompjuterik 

me të dhëna; mbledhja e informacioneve  në bazën kompjuterike të të dhënave; azhurnimi 

dhe mbajtja e të dhënave  në bazat kompjuterike të të dhënave; konsultime profesionale 

afariste; kërkimi i të dhënave në datotekat kompjuterike për persona tjerë; shërbimet e 

nënkontraktimit, transferimi [ndihma në afarizëm]; negocime për kontrata afariste për 

persona tjerë; faturimi; negocimi dhe përfundimi i transaksioneve afariste për persona të 

tretë;  shërbimet e ndërmjetësimit në tregti; azhurnimi dhe mirëmbajtja e informacioneve në 

regjistra.    

41   Shërbime të arsimimit; përgatitja e stërvitjeve për aftësim; argëtim; aktivitete kulturore 

dhe sportive; publikimi i librave; shërbimet e fotografimit digjital; informimi lidhur më 

arsimimin; botime elektronike; informacione nga lëmi i argëtimit dhe dëfrimit; 

informacione lidhur me rekreacionin; interpretimi i gjuhës me shenja; shërbimet e 

përpunimit grafik, të cilat nuk janë për qëllime reklamuese; mikrofilmimet; shërbimet e 

modeleve për artistët; shërbimet e mundësimit të shfrytëzimit të publikimeve elektronike, të 

cilat nuk mund të shkarkohen; botimi i librave; publikimi i librave dhe revistave, publikimi 

elektronik i teksteve, jo për qëllime reklamuese; dhënia me qera e video rekorderëve; 

dhënia me qera e audio pajisjeve; dhënia me qera e video kamerave; përkthime; xhirime me  

videorekorder; organizimi dhe udhëheqja e konferencave; organizimi dhe udhëheqja e 

kongreseve; organizimi dhe udhëheqja e seminareve.    

45   Shërbime juridike; shërbimet e zgjidhjes së kontesteve në mënyrë paqësore; shërbimet 

e arbitrazhit; menaxhimi i të drejtave të autorit; konsultime për pronësi intelektuale; 

hulumtime në çështje ligjore; shërbime të përgatitjes së dokumenteve ligjore; menaxhimi 

ligjorë i lejeve; licencimi i pronësisë intelektuale; licencimi i softuerit kompjuterik 

[shërbime ligjore];  

Shërbime te çështjeve gjyqësore; ndërmjetësimi; shërbime  te drejt për drejta (on-lajn) te 

rrjeteve shoqërore; mbledhja e te dhënave biografike  për individ; shërbimet e shkrimit te 

letrave  për persona të tretë; regjistrimi i emrave të domenit [shërbime ligjore]; shërbimet e 
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hulumtimit në çështje ligjore; shërbime këshillëdhënëse  nga lëmi i licencimit të pronësisë 

intelektuale; shërbime këshillëdhënëse nga lëmi i të drejtave të autorit; shërbime 

këshillëdhënëse nga lëmi i të drejtave të konsumatorëve [këshilla ligjore]; shërbime 

këshillëdhënëse  nga lëmi i mbrojtës së pronësisë intelektuale; shërbime këshillëdhënëse  

nga lëmi  i patentave; shërbime këshillëdhënëse  nga lëmi i çështjeve rregullative; 

administrimi me marka tregtare; shërbimet e medieve; përcjellja e të drejtave të pronësisë 

intelektuale për qëllime të këshillimeve ligjore; shërbime të cilat i ofrojnë përfaqësuesit e 

patentave; shërbime profesionale këshillëdhënëse  nga lëmi i të drejtave të pronësisë 

intelektuale; shërbime ligjore të regjistrimit; shërbime të cilat i ofrojnë përfaqësuesit për të 

drejtat e pronësisë intelektuale; shërbimet e monitorimit dhe mbikëqyrjes së markave 

tregtare; shërbime ligjore të negocimit lidhur me kontrata për persona tjerë. 

  

 

 

 

(111)  23317 

(151)  05/07/2018 

(181)  19/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1130 

(732)  SOCIETA' ITALIANA PRODOTTI 

ALIMENTARI S.l.P.A. S.P.A. VIA DELLA 

LIBERAZIONE 1 - 20098 SAN GIULIANO  

MILANESE (MI) 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) 5   Shtesa dietike dhe preparate dietike.   

29   Mish, peshk, shpendët dhe shpesët e egra, ekstrakte të mishit; fruta dhe perime të 

konservuara, të ngrira, të thata dhe të gatuara; xhelatinë, reçel, komposto; vezë; qumësht; 

produktet e qumështit; vajra dhe yndyrna ushqimore   

30   Kafe, qaj, kakao dhe kafe artificiale, oriz, tapioka dhe sago, mielli dhe preparatet e bëra 

nga drithërat, bukë, ëmbëlesira dhe produkte bukëpjekësi, krem ëmbëlsire; sheqer, mjaltë, 

melasë (shurup ngjyrë kafe të errët të marrë nga sheqeri i papërpunuar gjatë procesit të 

rafinimit), maja (tharm); pluhur për pjekurina; krip; mustardë (senf); uthull; salcë (piper); 

erëza; akull, natyral dhe artificial; erëza; aromatizues (përveç vajrave esenciale); 

aromatizues për kafe; pije me bazë kakaon; pije me bazë kafenë; pije me bazë çokollate; 

pije me bazë qajin; biskota; kulaç (simite); puding; karamele [sheqerka]; uafera; çokollata; 

grimcina; petulla; makaruns (një lloj ëmbëlesire e bërë me të bardhët e vezës, sheqer, dhe 

zakonisht me bajame ose kokos); ëmbëlesira; ëmbëlesues natyral; pite; krem sheqeri [për 

ëmbëlesira]; shkum – krem ëmbëlsire [për ëmbëlesira]; brum ëmbëlsirash; makarona; piper; 

pica; speca (erëza); ushqim i leht me bazë drithërat; akullore me lëng frutash [akullore]; 

salce domatesh; ushqim i leht me bazë në drithërat; ushqim i leht me bazë orizin; tartë (petë 
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ëmbelerise e hapur e mbushur me fruta).   

43   Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; strehim i përkohshëm; byro të 

akomodimit [hotelet, shtëpitë e banimit kolektiv - konvikte]; kafene: kafeteri; dhenje me 

qira për strehimit të përkohshëm; menza; shtëpitë e banimit kolektiv - konvikte; restorante; 

restorante të vetë-shërbimit; hotele; shërbime të bufeve, furnizim me ushqim dhe pije; 

motele; banak me ushqim - meze e pije.    

 

 

 

(111)  23192 

(151)  13/06/2018 

(181)  20/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1131 

(732)  UNION DES ASSOCIATIONS 

EUROPEENNES DE FOOTBALL (UEFA), 

an association of Swiss Law, domiciled 

Route de Genève 46, 1260 Nyon, 

Switzerland, CH 

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

Kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60 

Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshjet; këpucët dhe mbathjet; mbulesa për kokë; këmisha ; pëlhurë e thurur 

(veshje); puloverët pa mangë; fanella; jelekë; nënkëmisha (fanella); nënkëmisha (fanella) 

pa mangë, pallto; funde; veshje të brendshme; kostum për banje ; rroba për banje; 

pantallona të shkurtra;pantallona; pulovër; kapela për femra; kësula; kapela; kollan  për 

mbartje; marama; shallet; kapelë me strehë; fanella sportive; bluza; xhaketë ; xhaketë 

sportive; xhaketë stadiumi (veshjet e gjera sportive); setra; veshjet e papërshkueshme nga 

uji; xhaketat; uniformat; kravatat; marama për fyt; manshetë; shirita  dekorues ; dorëzat; 

përparëse të gjata; përparëse, të cilat nuk janë nga letra; pizhame; veshjet për lojëra për 

bebe (të porsalindur) dhe fëmijë; çorapet nga mëndafshi për gra dhe çorapet, lidhëse për 

çorape, rripat; kollanë  për mbartje te pantallonave.     

38   Shërbimet e telekomunikacionit; komunikimi me telefona celularë; komunikimi teleks; 

komunikimet elektronike me anë të terminaleve kompjuterike të lidhura me rrjetet e 

telekomunikacionit, bazën e të dhënave dhe me internet apo përmes pajisjeve të 

komunikimit elektronik pa tela; komunikimi telegrafik; komunikimi telefonik; komunikimi 

me anë të transmisionit të faksit; shërbimet e  thirrjeve radioelektrike; shërbimet telefonike 

ose shërbimet me video konferencë; emisioni i programeve televizive; emisioni i 

programeve televizive kabllore; emisioni  i radio programeve; emisioni dhe transmetimi i 

radios dhe programit televiziv të sportit  dhe ngjarjeve sportive ; lajme dhe shërbimet e 

agjencisë informative të lajmeve; shërbimet e transmetimit të mesazheve; dhënia me qira e 

telefonave, faks makinat dhe aparatet e telekomunikacionit; transmetimi online i faqeve 

komerciale në internetit apo përmes pajisjeve elektronike të komunikimit pa tela; shërbimet 
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e transmetimit të programeve për programet e radio-televizionit nëpërmjet internetit ose 

nëpërmjet ndonjë rrjeti të komunikimit elektronik pa tela; transmetimi elektronik i 

mesazheve; shpërndarja e njëkohshme e incizimeve filmike dhe zanore dhe video incizime; 

ofrimi i qasjes në serverët telematik dhe e ofrimi i qasjes në kohë reale në bisedat e 

forumeve; transmetimi i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e kompjuterit; rrjeti i 

telekomunikacionit nëpërmjet  fibrave optike; ofrimi i qasjes në një rrjet global të  

kompjuterëve ose sherbimet e teknologjive të komunikimit interaktiv për qasje komerciale 

në blerje dhe porositje private; telekomunikacioni i informacionit (duke përfshirë  ueb 

faqe), kompjuter  dhe të dhëna të tjera; transmetimin e informacionit (duke përfshirë edhe 

faqet telematike) me anë të telekomunikacionit, të programeve kompjuterike dhe të dhëna 

të tjera; shërbimet e postës elektronike; ofrim i qasjes  në internet apo në ndonjë rrjet të 

komunikimit elektronik pa tela (shërbimeve të telekomunikimit); ofrim i lidhjeve të 

telekomunikacionit për rrjetet globale kompjuterike (internet) ose me bazat e të dhënave; 

ofrimi i qasjes në ueb faqet e internetit që ofrojnë muzikë digjitale në internet nëpërmjet një 

rrjeti kompjuterik global apo përmes pajisjeve të komunikimit elektronik pa tela; dhënia me 

qira e kohës së qasjes në MP3 në ueb faqet e internetit nëpërmjet rrjetit global të 

kompjuterëve apo nëpërmjet pajisjeve komunikuese elektronike pa tela;dhënia me qira e 

kohës për qasje në bazën e të dhënave të serverëve qendror (shërbimet e 

telekomunikacionit); dhënia me qira e kohës për qasje në bazën e të dhënave të 

kompjuterëve (shërbimet e telekomunikacionit); transmetimi i muzikës digjitale me anë 

telekomunikacionit;  transmetimi online të publikimeve elektronike; transmetimin  e 

muzikës digjitale në internet ose nëpërmjet ndonjë rrjeti të komunikimit elektronik pa tela; 

transmetimi i  muzikës digjitale nëpërmjet MP3 në faqet e internetit; shpërndarja e 

njëkohshme dhe / ose transmetimi i incizimeve filmike dhe zanore dhe video incizime; 

shpërndarja e njëkohshme dhe/ ose transmetimi i produkteve elektronike interaktive 

edukative dhe argëtuese, kompakt disqe interaktive, CD-ROM,  programet kompjuterike 

dhe lojërat kompjuterike; ofrim i qasjes kohore në tabela (informacione dhe lajmërime në 

tabela) dhe të forumeve diskutuese (dhomë e bisedimeve) në kohë reale nëpërmjet rrjetit 

kompjuterik global (shërbime të komunikimit);  shërbimet e telekomunikacionit me anë të 

komunikimit interaktiv e dedikuara për blerësit me pakicë;  telekomunikacion i 

multimediave; shërbimet e transmetimit të videotekstit dhe teletekstit; transmetimit të 

informacionit nëpërmjet komunikimit satelitor, mikro-valë ose nëpërmjet mjeteve 

elektronike digjitale ose analoge; transmetimi digjital i  informacionit nëpërmjet kabllove, 

telave ose fibrave; transmetim i informacionit nëpërmjet telefonave celular, telefonave, 

transmetimi i faksit dhe teleksit; shërbimet e telekomunikacionit për marrjen dhe 

shkëmbimin e informacionit, mesazhe, imazhe dhe të dhëna; ofrim i qasjes në diskutimin e 

grupeve në internet; ofrimi i qasjes për motorët e kërkimit për të marrë të dhëna dhe 

informacione në rrjetet globale.   

41   Shërbimet e formimit; stërvitje; argëtim (dëfrim); drejtimi i lotarisë dhe lojërave; 

shërbimet e basteve që lidhen me sportin dhe lojërat; shërbimet hoteliere (sport, argëtim); 

shërbimet hoteliere, do të thotë shërbimet e pranimit të palëve (shërbimet e argëtimit), duke 

përfshirë sigurimin e biletave për ngjarjet sportive ose argëtuese; shërbimet e argëtimit të 

cilat lidhen me ngjarjet sportive; aktivitetet sportive dhe kulturore; organizimi i ngjarjeve 

sportive dhe i aktiviteteve kulturore; organizimi i ndeshjeve sportive; organizimi dhe 

promocioni i ngjarjeve që kanë të bëjnë me futbollin; administrimi i përmbajtjes sportive; 

qiramarrja për sistemet video dhe audio-vizuele; qiramarrja e edukimeve interaktive dhe 
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produktet rekreative, kompakt disqet të edukimeve interaktive dhe produktet rekreative në 

fushën e sportit  , CD-ROM dhe lojërat kompjuterike; prodhimi i kompakt disqeve 

interaktive dhe i CD-ROM (studio shërbime); transmetimi televiziv dhe në radio i ngjarjeve 

sportive; shërbimet e produkcionit për programe në radio dhe televizion dhe videokaseta; 

shërbimet e rezervimit te biletave dhe ofrimit të informatave; harmonizimi i kohës gjatë 

ngjarjeve sportive; organizimi i konkursit të bukurisë ; argëtimi interaktiv; shërbimet e 

basteve online dhe loja nëpërmjet internetit ose cilit do rrjeti tjetër për komunikim 

elektronik pa tel; ofrimi i shërbimeve në lidhje me lojërat shpërblyese; informimi në fushën 

e argëtimit (duke përfshirë sportin), e cila sigurohet në mënyrë elektronike nga baza 

elektronike ose nëpërmjet internetit ose sipas cilit do rrjeti tjetër për komunikim elektronik 

pa tel; shërbimet e lojërave elektronike të cilat transmetohen nëpërmjet internetit ose 

nëpërmjet telefonit mobil; dhënia e librave; dhënia online e librave elektronike dhe 

gazetave; shërbimet e incizimit video dhe audio; produkcioni i filmave të animuar 

vizatimor për kinema; produksioni i filmave të animuar vizatimor për televizion; dhënia me 

qira e aparateve për incizimin e zërit dhe fotografisë për argëtim; informimi në fushën e 

formimit të siguruar online nëpërmjet bazave kompjuterike të dhënave ose nëpërmjet 

internetit ose sipas cilit do rrjeti tjetër të komunikimit elektronik pa tel; shërbimet e 

përkthimit; shërbimet fotografike; dhënia me qira e stadiumeve të futbollit; programimi 

dhe/ose marrja me qira e shënimeve filmike dhe të zërit dhe video incizimeve   

 

 

 

(111)  23330 

(151)  10/07/2018 

(181)  20/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1132 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation,  300 Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet zbardhuese, preparate për larje, preparate për pastrim, preparate për 

lustrim, preparate për fërkim, preparate gërryese, preparate për pastrimin e furrës, preparate 

për pastrim me tharje, preparate për pastrimin e dyshemeve, preparate për pastrimin e 

tepihëve, preparate për pastrimin e pllakave, pastrues toaleti, pastrues të tapicerive, 

preparate pastrimi që përdoren për mirëmbajtjen e shtëpisë”.     
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(111)  23331 

(151)  10/07/2018 

(181)  20/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1133 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation,  300 Park Avenue, 

New York, N.Y. 10022, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Preparatet zbardhuese, preparate për larje, preparate për pastrim, preparate për 

lustrim, preparate për fërkim, preparate gërryese, preparate për pastrimin e furrës, preparate 

për pastrim me tharje, preparate për pastrimin e dyshemeve, preparate për pastrimin e 

tepihëve, preparate për pastrimin e pllakave, pastrues toaleti, pastrues të tapicerive, 

preparate pastrimi që përdoren për mirëmbajtjen e shtëpisë”.   

  

 

 

 

(111)  23292 

(151)  27/06/2018 

(181)  20/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1135 

(732)  Bulldog Skincare Holdings Limited 26 

Red Lion Square, London WC1R 4AG, UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Tualeteri; deodorant trupi, anti djersitës, xhel dushi; larës trupi, pastrues fytyre, 

pastrues fytyre (ferkues); larës fytyrfe, larës duarsh, sapun; preparate për kujdes të fytyrës; 

spraj për zbutje (lagështim) të trupit; ngjitës puçrash; lagëshjtues; losion trupi, lagështues 

trupi, lagështues fytyre; xhel për rroje, vaj për rroje, krem për rroje, shkumë për rroje, 

spërkatës për rroje, sapun për rroje, gurrë për rroje; pas rroje (after shaving); xhel pas 

rrojes, zbutës (balm ) për pas rrojes; krem dhe losione për heqjen e qimeve, preparate 

depilimi, dyll depilimi; preparate për kujdes të flokëve; shampon, kondicioner (zbutës), 
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xhel flokësh, dyll flokësh, spërkatës flokësh, spraj flokësh; parfumeri; eau de toilette (ujë 

tualeti); vajra esenciale; kozmetikë; dentifrice; zbutës buzësh; dyll mustaqesh; takëm 

kozmetike; preparate për rezitje   

 

 

 

(111)  23291 

(151)  27/06/2018 

(181)  20/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1136 

(732)  STEFANO RICCI S.P.A. Via 

Faentina, 171 I-50010 FIESOLE (FI), IT 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 18   Arka çelësash (mallra lëkure); kallame (bastunë); shkopinj çadrash; valixhe 

udhëtimi; çanta; çanta udhëtimi (të bëra nga lëkura); frerë; arka kartelash (kuletë xhepi); 

çantë dokumentesh (mallra lëkurash); mbështjellës të lëkurës (gëzofë); çanta dokumentesh; 

gëzofë (lëkurë kafshe); kuleta xhepi; çanta solemne; arka udhëtimi; arka attache (çanta 

dokumentesh); trasta shpine; bartës të kostumeve për veshje, këmisha dhe fustane; çanta 

fleksibël për veshje; mall shale, kapistra; qafore kuajsh (tevlik); batanije kuajsh, shalla 

kalurimi, patkua.   

25   Veshje; kostume; veshje banje; kostume për banjë; brekë banje; veshje plazhi; beretë; 

lino (ndëresa) trupi; veshje të brendshme; bluza; lastik çorapesh; veshmbathje; veshmbathje 

sporti; çorape (hula-hope); çorape; rrobe shtëpie; këmisha; kapela; xhybe; rripa (veshje); 

kravata; kravata flutur (papilon), hapsira xhepi; shami (artikuj për veshje); brez për veshje; 

brez për kostume; kapotë; lloje xhaketash; kapotë të mëdhenj; dorëza (veshje); kapot shiu; 

veshje lëkure; fanella; triko polo-qafore; triko; pullovër; pelerina; pantollona; papuçe; 

peliçe; gëzofe (veshje); të brendshme trikotazhi, pizhame; sandale; këpucë; shalle; çizme të 

shkurtëra; çizme; këmisha me mëngë të shkurtëra; veshje golfi; veshje tenisi; pallto 

kalërimi; veshje për polo dhe kalërim; veshje kalërimi (të ndryshme nga kapelat); xhaketa 

për kalërim; jodhpurs (pantallona kalërimi); xhaketa motoçiklistësh; fanela çiklistësht; 

fanela golfi; veshje golfi; pantallona golfi; kapela golfi; veshje për sport; kostume për kohë 

të lirë; veshje skiatorësh: kapela skiatorësh; xhaketa skijatorësh; dorëza skijatorësh; veshje 

skiatorësh; çizme skijatorësh; kostume skijatorësh; kostume skijatorësh për gara; kostume 

lundërtarësh; veshje lundërtarësh për kohë me lagështi; kostume për surfim kundër 

lagështisë; panallona (brekë) të shkurtëra; veshje për sërf; këpucë dhe çizme për foshnje; 

veshje për fëmijë; mbulesa koke për fëmijë; grykashkë si veshje për fëmijë; pantallona për 

foshnje; këpucë bebesh; kominoshe si një pjesë; pajë për fëmijë të posalidnur (veshje).   
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35   Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyresh; shërbime që 

kanë të bëjnë me të bërit bashkë të gjërave të ndryshme me qëllim që konsumatorët të mund 

ti shikojnë dhe ti blejnë ato; shërbime të shitjes me pakicë, poashtu për të tjerët, të 

parfumeve, kozmetikës, syzeve, stolive, instrumenteve kronologjike dhe kronometrike, 

mallrave të lëkurës, çadrava, mallrave për amvisërie, qelqurinave, porcelanit dhe argjilës, 

artikujve për veshje, veshmbathjeve, artikujve sportiv, lodrave; organizim i ekspozitave dhe 

ngjarjeve për qëllime komerciale ose reklamuese; aranzhim dhe furnizim i panaireve dhe 

shfaqjeve për biznes dhe qëllime reklamuese; organizim i ngjarjeve, ekspozitave, panaireve 

dhe shfaqjeve për qëllime komerciale, promovimi dhe qëllime reklamuese; reklamim, 

përfshi promovimin e mallrave dhe shërbimeve për të tjerët nëpërmjet sponzorizimit dhe 

marëveshjes për liçencë; on line shërbime të shitoreve të shijtes me pakicë lidhur me 

veshjet; on line shërbime të shitoreve të shijtes me pakicë ku shfaqen produkte kozmetike 

dhe të bukurisë.   

 

 

 

(111)  23211 

(151)  19/06/2018 

(181)  20/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1137 

(732)  MORFOSE KİŞİSEL BAKIM VE 

KOZMETİK ÜRÜNLERİ SANAYİ 

TİCARET ANONİM Barbaros Hayrettin 

Paşa Mahallesi, 1992 Sokak, No:16 Kat:12, 

Daire:249  Esenyurt– İstanbul / TURKEY, 

TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Detergjentë për përdorim në amvisëri dhe preparate lavanderie, preparate 

zbardhues për përdorim në amvisëri, nisheste lavanderie, zbutës pëlhurash për përdorim në 

lavanderi, heqës të gëlqeres për përdorim në lavanderi, sapun i granuluar, preparate lustrimi 

për përdorim në amvisëri; vajra esenciale për përdorim personal, parfume dhe kolonjë, 

kozmetikë dhe preparate kozmetike, posaqërisht posaqërisht losione për rroje, shkumë për 

rroje, xhel për rroje, losione stimuluese jo mjeksore për lëkurë, krem për pas rroje, krem 

kozmetik për kujdes të lëkurës, depilatorë, xhel dushi dhe banje, vaj trëndafili për qëllime 

kozmetike, llak thonjsh për qëllime kozmetike, heqës i llakut nga thonjt, buzkuq, lapsa 

sysh, preparet kozmetike për qerpikë, posaqërsiht, maskara, ngjyra flokësh, spraj flokësh 

dhe xhele flokësh, takëm për kujdes të flokëve që përmbajnë preparate jo mjeksore për 

kujdes të flokëve, posaqërsiht, shampon, kondicioner (zbutës); xhel petroliumi për qëllime 

kozmetike, depilatorë, kana për qëllime kozmetike, preparate kozmetike për dobësim dhe 

nxirje të lëkurës; anti djersitës për përdorim personal, deodorantë dhe anti djeristës 

(përfshirë deodorantët për qenje njerzore dhe kafshë; pos kozmetikës mjekësore); sapun për 
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përdorim personal posaqërisht, sapunet e parfumuar (pos sapunëve mjekësor); pasta 

dhëmbësh, dentifricë në formë të çam çakëzit, xhel për zbardhje të dhëmbëve, pudra 

(pluhur) për dhëmbë, preparate për pastrim të protezave të dhëmbëve; rëshira dhe dyll jo 

mjeksor për gojë, pasta për kontroll të gurit të dhëmbëve (tartarit); letër zmerile, pasta 

abrazive, gur shkume për përdorim presonal; lutrues lëkure, lustrues për gjëra nga metali, 

lustrues mobiljesh, lustrues dyshemeje   

 

 

 

(111)  23227 

(151)  19/06/2018 

(181)  20/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1139 

(732)  Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot 

Spolka Cywilna Ul. Grunwaldzka 62a, 

37-700 Przemysl, Poland, PL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë.   

 

 

 

(111)  23224 

(151)  19/06/2018 

(181)  20/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1140 

(732)  Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot 

Spolka Cywilna Ul. Grunwaldzka 62a, 

37-700 Przemysl, Poland, PL 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë.   

 

 

 

(111)  23213 

(151)  19/06/2018 

(181)  20/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1141 

(732)  Elzbieta Inglot Zbigniew Inglot 

Spolka Cywilna Ul. Grunwaldzka 62a, 

37-700 Przemysl, Poland, PL 

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

(540)   
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Kozmetikë.   

 

 

 

(111)  23293 

(151)  27/06/2018 

(181)  20/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1142 

(732)  Fabrika dečje hrane d.o.o. Maršala tita 

206, Dobanovci, Beograd-Surčin, RS, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Prodhime farmaceutike, ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqim për bebe; përzierje të qumështit pluhur  për bebe; formula ushqyese për 

bebe; ushqim për bebe; enzime qumështi për qëllime farmaceutike; qumësht pluhur për 

fëmij; ujë mineral për përdorim mjeksor; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje 

dhe bebe   

29   Mish, peshk, shpendë, gjahu, vezë, prodhime mishi, reçel, zhele; qumësht, prodhime 

qumështi, qumësht pluhur dhe lakto-proteinë si prodhime ushqimore; supë; mish i 

konzervuar dhe në kanaqe, salsiçe, peshk,  shpendë, gjah, perime, pemë; vajra dhe yndyra 

ushqimore; preparate proteinash për ushqim të njerzve të fituara nga prodhime bimësh dhe 

shtazësh; ushqime të gatshme me bazë mishi, shpendësh, gjahu, peshku, pemëve, perimeve, 

vezëve, prodhimeve të qumështit, bizeleve, thjerzave dhe groshës, patates, salatës; të gjitha 

prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe bebe   

30   Preparate nga drithrat (pos ushqimit për kafshë), enë të përgatitura ose gjysëm të 

përgatituratë cilat në bazë përbëhen nga preparate drithrash, orizi dhe/ose brumërat; 

ushqime të ëmbla dhe deserte të cilat kryesisht përbëhen nga sheqeri, kakao, çokollata 

dhe/ose nishestja, me qumësht dhe fruta; musli (muesli) dhe ëmbëlsira, kryesisht nga 

drithrat, pemët, arat dhe/ose sheqeri; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe 

bebe   

32   Pije jo alkoolike, posaçërisht lëngje frutash dhe perimesh, nektare, pije të cilat 

përmbajnë lëngje frutash, shurupe frutash dhe preparate tjera futash për prodhimin e pijeve 

jo alkoolike;pluhur dhe granula (kokra) për ushqim njerzish, posaqërisht për përgatitjen e 

pijeve jo alkoolike;të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe bebe.   
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(111)  23294 

(151)  27/06/2018 

(181)  20/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1143 

(732)  Fabrika dečje hrane d.o.o. Maršala tita 

206, Dobanovci, Beograd-Surčin, RS, RS 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Prodhime farmaceutike, ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim 

mjekësor, ushqim për bebe; përzierje të qumështit pluhur  për bebe; formula ushqyese për 

bebe; ushqim për bebe; enzime qumështi për qëllime farmaceutike; qumësht pluhur për 

fëmij; ujë mineral për përdorim mjeksor; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje 

dhe bebe   

29   Mish, peshk, shpendë, gjahu, vezë, prodhime mishi, reçel, zhele; qumësht, prodhime 

qumështi, qumësht pluhur dhe lakto-proteinë si prodhime ushqimore; supë; mish i 

konzervuar dhe në kanaqe, salsiçe, peshk,  shpendë, gjah, perime, pemë; vajra dhe yndyra 

ushqimore; preparate proteinash për ushqim të njerzve të fituara nga prodhime bimësh dhe 

shtazësh; ushqime të gatshme me bazë mishi, shpendësh, gjahu, peshku, pemëve, perimeve, 

vezëve, prodhimeve të qumështit, bizeleve, thjerzave dhe groshës, patates, salatës; të gjitha 

prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe bebe   

30   Preparate nga drithrat (pos ushqimit për kafshë), enë të përgatitura ose gjysëm të 

përgatituratë cilat në bazë përbëhen nga preparate drithrash, orizi dhe/ose brumërat; 

ushqime të ëmbla dhe deserte të cilat kryesisht përbëhen nga sheqeri, kakao, çokollata 

dhe/ose nishestja, me qumësht dhe fruta; musli (muesli) dhe ëmbëlsira, kryesisht nga 

drithrat, pemët, arat dhe/ose sheqeri; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe 

bebe   

32   Pije jo alkoolike, posaçërisht lëngje frutash dhe perimesh, nektare, pije të cilat 

përmbajnë lëngje frutash, shurupe frutash dhe preparate tjera futash për prodhimin e pijeve 

jo alkoolike; pluhur dhe granula (kokra) për ushqim njerzish, posaqërisht për përgatitjen e 

pijeve jo alkoolike; të gjitha prodhimet e lartëpërmendura për foshnje dhe bebe.    

 

 

 

(111)  23075 

(151)  14/05/2018 

(181)  21/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1144 

(732)  “ESSI”  SH.P.K LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA, KS 

(540)   
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(740)  Bujar Krasniqi LLAPUSHNIK-

GLLOGOVC-KOSOVA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, çaji, kakaoja, sheqeri, orizi, tapioka, sagu, kafe artificiale; miell dhe 

produkte e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat,aklulloret; Mjalta, melesa; tharmi, 

pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat),  Erëzat, akulli   

31   Produktet dhe kokrrat bujqsore,të kopshtarisë dhe të pylltaris që nuk janë përfshirë në 

klasat tjera; kafshët e gjalla; pemët dhe perimet e freskëta; fara luledielli për ngrënje, bimët 

dhe lulet natyrore; ushqimet për kafshë; malta   

35   Shërbime të shitjes me pakicë të prodhimeve bujqsore, prodhimeve të hortikultures, 

prodhimeve të pylltarisë, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, 

prodhimeve të detikuara për pastrim, mieteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve 

sanitare, barnave që jepen pa recetë, shtesave ushqimore, fishekzjareve, aparatev edhe 

paisjev elektrike, aparatet elektronike dhe paisjeve për ato, kompjuterëve dhe paisjev 

kompjuterike, kompkat disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjev pë ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, paisje 

për automobila, orëve të murit, orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe rekuizitave 

për zya, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për mobilerim të 

interneteve, mobileve për kopshtari, paisjeve per kuzhinë dhe arnivistri dhe aksesorëve për 

to, prodhimeve për përdorimin në amvisri, mbulesav të krevatit, përfshi jastukët, mbulesave 

të shtratit, tekstilit për përdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, këpucëve, 

prodhimeve nga lëkura, paisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në kohë të lirë, 

gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit, shërbime online të shitjes 

me pakicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të pylltarisë, 

gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të dedikuara 

për pastrim, mjeteve për dizinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave që jepen pa 

recetë, shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe pajisjeve 

elektrike, aparateve elektronike dhe paisjeve për to, kompjuterëve dhe pajisjeve 

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, paisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve për kopshtari dhe paisjeve për to, bicikletave dhe pajisjeve për to, 

pajisjeve për automobila, orëve te murit, orëve te dorës dhe stolive, orendive për zyre dhe 

rekuizitave për zyre, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enterierit, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për përdorim në amvisëri, mbulesave të krevatit, përfshi 

jastukët, mbulesave të shtratitë, tekëstilit për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për 

kokë, këpucave, prodhimeve të lekurës, paisjeve sportive, lodrave, pajisjeve për argëtim në 
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kohë të lirë, gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbime të 

shitjes me shumicë të prodhimeve bujqësore, prodhimeve të hortikulturës, prodhimeve të 

pylltaris, gjërave ushqimore, preparateve për larje, preparateve për pastrim, prodhimeve të 

dedikuara per pastrim, mjeteve për dezinfektim, kozmetikës, prodhimeve sanitare, barnave 

që jepen pa recetë shtesave ushqimore (suplementave), fishekzjarreve, aparateve dhe 

pajisjeve elektrike, aparateve elektronike dhe pajisjeve për to, kompjutereve dhe pajisjeve  

kompjuterike, kompakt disqeve, softuerit dhe harduerit kompjuterik, pajisjeve për ndriqim, 

veglave, aparateve përkopshtari dhe pajisjeve për ato, bicikletave dhe paisjeve për ato, 

paisjeve për automobila, oreve të murit,orëve të dorës dhe stolive, orendive për zyra dhe 

rekuizitave pë zyra, librave dhe gjërave tjera të shtypura, mobiljeve dhe artikujve tjerë për 

mobilim të enteriereve, mobiljeve për kopshtari, pajisjeve për kuzhinë dhe amvisëri dhe 

aksesorëve për ato, prodhimeve për perdorim në amvisëri, rrobave, mbulesave për kokë, 

këpucëve, prodhimeve të lekurës, pajisjeve sportive, lodrave, prodhimeve për argëtim/në 

kohë të lirë gjërave ushqimore për kafshë, bimëve, prodhimeve të duhanit; Sherbimeve të 

udhëheqjes të punës në supermarket, shitoreve të shitjës me pakicë dhe diskont, shitoreve të 

shitjesë me pakicë, sherbimeve të shpalljeve, shërbime të shpalljeve nëpërmjet internetit, 

për palë të tretë, shërbime të ofrimit të informatave nëpërmjet internetit, 

gjegjësishtinformatat për prodhimët për konsumatorë, informata këshilluese për 

konsumatorë dhe informatave shërbyese për konsumator; shërbime të organizimit të 

transaksioneve komerciale për palë të treta, poasht nëpërmjet internetit; Shërbime të 

menaxhimit të punës; Sherbime të planifikimit të organizimit dhe mbikqyrjës së zhvillimit 

të biznesit, rekrutim  kuadrit; Sherbime të konsultimit lidhur me organizimin e biznesit, 

Sherbime të asistencës në menaxhimin komercial dhe industrial, Ofrim të shërbimeve për 

palë të treta, blerje të mallit dhe shërbime për ndermarrje tjera.   

 

 

 

(111)  23305 

(151)  28/06/2018 

(181)  22/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1148 

(732)  N.P.T. " Afri Trade "  Tirana nr 

.5/Prizeren, KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(540)  oria 

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës    

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 
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mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 

blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime;.    

 

 

 

(111)  23303 

(151)  28/06/2018 

(181)  22/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1149 

(732)  N.P.T. " Afri Trade "  Tirana nr 

.5/Prizeren, KS 

(740)  Dardan Shala Kompleksi Avalla, 

P+12, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 3   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i përkasin kësaj 

klase), posaçërisht letër e lagët tualeti; facoleta kozmetike të lagura më lëngë, salveta të 

lagura, i terë malli i cekur më lartë i përgatitur nga ose që përmban material ose lesh dhe 

material me qime-të leshtë; Preparatet për zbardhimin dhe substancat tjera për larje rrobash; 

preparatet për pastrim, shkëlqim, fërkim dhe gërryerje; sapunët; parfumet, vajrat esencialë, 

preparatet kozmetike, losionet për flokë, preparatet për higjienën e gojës    

5   Produkte nga letra për përdorim shtëpiak dhe higjienë (të cilët i pëkasin kësaj klase), 

posaçërisht facoleta higjienike, tamponë, peshqirë higjenik; pelena për mosmbajtjën, i terë 

malli i cekur më lartë i punuar gjithashtu nga ose qe përmban ose lesh dhe material të leshtë 

me qime; Preparatet farmaceutike dhe të veterinarisë; preparate të sanitarisë dhe për qëllime 

mjekësore; substancat dietetike të përshtatura për përdorim mjekësorë, ushqimi për foshnje; 

emplaster, material për lidhje; materialet për mbushjen e dhëmbëve, dylli dentarë; 

dezinfektuesit; preparatet për shkatërrimin e parazitëve; fungicidet, herbicidet.   

16   Letra, kartoni dhe mallrat prej këtyre materialeve, që nuk janë të përfshira në klasat e 

tjera; materiali i shtypur, materiali për libërlidhje; letër shkrimi; ngjitësit për letër shkrimi 

ose qëllime shtëpiake; materialet e artistëve; furçat e bojës,; makinat e shkrimit dhe mjetet e 

zyrës (përveç mobilieve); materiali udhëzues dhe mësimor (përveç aparateve); materialet 

plastike për ambalazhim (që nuk janë të përfshira ne klasat e tjera); shkronjat tipografike; 
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blloqet tipografike- Produkte nga letra për përdorim shtepiak dhe higjenë (të cilët i përkasin 

kësaj klase), posaçërisht letër e lagët tualeti, peshqirë, dhe peshqira për kuzhinë, salveta, 

facoleta dhe fshirës kozmetike; pelena për foshnje, i terë malli i cekur më lartë të punuara 

gjithashtu nga ose që përmban material ose lesh dhe material të lesht-me qime   

 

 

 

(111)  23080 

(151)  14/05/2018 

(181)  22/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1151 

(591)  Klatër, krem, kafe, hiri, bardhë. 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes;krem 

për kafe;pije të kafes me qumësht dhe të zëvendësuesve të qumështit.   

 

 

 

(111)  23079 

(151)  14/05/2018 

(181)  22/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1152 

(732)  Brand Management Group Ltd Palm 

Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

(740)  Trim Gjota - “ADAS Counsel 

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

5 10000 Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 21   Kovanoza për ambalazhim.   

30   Kafe, kafe (pije me bazë kafeje), ekstraktet e kafes, zëvendësuesit e kafes;krem për 

kafe;pije të kafes me qumësht dhe të zëvendësuesve të qumështit.   
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(111)  23240 

(151)  19/06/2018 

(181)  22/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1153 

(732)  LABORATOIRES GERDA  24 RUE 

ERLANGER, 75016 PARIS, FR 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   FOSURIL  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Produktet farmaceutike.   

 

 

 

(111)  23383 

(151)  26/07/2018 

(181)  22/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1154 

(732)  Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ZEPOSIA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e leukemisë, sëmundjeve auto 

inflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të gjakut, kancerit, sklerozës së 

shumëfishtë, kolit ulcerative, artritit, sëmundjeve muskoloskeletore dhe të lëkurës; 

preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për frenimin e citokinës; preparate farmaceutike që 

e rregullojnë sistemin e imunitetit   

 

 

 

(111)  23384 

(151)  26/07/2018 

(181)  22/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1155 

(732)  Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  ОЗАВАНА 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e leukemisë, sëmundjeve auto 

inflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të gjakut, kancerit, sklerozës së 

shumëfishtë, kolit ulcerative, artritit, sëmundjeve muskoloskeletore dhe të lëkurës; 
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preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për frenimin e citokinës; preparate farmaceutike që 

e rregullojnë sistemin e imunitetit   

 

 

 

(111)  23382 

(151)  26/07/2018 

(181)  22/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1156 

(732)  Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  ЗЕПОЗИЯ 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e leukemisë, sëmundjeve auto 

inflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të gjakut, kancerit, sklerozës së 

shumëfishtë, kolit ulcerative, artritit, sëmundjeve muskoloskeletore dhe të lëkurës; 

preparate farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për frenimin e citokinës; preparate farmaceutike që 

e rregullojnë sistemin e imunitetit   

 

 

 

(111)  23381 

(151)  26/07/2018 

(181)  22/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1157 

(732)  Celgene Corporation 86 Morris 

Avenue, Summit, New Jersey 07901, US 

(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

(540)  OZAVANA 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike për përdorim në trajtimin e leukemisë, sëmundjeve auto 

inflamatore, sëmundjeve autoimune, sëmundjeve të gjakut, kancerit, sklerozës së 

shumëfishtë, kolit ulcerative, artritit, sëmundjeve muskoloskeletore dhe të lëkurës;preparate 

farmaceutike, gjegjësisht ilaçe për frenimin e citokinës;preparate farmaceutike që e 

rregullojnë sistemin e imunitetit.   

 

 

 

(111)  23329 

(151)  10/07/2018 

(181)  22/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1158 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(540)  MISSION CONTROL 
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(740)  Nora Makolli - SDP KOSOVE LLC 

Nëna Tereze 29/1 B.4, 10000 Prishtinë 

 
 

 

(511) 9   Softuer i sistemit operativ kompjuterik; softuer të ndërfaqeve grafike të 

përdoruesve.    

 

 

 

(111)  23328 

(151)  10/07/2018 

(181)  22/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1159 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop 

Cupertino California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  TIME MACHINE 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuerë kompjuterik që përdoren për të mbrojtur dhe krijuar  kopje rezervë të 

dosjeve kompjuterike, dhe për të rigjetur dhe kthyer dosjet e fshira dhe të shkruara   

 

 

 

(111)  23242 

(151)  20/06/2018 

(181)  25/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1160 

(591)  Gjelbër, Kaltër, Bardh (PANTONE 

355 and PANTONE 300) 

(732)  PETROKEMIJA d.d.  Aleja Vukovar 

4, HR- 44320 KUTINA, HR , HR 

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

Dardania SU5/1 nr.85 , Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 1   Aditivët kimikë për karburante dizel.   

 

 

 

(111)  23263 

(151)  26/06/2018 

(181)  25/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1161 

(732)  PODRAVKA prehrambena industrija 

d.d. Ante Starčevića 32, 48000 Koprivnica, 

HR 

(540)  ČOKOLINO - Për fëmijë të mëdhenj 

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

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

Prishtinë, Republika e Kosovës 

 
 

 

(511) 5   Produkte dietike për fëmijë; ushqim për foshnje   

29   Produkte të qumështit; pije me bazë qumështi me shije çokolate   

30   Drithëra, qull dhe  bollgur për mëngjes; qull me bazë qumështi me drithëra (për 

ushqim); qull momenti- i qastit (menjëhershëm); produkte me bazë çokolate 

   

 

 

 

(111)  23364 

(151)  19/07/2018 

(181)  25/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1162 

(591)  Ngjyrë hiri, e kuqe. 

(732)  BEYAZ KAĞIT VE HİJYENİK 

ÜRÜNLER TEMİZLİK İNŞAAT SANAYİ 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  Hacı 

Sabancı Organize Sanayi Bölgesi, Anavarza 

Caddesi, No: 3, Sarıçam – Adana / 

TURKEY, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime mjeksore; preparate abrazive; veshje zmerile; letër 

zmerile (zumpara); gurr shtufi; pasta abrazive; preparate lustruese për lëkura, vinil, metal 

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

  

 

 

 

(111)  23361 

(151)  19/07/2018 

(181)  25/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1163 

(732)  Bulldog Skincare Holdings Limited 26 

Red Lion Square, London WC1R 4AG, UK, 

UK 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(511) 3   Tualeteri; deodorant trupi, anti djersitës, xhel dushi; larës trupi, pastrues fytyre, 

pastrues fytyre (ferkues); larës fytyrfe, larës duarsh, sapun; preparate për kujdes të fytyrës; 

spraj për zbutje (lagështim) të trupit; ngjitës puçrash; lagëshjtues; losion trupi, lagështues 

trupi, lagështues fytyre; xhel për rroje, vaj për rroje, krem për rroje, shkumë për rroje, 

spërkatës për rroje, sapun për rroje, gurrë për rroje; pas rroje (after shaving); xhel pas 

rrojes, zbutës (balm ) për pas rrojes; krem dhe losione për heqjen e qimeve, preparate 

depilimi, dyll depilimi; preparate për kujdes të flokëve; shampon, kondicioner (zbutës), 

xhel flokësh, dyll flokësh, spërkatës flokësh, spraj flokësh; parfumeri; eau de toilette (ujë 

tualeti); vajra esenciale; kozmetikë; dentifrice; zbutës buzësh; dyll mustaqesh; takëm 

kozmetike; preparate për rezitje. 

   

 

 

 

(111)  23362 

(151)  19/07/2018 

(181)  26/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1164 

(732)  Sky Capital Limited  P.O. Box 31119 

Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West 

Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205, 

Cayman Islands, KY 

(740)  Arben AVDIU Lagja e Spitalit rr: 

"Malush Kosova" Ob IV-48/e, 10000 

Prishtinë 

 
 

(540)  oppo 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Kompjuterë tabletë; kartat e qarkut të integruar [karta inteligjente]; programe 

lojërash për kompjuter; aplikacione programesh për kompjuter, të shkarkueshëm; programe 

për ruajtjen dhe transferimin e të dhënave; xhama inteligjent; ora inteligjente; pajisje 

intelegjente; monitor [programet kompjuterike]; holografik; pajisjet e zbulimit të fytyrës; 

aparat fotografikografike; matje; tregues elektronikë me dritë; telefonat celularë; telefona 

inteligjent; modeli i telefonit mobil; aparat navigues satelitore; rrip për telefon mobil; 

mbulesë e telefonit mobil; kuti e telefonit mobil; çanta për telefonat inteligjentë; shtresa 

mbrojtëse të përshtatur për ekranet e telefonave inteligjent; pajisjet e komunikimit në rrjet; 

altoparlantëve; video kamera; dëgjuese; dëgjuese bluetooth; lojëra DVD; kamera 

[fotografi]; shkopinj për selfi [te përdorur me dorë]; aparat matës; aparat dhe instrumentet 

optike; kabllot elektrike; priza, bazat dhe kontaktet e tjera [lidhjet elektrike]; qarqet e 

integruara; aparat për shuarjen e zjarrit; aparate dhe instrumente për prodhimin e rrezeve X, 

jo për qëllime mjekësore; helmeta mbrojtëse për sport; alarmet; syze; mbushës te baterive; 

bateritë elektrike; karikaturat e animuara   

35   Reklama; shërbimet e agjencive për reklama; marrja e hapësirës për reklama; reklamim 

on-line në rrjetet kompjuterike; marrja e kohës së reklamimit në media komunikuese; 
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prezantimi i mallrave në media, për qëllime të shitjes me pakicë; klikime me pagesë për 

reklama; shërbimet e planifikimit të reklamimit; organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; sigurimi i informacionit të biznesit nëpërmjet web-faqes; 

sigurimi i një tregu on-line për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; promovimi i 

shitjeve për të tjerët; shërbime të agjencisë së punësimit; rifreskimi dhe mirëmbajtja e të 

dhënave në bazat e të dhënave kompjuterike; promotorr të kërkimit për promovimin e 

shitjeve; promoterr i kërkimit te rrugëve ne web-faqe; kontabilitet; kërkimi i sponzorizimit; 

shërbime me pakicë ose me shumicë për preparatet farmaceutike, preparate veterinare dhe 

sanitare si dhe furnizimet mjekësore   

 

 

 

(111)  23269 

(151)  26/06/2018 

(181)  26/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1165 

(300)  55265  26/04/2017  CH 

(732)  Actelion Pharmaceuticals Ltd 

Gewerbestrasse 16, 4123 Allschwil, CH 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  VIVLANY  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  23267 

(151)  26/06/2018 

(181)  26/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1166 

(300)  55264  26/04/2017  CH 

(732)  Actelion Pharmaceuticals Ltd 

Gewerbestrasse 16 4123 Allschwil, CH 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  VEVLANY 

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   
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(111)  23268 

(151)  26/06/2018 

(181)  26/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1167 

(300)  54042  29/03/2017  CH 

(732)  Actelion Pharmaceuticals Ltd 

Gewerbestrasse 16 4123 Allschwil, CH 

(740)  Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA & 

D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5, 

Prishtinë 

 
 

(540)  OCYNTIO  

 
 

     

 
 

 

(511) 5   Preparate farmaceutike.   

 

 

 

(111)  23321 

(151)  10/07/2018 

(181)  26/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1168 

(300)  87474471  04/06/2017  US 

(732)  Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino 

California, 95014, US 

(740)  Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC 

Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë 

 
 

(540)  GYMKIT 

 
 

     

 
 

 

(511) 9   Softuerë kompjuterik të cilët përdoren për zhvillimin e aplikacioneve tjera 

softuerike; softuerë për zhvillimin e aplikacioneve.   

 

 

 

(111)  23348 

(151)  12/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1175 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 

 
 

(540)  Birra Gjilani 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   
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(111)  23347 

(151)  12/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1176 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 

 
 

(540)  Birra Ferizaji 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   

 

 

 

(111)  23346 

(151)  12/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1177 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 

 
 

(540)  Birra Mitrovica 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   

 

 

 

(111)  23345 

(151)  12/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1178 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 

 
 

(540)  Birra Gjakova 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   
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(111)  23344 

(151)  12/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1179 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 

 
 

(540)  Birra Prizreni 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   

 

 

 

(111)  23343 

(151)  12/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1180 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 

 
 

(540)  Birra Malisheva 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   

 

 

 

(111)  23342 

(151)  12/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1181 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 

 
 

(540)  Birra Theranda 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   
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(111)  23341 

(151)  12/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1182 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 

 
 

(540)  Birra Besiana 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   

 

 

 

(111)  23340 

(151)  12/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1183 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 

 
 

(540)  Birra Drenasi 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   

 

 

 

(111)  23339 

(151)  12/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1184 

(732)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë, KS 

(740)  KOAL sh.p.k. Rr. Skenderbeu 112/3, 

Gjakovë, Kosovë 

 
 

(540)  Birra Skenderaji 

 
 

     

 
 

 

(511) 32   Birrat; ujërat mineralë dhe të gazuar si dhe pijet tjera joalkoolike.   
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(111)  23327 

(151)  10/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1185 

(591)  E kalter, e kuqe, e gjelbërt, e bardhë, e 

zezë.  

(732)  “BIBITA” SH.P.K NRB: 70916959 

Fsh. Vitomericë KK Pejë, KS 

(740)  Labinot Gruda Fsh. Vitomericë KK 

Pejë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

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

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

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

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

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

33   Pijet alkoholike përveç birrës.   

 

 

 

(111)  23350 

(151)  12/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1186 

(732)  Patrón Spirits International AG 

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen  

Switzerland, CH 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (pervec birrave);  pijet e distiluara; rum; tekila; votka; vererat; 

likeret; dhe likuoret.   
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(111)  23351 

(151)  12/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1187 

(732)  Patrón Spirits International AG 

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen  

Switzerland, CH 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (pervec birrave); pijet e 

distiluara;rum;tekila;votka;vererat;likeret;dhe likuoret.   

 

 

 

(111)  23352 

(151)  12/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1188 

(732)  Patrón Spirits International AG 

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen  

Switzerland, CH 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (pervec birrave); pijet e distiluara;rum;tekila;votka;vererat;likeret 

dhe likuoret.   

 

 

 

(111)  23349 

(151)  12/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1189 

(732)  Patrón Spirits International AG 

Quaistrasse 11, 8200 Schaffhausen  

Switzerland, CH 

(740)  Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI" Rr. 

Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 33   Pijet alkoolike (pervec birrave);pijet e 

distiluara;rum;tekila;votka;vererat;likeret;dhe likuoret.   
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(111)  23365 

(151)  19/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1190 

(591)  E kuqe, e kaltër, vjollce, verdhë, 

bardhë. 

(732)  2KİDS SATIŞ PAZARLAMA VE 

DANIŞMANLIK  ANONİM ŞİRKETİ 

Büyükdere Caddesi Cem Plaza No:23 Kat:2 

Şişli İstanbul, TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

(540)   

 
 

     

 
 

 

(511) 25   Veshje, përfshi veshjet e brendshme dhe veshjet e jashtme, të ndryshme nga 

veshjet e veçanta mbrojtëse;çorape, kufje për ngrohje të veshëve (veshje), shalle, bandanë, 

shalle zbukuruese, rripa (veshje) Mbathje, këpucë, papuçe, sandale. Mbulesa koke, kësula, 

kapela me ballik, bereta, kapela (veshje koke), kapela kafke.   

28   Lojëra dhe lodra. Makina për video lojra arkadike;makina dhe aparate për lojra që 

punojnë me ekran të jashtëm dhe monitor, përfshi ato që operojnë me monedha. Lodra për 

kafshë. Lodra për sheshe të jashtme, parqe dhe lojra parqesh. Artikuj gjimnastik dhe sportiv 

që nuk janë të përfshirë në klasat tjera;takëm peshkimi, karem artificial për peshkim, kurthe 

për gjueti dhe peshkim. Pemë të krishtlionjdes nga materiale artificiale, zbukurime për 

pemën e krishtlindjes, borë artificiale për pemën e krishtlindjes, rraketake (lodra), risi për 

zbavitje, vallëzime (argëtime zbavitëse), letër për kapela zbavitëse.   

35   Reklamim, marketing dhe marëdhënije me publikun; organizim i ekspozitave dhe 

panireve të tregut për qëllime komerciale ose reklamuese; dizajn për reklamim; sigurim i 

vendeve të tregut online për blerës dhe shitës të mallrave dhe shërbimeve. Funksioneve të 

zyrave; shërbime sekrretarie; rregullim i parapagimit të gazetave për të tjerët; përpilim i 

statistikave; dhënie me qera të makinave për zyre; sistematizim i informatave në bazën e të 

dhënave të kompjuterit; përgjijge të telefonatave për abonentët e padisponueshëm. 

Menaxhim biznesi, adminsitrim biznesi dhe konsulta biznesi; kontabilitet; shërbime të 

konsultave komerciale; rekrutim personeli, vendosje personeli, agjensi punësimi, agjensi 

eksport-importi; shërbime të vendosjes së personelit të përkohshëm. Auksion.   

 

 

 

(111)  23363 

(151)  19/07/2018 

(181)  29/09/2027 

(210)  KS/M/ 2017/1191 

(591)  Ngjyrë hiri. 

(732)  HUNCA LİFE KOZMETİK 

PAZARLAMA DAĞITIM  TİCARET 

(540)   
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ANONİM ŞİRKETİ Harman Sokak, 

Harmanci Giz Plaza, No:5, Kat:17, Esentepe, 

Şişli, İstanbul - , TR 

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

Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë 

 
 

 

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

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

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

kozmetikë (pos kozmetikës mjeksore); aroma; deodorantë për përdorim personal dhe 

kafshë; sapun (pos sapunit mjeksor); preparate për kujdes dentar, dentifricë, lustrues 

denturash, preparate për zbardhjen e dhëmbëve, larës goje, jo për qëllime mjeksore; 

preparate abrazive; veshje zmerile; letër zmerile (zumpara); gurr shtufi; pasta abrazive; 

preparate lustruese për lëkura, vinil, metal dhe dru, lustrues dhe krem për lëkurë, vinil, 

metal dhe dru, dyll për lustrim.   

 

 

 

(111)  23338 

(151)  11/07/2018 

(181)  11/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/18 

(732)  SCLR Partners Sh.p.k. Avalla 

1/A,10000 Prishtinë, KS 

 

 
 

(540)  OLA 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Mielli  dhe  përgatitjet  prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, melasa; 

tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat, kafe, çaj, 

kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sago, kafja artificiale; akulloret; mjalti.   

 

 

 

(111)  23335 

(151)  11/07/2018 

(181)  15/01/2028 

(210)  KS/M/ 2018/35 

(732)  SCLR Partners sh.p.k. Avalla 1/A, 

10000 Prishtinë, KS 

 
 

(540)  ATLAS 

 
 

     

 
 

 

(511) 30   Mielli  dhe  përgatitjet  prej drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, melasa; 

tharmi, pluhuri për pjekje, kripa, mustarda; uthulla, salcat (kondimentet); erëzat, kafe, 

çaj, kakaoja, sheqeri, oriz, tapioka, sago, kafja artificiale; akulloret; mjalti.   
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VAZHDIME TË REGJISTRIMIT TË 

MARKAVE TREGTARE 
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(111) 8003 

(210) KS/M/ 2007/11 

(180) 27/11/2027 

(220) 27/11/2007 

(730) Shoqëria Tregtare "B.B.F. Company" sh.p.k  Fshati Gurëz, 70000 Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8004 

(210) KS/M/ 2007/14 

(180) 29/11/2027 

(220) 29/11/2007 

(730) SHOQËRIA TREGTARE B.B.F. COMPANY. sh.p.k  Fshati Gurëz, 70000 Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8246 

(210) KS/M/ 2007/53 

(180) 14/12/2027 

(220) 14/12/2007 

(730) SHOQËRIA TREGTARE "B.B.F.-COMPANY" sh.p.k.  Fshati Gurëz, 70000 Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8247 

(210) KS/M/ 2007/54 

(180) 14/12/2027 

(220) 14/12/2007 

(730) SHOQËRIA TREGTARE "B.B.F.-COMPANY" sh.p.k.  Fshati Gurëz, 70000 Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8248 

(210) KS/M/ 2007/55 

(180) 14/12/2027 

(220) 14/12/2007 

(730) SHOQËRIA TREGTARE "B.B.F. COMPANY" sh.p.k.  Fshati Gurëz, 70000 Ferizaj, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8249 

(210) KS/M/ 2007/56 

(180) 14/12/2027 

(220) 14/12/2007 

(730) SHOQËRIA TREGTARE "B.B.F. COMPANY'' sh.p.k.  Fshati Gurëz, 70000 Ferizaj, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8277 

(210) KS/M/ 2008/142 

(180) 25/02/2028 

(220) 25/02/2008 

(730) ASGETO sh.p.k.  Veternik, p.n 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8013 

(210) KS/M/ 2008/159 

(180) 03/03/2028 

(220) 03/03/2008 

(730) Cott Beverages LLC  1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8862 

(210) KS/M/ 2008/161 

(180) 03/03/2028 

(220) 03/03/2008 

(730) Cott Beverages LLC  1001 10th Avenue, Columbus, Georgia 31901, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8388 

(210) KS/M/ 2008/164 

(180) 05/03/2028 

(220) 05/03/2008 

(730) PENTI ÇORAP A.S.  Evren Mahallesi Tufan Sk No:22 34212 Güneşli/Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8390 

(210) KS/M/ 2008/165 

(180) 05/03/2028 

(220) 05/03/2008 

(730) PENTI ÇORAP A.S.   Evren Mahallesi Tufan Sk No:22 34212 Güneşli/Istanbul , TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8222 

(210) KS/M/ 2008/180 

(180) 10/03/2028 

(220) 10/03/2008 
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(730) Muhamet (Minush) Jashanica  Krenar (Tahir) Gashi, Besnik (Xhafer) Nuli, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8175 

(210) KS/M/ 2008/182 

(180) 03/11/2028 

(220) 11/03/2008 

(730) Population Services International  1120 19th Street, NW Suite 600 Washington, DC 

20036, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8176 

(210) KS/M/ 2008/183 

(180) 03/11/2028 

(220) 11/03/2008 

(730) Kosova Population Foundation  Rr. Hilmi Rakovica, Hy.1 nr.2, Prishtine, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8274 

(210) KS/M/ 2008/195 

(180) 13/03/2028 

(220) 13/03/2008 

(730) Cobra Electronics Corporation  6500 West Cortland Street, Chicago, Illinois 60707, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8141 

(210) KS/M/ 2008/250 

(180) 01/04/2028 

(220) 01/04/2008 

(730) DALLI-WERKE GmbH & Co. KG  Zweifaller Straße 120, 52224 Stolberg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8289 

(210) KS/M/ 2008/253 

(180) 01/04/2028 

(220) 01/04/2008 

(730) Mexichem Amanco Holding, S.A. de C.V.  Rio San Javier No. 10, Viveros del Rio, 

Tlalnepantla, C.P. 54060, MX 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8031 

(210) KS/M/ 2008/259 

(180) 02/04/2028 

(220) 02/04/2008 

(730) Budéjovický Budvar, národni podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Enterprise Nationale  K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České 

Budějovice Delivering No.:37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8032 

(210) KS/M/ 2008/260 

(180) 02/04/2028 

(220) 02/04/2008 

(730) Budéjovický Budvar, národni podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Enterprise Nationale 

  K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice Delivering No.:37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8034 

(210) KS/M/ 2008/264 

(180) 02/04/2028 

(220) 02/04/2008 

(730) ALTADIS, S.A.  C/Via de los Poblados, 3 - Edificio 7 Plantas 3 Y 4 Madrid 28, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8539 

(210) KS/M/ 2008/272 

(180) 04/04/2028 

(220) 04/04/2008 

(730) FATON RRMOKU INTERCOOM SH.P.K.  ZONA INDUSTRIALE, VETERNIK, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8197 

(210) KS/M/ 2008/297 

(180) 04/11/2028 

(220) 11/04/2008 

(730) Dayco IP Holdings, LLC  1650 Research Drive, Suite 200, Troy, Michigan 48083, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8226 

(210) KS/M/ 2008/322 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) PESTOVA sh.p.k.  Pestovë, Vushtrri 42000, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8227 

(210) KS/M/ 2008/323 

(180) 15/04/2028 

(220) 15/04/2008 

(730) PESTOVA sh.p.k.  Pestovë, Vushtrri 42000, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8341 

(210) KS/M/ 2008/408 

(180) 23/04/2028 

(220) 23/04/2008 

(730) Combe Inernational Ltd.  1101 Westchester Avenue, White Plains, New York 10604-3597, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8053 

(210) KS/M/ 2008/410 

(180) 23/04/2028 

(220) 23/04/2008 

(730) Sbarro, Inc.  401 Broadhollow Road, Melville, New York 11747, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8063 

(210) KS/M/ 2008/454 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) TIEMME RACCORDERIE S.P.A.  Via Cavallera 6/A, Localita' Barco-Castegnato (BS), 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8064 

(210) KS/M/ 2008/455 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 
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(730) TIEMME RACCORDERIE S.P.A.  Via Cavallera 6/A, Localita' Barco-Castegnato (BS), 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8068 

(210) KS/M/ 2008/459 

(180) 25/04/2028 

(220) 25/04/2008 

(730) British American Tobacco (Brands) Limited  Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8505 

(210) KS/M/ 2008/462 

(180) 29/04/2028 

(220) 29/04/2008 

(730) CHAMPION A MEMBER OF WOLF OIL CORPORATION NV  Georges Gilliotstraat 

52, 2620 Hemiksem, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8506 

(210) KS/M/ 2008/463 

(180) 29/04/2028 

(220) 29/04/2008 

(730) WOLF OIL CORPORATION NV  Georges Gilliotstraat 52, 2620 Hemiksem, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8070 

(210) KS/M/ 2008/464 

(180) 29/04/2028 

(220) 29/04/2008 

(730) Candy Hoover Group S.r.l.  Via Comolli, 16, 20861 Brugherio, Monza e Brianza, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9974 

(210) KS/M/ 2008/465 

(180) 29/04/2028 

(220) 29/04/2008 

(730) CANDY S.P.A.  Via Missori, 8, 20900 Monza (Monza e Brianza), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8071 

(210) KS/M/ 2008/466 

(180) 29/04/2028 

(220) 29/04/2008 

(730) ZEROWATT HOOVER S.P.A.  Via Cernuschi, 6, 20052 Monza (Milano), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9976 

(210) KS/M/ 2008/467 

(180) 29/04/2028 

(220) 29/04/2008 

(730) CANDY S.P.A.  Via Missori, 8, 20900 Monza (Monza e Brianza), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13175 

(210) KS/M/ 2008/468 

(180) 29/04/2028 

(220) 29/04/2008 

(730) CANDY S.P.A.  Via Missori, 8, 20900 Monza (Monza e Brianza), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8072 

(210) KS/M/ 2008/469 

(180) 29/04/2028 

(220) 29/04/2008 

(730) FORD MOTOR COMPANY  One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8078 

(210) KS/M/ 2008/470 

(180) 29/04/2028 

(220) 29/04/2008 

(730) FORD MOTOR COMPANY  One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8079 

(210) KS/M/ 2008/471 

(180) 29/04/2028 

(220) 29/04/2008 

(730) FORD MOTOR COMPANY  One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8084 

(210) KS/M/ 2008/480 

(180) 30/04/2028 

(220) 30/04/2008 

(730) Candy Hoover Group S.r.l.  Via Comolli, 16, 20861 Brugherio, Monza e Brianza, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8086 

(210) KS/M/ 2008/482 

(180) 30/04/2028 

(220) 30/04/2008 

(730) Riso Gallo International SA  Via Passeggiata 1, 6828 Balerna, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8089 

(210) KS/M/ 2008/485 

(180) 30/04/2028 

(220) 30/04/2008 

(730) Telenor ASA  Snaroyveien 30, 1331 Fornebu, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8092 

(210) KS/M/ 2008/488 

(180) 30/04/2028 

(220) 30/04/2008 

(730) Telenor ASA  Snaroyveien 30, 1331 Fornebu, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8093 

(210) KS/M/ 2008/489 

(180) 30/04/2028 

(220) 30/04/2008 

(730) Telenor ASA  Snaroyveien 30, 1331 Fornebu, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8094 

(210) KS/M/ 2008/490 

(180) 30/04/2028 

(220) 30/04/2008 

(730) Telenor ASA  Snaroyveien 30, 1331 Fornebu, NO 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8344 

(210) KS/M/ 2008/514 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) CARPE DIEM GmbH & Co KG  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8345 

(210) KS/M/ 2008/516 

(180) 05/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) CARPE DIEM GmbH & Co KG  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9105 

(210) KS/M/ 2008/534 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) CTBAT International Co. Limited  29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 Kings's 

Road Island East, HK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8095 

(210) KS/M/ 2008/538 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) FABER S.p.A.  VIALE XIII LUGLIO 160-60044 FABRIANO (ANCONA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8096 

(210) KS/M/ 2008/539 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) FABER S.p.A.  VIALE XII LUGLIO 160-60044 FABRIANO (ANCONA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8100 

(210) KS/M/ 2008/543 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

251 

 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8110 

(210) KS/M/ 2008/554 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8114 

(210) KS/M/ 2008/560 

(180) 05/08/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8117 

(210) KS/M/ 2008/563 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8118 

(210) KS/M/ 2008/564 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8120 

(210) KS/M/ 2008/566 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8122 

(210) KS/M/ 2008/568 

(180) 05/08/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8123 

(210) KS/M/ 2008/569 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8124 

(210) KS/M/ 2008/570 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8125 

(210) KS/M/ 2008/571 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8130 

(210) KS/M/ 2008/576 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9977 

(210) KS/M/ 2008/578 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8132 

(210) KS/M/ 2008/579 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8133 

(210) KS/M/ 2008/580 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9923 

(210) KS/M/ 2008/593 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC  5200 Blazer 

Parkway, Dublin, Ohio 43017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9924 

(210) KS/M/ 2008/594 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) ASHLAND LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC  a Delaware limited 

liability company, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8370 

(210) KS/M/ 2008/597 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) JAFFA DOO CRVENKA  Maršala Tita 245, 25220 Crvenka, RS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9965 

(210) KS/M/ 2008/606 

(180) 13/05/2028 

(220) 13/05/2008 
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(730) IMG Universe, LLC  11 Madison Avenue, New York NY 10010, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12469 

(210) KS/M/ 2008/611 

(180) 14/05/2028 

(220) 14/05/2008 

(730) BADEL 1862, d.d. Vina, alkoholna i bezalkoholna pića  Vlaška 116, Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8831 

(210) KS/M/ 2008/612 

(180) 14/05/2028 

(220) 14/05/2008 

(730) BADEL 1862, d.d.,  Vlaška 116, 10000 Zagreb, Kroaci, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8830 

(210) KS/M/ 2008/613 

(180) 14/05/2028 

(220) 14/05/2008 

(730) BADEL 1862, d.d.,  Vlaška 116, 10000 Zagreb, Kroacia, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8829 

(210) KS/M/ 2008/614 

(180) 14/05/2028 

(220) 14/05/2008 

(730) BADEL 1862, d.d.  Vlaška 116, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8821 

(210) KS/M/ 2008/615 

(180) 14/05/2028 

(220) 14/05/2008 

(730) BADEL 1862, d.d.  Vlaška 116, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10082 

(210) KS/M/ 2008/616 

(180) 14/05/2028 
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(220) 14/05/2008 

(730) Avia International  Badenerstrasse 329 8003 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10484 

(210) KS/M/ 2008/617 

(180) 14/05/2028 

(220) 14/05/2008 

(730) Avia International  Badenerstrasse 329 8003 Zürich, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11502 

(210) KS/M/ 2008/618 

(180) 14/05/2028 

(220) 14/05/2008 

(730) FORD MOTOR COMPANY  One American Road, Dearborn, Michigan 48126, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9970 

(210) KS/M/ 2008/640 

(180) 19/05/2028 

(220) 19/05/2008 

(730) STABILA Messgeraete Gustav Ullrich GmbH  Landauer Str. 45, D-76855 Annweiler, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10618 

(210) KS/M/ 2008/642 

(180) 19/05/2028 

(220) 19/05/2008 

(730) Calida Holding AG  Bahnstrasse, CH-6208 Oberkirch, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8610 

(210) KS/M/ 2008/643 

(180) 19/05/2028 

(220) 19/05/2008 

(730) Pilatus Flugzeugwerke AG  CH-6370 Stans, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8616 

(210) KS/M/ 2008/645 
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(180) 19/05/2028 

(220) 19/05/2008 

(730) BELVEST S.P.A.  Via Corsica 23, 35016 Piazzola sul Brenta (Padova), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8532 

(210) KS/M/ 2008/650 

(180) 20/05/2028 

(220) 20/05/2008 

(730) O.S. '' ARSDENT''  Rr. Rexhep Shema nr. 8, 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8530 

(210) KS/M/ 2008/651 

(180) 20/05/2028 

(220) 20/05/2008 

(730) O.S. '' ARSDENT''  Rr. Rexhep Shema nr. 8, 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10047 

(210) KS/M/ 2008/655 

(180) 21/05/2028 

(220) 21/05/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9980 

(210) KS/M/ 2008/662 

(180) 21/05/2028 

(220) 21/05/2008 

(730) Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9979 

(210) KS/M/ 2008/663 

(180) 21/05/2028 

(220) 21/05/2008 

(730) Vifor (International) AG (Vifor (International) Ltd.) (Vifor (International) Inc.)  

Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8864 

(210) KS/M/ 2008/670 

(180) 27/05/2028 

(220) 27/05/2008 

(730) Strellson AG  Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8865 

(210) KS/M/ 2008/671 

(180) 27/05/2028 

(220) 27/05/2008 

(730) Strellson AG  Sonnenwiesenstrasse 21, 8280 Kreuzlingen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15492 

(210) KS/M/ 2008/674 

(180) 27/05/2028 

(220) 27/05/2008 

(730) SOTHYS AURIAC  Le Bourg, 19220 Auriac, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8392 

(210) KS/M/ 2008/686 

(180) 28/05/2028 

(220) 28/05/2008 

(730) Pliva Hrvatska d.o.o  Prilaz baruna Filipovića 25, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9564 

(210) KS/M/ 2008/696 

(180) 30/05/2028 

(220) 30/05/2008 

(730) Abercrombie & Fitch Europe Sagl  Via Moree, 6850 Mendrisio, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10048 

(210) KS/M/ 2008/697 

(180) 30/05/2028 

(220) 30/05/2008 

(730) CORNELIANI S.p.A  Via Mario Panizza 5, 64100 MANTOVA, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10495 

(210) KS/M/ 2008/702 

(180) 03/06/2028 

(220) 03/06/2008 

(730) Fleurop-Interflora  Stelzenstrasse 6, 8152 Glattbrugg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10493 

(210) KS/M/ 2008/704 

(180) 03/06/2028 

(220) 03/06/2008 

(730) Fleurop-Interflora  Stelzenstrasse 6, 8152 Glattbrugg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10674 

(210) KS/M/ 2008/705 

(180) 03/06/2028 

(220) 03/06/2008 

(730) Fleurop-Interflora  Stelzenstrasse 6, 8152 Glattbrugg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9108 

(210) KS/M/ 2008/708 

(180) 03/06/2028 

(220) 03/06/2008 

(730) Zentaris IVF GmbH  Weismüllerstrasse 50, 60314 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8833 

(210) KS/M/ 2008/710 

(180) 03/06/2028 

(220) 03/06/2008 

(730) E.I. du Pont de Nemours and Company  1007 Market Street, Wilmington, Delaware 

19898, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8836 

(210) KS/M/ 2008/729 

(180) 05/06/2028 

(220) 05/06/2008 
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(730) GRUPPO ITALIANO VINI SPA (an Italian Joint Stock Company)  Villa Belvedere, 

37010 Calmasino (Verona), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8474 

(210) KS/M/ 2008/737 

(180) 05/06/2028 

(220) 05/06/2008 

(730) Tikkurila Oyj  Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8475 

(210) KS/M/ 2008/738 

(180) 05/06/2028 

(220) 05/06/2008 

(730) Tikkurila Oyj  Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8476 

(210) KS/M/ 2008/739 

(180) 05/06/2028 

(220) 05/06/2008 

(730) Tikkurila Oyj  Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8477 

(210) KS/M/ 2008/740 

(180) 05/06/2028 

(220) 05/06/2008 

(730) Tikkurila Oyj  Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10622 

(210) KS/M/ 2008/743 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) DUNHILL TOBACOO OF LONDON LIMITED  Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG , GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10625 

(210) KS/M/ 2008/748 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) DUNHILL TOBACOO OF LONDON LIMITED  Globe House, 4 Temple Place, London 

WC2R 2PG, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9947 

(210) KS/M/ 2008/763 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) Rothmans of Pall Mall Limited  Zählerweg 4 CH-6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10064 

(210) KS/M/ 2008/765 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) Rothmans of Pall Mall Limited  Zählerweg 4 CH-6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9960 

(210) KS/M/ 2008/767 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) Rothmans of Pall Mall Limited  Zählerweg 4 CH-6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10175 

(210) KS/M/ 2008/769 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15267 

(210) KS/M/ 2008/771 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18372 

(210) KS/M/ 2008/774 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18374 

(210) KS/M/ 2008/776 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18375 

(210) KS/M/ 2008/778 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15297 

(210) KS/M/ 2008/779 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15193 

(210) KS/M/ 2008/780 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15315 

(210) KS/M/ 2008/781 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15246 

(210) KS/M/ 2008/784 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18376 

(210) KS/M/ 2008/785 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15196 

(210) KS/M/ 2008/787 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15197 

(210) KS/M/ 2008/788 

(180) 09/06/2028 

(220) 09/06/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18294 

(210) KS/M/ 2008/870 

(180) 06/10/2028 

(220) 10/06/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17677 

(210) KS/M/ 2008/896 

(180) 12/06/2028 

(220) 12/06/2008 
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(730) American-Cigarette Company (Overseas) Limited  Zaehlerweg 4, CH- 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13620 

(210) KS/M/ 2008/901 

(180) 12/06/2028 

(220) 12/06/2008 

(730) Julius Sämann Ltd.  c/o WUNDER-BAUM AG Emdwiesenstrasse 29 CH-8240 Thayngen, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8745 

(210) KS/M/ 2008/926 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) Petróleos de Portugal-PETROGAL, S.A  Rua Tomás da Fonseca, Torre C, Edifício GALP 

P-1600-209 Lisboa, PT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8395 

(210) KS/M/ 2008/956 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) Brown-Forman Corporation, a Delaware U.S.A. corporation  850 Dixie Highway, 

Louisville, Kentucky 40210, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10499 

(210) KS/M/ 2008/984 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) CARLO PIGNATELLI S.P.A.  VIA G. REISS ROMOLI 150, 10148 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10481 

(210) KS/M/ 2008/987 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) CARLO PIGNATELLI S.P.A.  VIA G. REISS ROMOLI 150, 10148 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10482 

(210) KS/M/ 2008/988 

(180) 17/06/2028 

(220) 17/06/2008 

(730) CARLO PIGNATELLI S.P.A.  VIA G. REISS ROMOLI 150, 10148 TORINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9182 

(210) KS/M/ 2008/1090 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) GUCCIO GUCCI S.P.A.  Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9183 

(210) KS/M/ 2008/1091 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) GUCCIO GUCCI S.P.A.  Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9181 

(210) KS/M/ 2008/1092 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) GUCCIO GUCCI S.P.A.  Via Tornabuoni 73/R, 50123 Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17991 

(210) KS/M/ 2008/1093 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) Deutsche Bank AG  Taunusanlage 12,60325 Frankfurt am Main, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17993 

(210) KS/M/ 2008/1095 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) Deutsche Bank AG  Taunusanlage 12,60325 Frankfurt am Main, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17994 

(210) KS/M/ 2008/1096 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) Deutsche Bank AG  Taunusanlage 12,60325 Frankfurt am Main, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8788 

(210) KS/M/ 2008/1097 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) AB Enzymes GmbH  Feldbergstrasse 78 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8781 

(210) KS/M/ 2008/1098 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) AB Enzymes GmbH  Feldbergstrasse 78 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12341 

(210) KS/M/ 2008/1099 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) AB Enzymes GmbH  Feldbergstrasse 78 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8782 

(210) KS/M/ 2008/1100 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) AB Enzymes GmbH  Feldbergstrasse 78 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8783 

(210) KS/M/ 2008/1101 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) AB Enzymes GmbH  Feldbergstrasse 78 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8784 

(210) KS/M/ 2008/1102 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) AB Enzymes GmbH  Feldbergstrasse 78 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8790 

(210) KS/M/ 2008/1103 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) Sopharma AD  16 Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8791 

(210) KS/M/ 2008/1104 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16, Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8792 

(210) KS/M/ 2008/1105 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16, Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8789 

(210) KS/M/ 2008/1106 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16, Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8523 

(210) KS/M/ 2008/1107 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) Sopharma AD  16 Iliensko chausse str. 1220 Sofia, Bulgaria, BG 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8525 

(210) KS/M/ 2008/1109 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16 Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8526 

(210) KS/M/ 2008/1110 

(180) 23/06/2028 

(220) 23/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16, Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14924 

(210) KS/M/ 2008/1116 

(180) 24/06/2028 

(220) 24/06/2008 

(730) Calle Rey Sancho 7, Local 3  07180 Santa Ponsa Mallorca, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17072 

(210) KS/M/ 2008/1118 

(180) 24/06/2028 

(220) 24/06/2008 

(730) Miroglio Fashion S.r.l.  Via Santa Margherita 23, 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17073 

(210) KS/M/ 2008/1119 

(180) 24/06/2028 

(220) 24/06/2008 

(730) Miroglio Fashion S.r.l.  Via Santa Margherita 23, 12051 Alba, Cuneo, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10057 

(210) KS/M/ 2008/1130 

(180) 24/06/2028 

(220) 24/06/2008 
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(730) ARENA DISTRIBUTION S.A.  Baarerstrasse 95 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8533 

(210) KS/M/ 2008/1131 

(180) 25/06/2028 

(220) 25/06/2008 

(730) Ford Models, Inc.  11 East 26th Street, 14th Floor, New York, NY 10010, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8602 

(210) KS/M/ 2008/1133 

(180) 25/06/2028 

(220) 25/06/2008 

(730) TADIM GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI.  ISTASYON 

MAH.E-5 KARAYOLU TUZLA, ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8498 

(210) KS/M/ 2008/1140 

(180) 30/06/2028 

(220) 30/06/2008 

(730) SCAMBIA HOLDINGS CYPRUS LIMITED  17 Gr. Xenopoulou Street 3106 Limassol, 

CY 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8497 

(210) KS/M/ 2008/1141 

(180) 30/06/2028 

(220) 30/06/2008 

(730) Jysk A/S  Sødalsparken 18 8220 Brabrand Denmark, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8590 

(210) KS/M/ 2008/1151 

(180) 30/06/2028 

(220) 30/06/2008 

(730) SOPHARMA AD  16, Iliensko shausse str. 1220 Sofia, BG 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8494 

(210) KS/M/ 2008/1163 

(180) 03/07/2028 

(220) 03/07/2008 

(730) FRAM Group IP LLC  1900 West Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15113 

(210) KS/M/ 2008/1167 

(180) 07/04/2028 

(220) 07/04/2008 

(730) CHURCH'S and Co. (FOOTWEAR) LTD  St. Jams, NN55JB NORTHAMPTON, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15021 

(210) KS/M/ 2008/1168 

(180) 04/07/2028 

(220) 04/07/2008 

(730) Krombacher Brauerei Bernhard Schadeberg GmbH &Co.KG  Hagener Straße 261, 57223 

Kreuztal, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8773 

(210) KS/M/ 2008/1169 

(180) 04/07/2028 

(220) 04/07/2008 

(730) Dunhill Tobacco of London Limited  Globe House, 4 Temple Place, London WC2R 2PG, 

GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15028 

(210) KS/M/ 2008/1175 

(180) 04/07/2028 

(220) 04/07/2008 

(730) Time Inc.  225 Liberty Street New York, NY 10281, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14978 

(210) KS/M/ 2008/1186 

(180) 08/07/2028 

(220) 08/07/2008 
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(730) Calzificio Pinelli S.R.L.  Via Germania 11 CASTEL GOFFREDO (MANTOVA) ITALY, 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8627 

(210) KS/M/ 2008/1198 

(180) 10/07/2028 

(220) 10/07/2008 

(730) PPG Coatings Danmark A/S  Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8746 

(210) KS/M/ 2008/1199 

(180) 10/07/2028 

(220) 10/07/2008 

(730) Bavarian Nordic A/S  Bogeskovvej 9, DK-3490 Kvistgaard, Denmark, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8543 

(210) KS/M/ 2008/1209 

(180) 10/07/2028 

(220) 10/07/2008 

(730) ROCA SANITARIO, S.A.  Av. Diagonal 513, 08029 Barcelona, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15273 

(210) KS/M/ 2008/1210 

(180) 10/07/2028 

(220) 10/07/2008 

(730) RUTAR marketing d.o.o.  Peruzzijeva 129, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8446 

(210) KS/M/ 2008/1221 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8456 

(210) KS/M/ 2008/1232 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8471 

(210) KS/M/ 2008/1249 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12212 

(210) KS/M/ 2008/1250 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) NOVARTIS CONSUMER HEALTH S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8452 

(210) KS/M/ 2008/1252 

(180) 11/07/2028 

(220) 11/07/2008 

(730) Novartis Consumer Health S.A.  Route de l'Etraz, 1197 Prangins, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14949 

(210) KS/M/ 2008/1275 

(180) 14/07/2028 

(220) 14/07/2008 

(730) MIRATO S.P.A  Strada Provinciale Est Sesia, 28064 Landiona, Novara, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14963 

(210) KS/M/ 2008/1276 

(180) 14/07/2028 

(220) 14/07/2008 

(730) MIL MIL 76 S.P.A  Via Sciarei 8, 28064 Landiona, Novara, Italy, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8424 

(210) KS/M/ 2008/1277 

(180) 14/07/2028 

(220) 14/07/2008 

(730) MIRATO S.p.A.,  Strada Provinciale Est Sesia, 28064 Landiona, Novara, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8482 

(210) KS/M/ 2008/1278 

(180) 14/07/2028 

(220) 14/07/2008 

(730) MIRATO S.p.A.,  Strada Provinciale Est Sesia, 28064 LANDIONA, Novara, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8528 

(210) KS/M/ 2008/1280 

(180) 15/07/2028 

(220) 15/07/2008 

(730) AESCULAP AG  Am Aesculap-Platz 78532 Tuttlingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14956 

(210) KS/M/ 2008/1283 

(180) 16/07/2028 

(220) 16/07/2008 

(730) MIP METRO Grup Intellectual Property  Gmbh & Co. KG, Metro-Strasse 1, 40235 

Duesseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17231 

(210) KS/M/ 2008/1295 

(180) 18/07/2028 

(220) 18/07/2008 

(730) LAZZARIN CAFE' S.R.L  VIA TREVISANI NEL MONDO, 25 SUSEGANA 

(TREVISO), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8490 

(210) KS/M/ 2008/1302 

(180) 18/07/2028 

(220) 18/07/2008 
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(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH  Chollerstrasse 4 Zug 6301, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8880 

(210) KS/M/ 2008/1303 

(180) 18/07/2028 

(220) 18/07/2008 

(730) Malson Coors Brewing Company (UK) Limited   137 High Street, Burton Upon Trent, 

Staffordshire, DE14 1 JZ, UK , CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8996 

(210) KS/M/ 2008/1312 

(180) 21/07/2028 

(220) 21/07/2008 

(730) ALBI - COMMERCE Sh.p.k  Zona e re industriale p.n. 10000 Prishtina, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8604 

(210) KS/M/ 2008/1338 

(180) 24/07/2028 

(220) 24/07/2008 

(730) CAME S.p.A.  Via Martiri della Libertà 15, Frazione Dosson-31030 CASIER (TV), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12345 

(210) KS/M/ 2008/1339 

(180) 24/07/2028 

(220) 24/07/2008 

(730) Tetra GmbH  Herrenteich 78, 49324 Melle, Gjermani, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12352 

(210) KS/M/ 2008/1340 

(180) 24/07/2028 

(220) 24/07/2008 

(730) Tetra GmbH  Herrenteich 78, 49324 Melle, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12746 

(210) KS/M/ 2008/1341 

(180) 24/07/2028 

(220) 24/07/2008 

(730) Alnatura Produktions - und Handels GMBH  Darmstädter Straße 63, D-64404 Bickenbach, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10524 

(210) KS/M/ 2008/1343 

(180) 24/07/2028 

(220) 24/07/2008 

(730) Alnatura Produktions -und Handels GMBH  Darmstädter Straße 63, D-64404 Bickenbach, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10052 

(210) KS/M/ 2008/1344 

(180) 24/07/2028 

(220) 24/07/2008 

(730) Alnatura Produktions-und Handels GMBH  Darmstädter Straße 63, D-64404 Bickenbach, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10521 

(210) KS/M/ 2008/1345 

(180) 24/07/2028 

(220) 24/07/2008 

(730) Alnatura Produktions-und Handels GMBH  Darmstädter Straße 63, D-64404 Bickenbach,, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8636 

(210) KS/M/ 2008/1351 

(180) 25/07/2028 

(220) 25/07/2008 

(730) Inter Ag  558 Te Rapa Road Hamilton, NZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16043 

(210) KS/M/ 2008/1362 

(180) 25/07/2028 
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(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d  Caviceva 9, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8416 

(210) KS/M/ 2008/1364 

(180) 25/07/2028 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d  Čavićeva 9 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16041 

(210) KS/M/ 2008/1365 

(180) 25/07/2028 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d  Caviceva 9, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16064 

(210) KS/M/ 2008/1370 

(180) 25/07/2028 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d  Caviceva 9, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16065 

(210) KS/M/ 2008/1371 

(180) 25/07/2028 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d  Caviceva 9, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8780 

(210) KS/M/ 2008/1372 

(180) 25/07/2028 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d  Čavićeva 9 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8558 

(210) KS/M/ 2008/1373 

(180) 25/07/2028 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d  Caviceva 9, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8559 

(210) KS/M/ 2008/1379 

(180) 25/07/2028 

(220) 25/07/2008 

(730) Ledo d.d  Caviceva 9, 10 000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8479 

(210) KS/M/ 2008/1384 

(180) 28/07/2028 

(220) 28/07/2008 

(730) KONZUM TRGOVINA NA VELIKO I MALO d.d  Mariana Cavica 1a 10 000 Zagreb, 

Hrvatska, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9419 

(210) KS/M/ 2008/1392 

(180) 29/07/2028 

(220) 29/07/2008 

(730) MANIFATTURA MARIO COLOMBO & C.S.P.A.  Via Olimpia 3, 20052 Monza, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8687 

(210) KS/M/ 2008/1396 

(180) 29/07/2028 

(220) 29/07/2008 

(730) NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A  Via Ariosto 21, 20091 BRESSO, Milano, 

ITALY, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8688 

(210) KS/M/ 2008/1397 

(180) 29/07/2028 

(220) 29/07/2008 
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(730) NEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A  Via Ariosto 21, 20091 BRESSO, Milano, 

ITALY, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8720 

(210) KS/M/ 2008/1399 

(180) 29/07/2028 

(220) 29/07/2008 

(730) ARTSANA S.P.A  Via Saldarini Catelli 1, 22070 GRANDATE, Como, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8777 

(210) KS/M/ 2008/1409 

(180) 01/08/2028 

(220) 01/08/2008 

(730) Aquascutum Limited,  3/F, 22 Tai Yau Street San Po Kong, Kowloon,, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8557 

(210) KS/M/ 2008/1410 

(180) 01/08/2028 

(220) 01/08/2008 

(730) ALBA AG  Bismarckstrasse 105 D-10625 Berlin, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10532 

(210) KS/M/ 2008/1420 

(180) 04/08/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10138 

(210) KS/M/ 2008/1421 

(180) 04/08/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10508 

(210) KS/M/ 2008/1422 

(180) 04/08/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8642 

(210) KS/M/ 2008/1423 

(180) 04/08/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8641 

(210) KS/M/ 2008/1424 

(180) 04/08/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8640 

(210) KS/M/ 2008/1425 

(180) 04/08/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8639 

(210) KS/M/ 2008/1426 

(180) 04/08/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8638 

(210) KS/M/ 2008/1427 

(180) 04/08/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8637 

(210) KS/M/ 2008/1428 

(180) 04/08/2028 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag  SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10539 

(210) KS/M/ 2008/1448 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Deutsche telekom AG  Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15066 

(210) KS/M/ 2008/1453 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Deutsche telekom AG  Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9654 

(210) KS/M/ 2008/1454 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Deutsche telekom AG  Friedrich-Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14076 

(210) KS/M/ 2008/1456 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) SCA Hygiene Products GmbH  Sandhofer Strasse 176, D-68305 MANNHEIM, Gjermani, 

DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14960 

(210) KS/M/ 2008/1459 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) FRUEHAUF  24, Avenue Jean Mermoz, 89000 Auxerre, FR 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

280 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8885 

(210) KS/M/ 2008/1469 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) SYMA INTERCONTINENTAL AG  Dorf, CH-9533 KIRCHBERG, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15185 

(210) KS/M/ 2008/1470 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Alfred Kärcher GmbH & Co.KG  Alfred-Kärcher-Strasse 28-40 71364 Winnenden, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8565 

(210) KS/M/ 2008/1471 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) BOMBA! ENERGY DRINK Kft.,  Naprét U 4, 1221 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8567 

(210) KS/M/ 2008/1473 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) BOMBA! ENERGY DRINK Kft.   Naprét U 4, 1221 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8429 

(210) KS/M/ 2008/1474 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) BOMBA! ENERGY DRINK Kft.  Naprét U 4, 1221 Budapest, HU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15183 

(210) KS/M/ 2008/1476 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

281 

 

(730) RULLI RULMECA S.P.A.  Via Toscanini 1, 24011 ALME' (Bergamo), Italy, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8888 

(210) KS/M/ 2008/1480 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) BIN CAFFÈ S.p.A  Italian Joint Stock Company TREVIGNANO (TREVISO) - ITALY, 

Frazione Signoressa, Via Treviso, 72, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15011 

(210) KS/M/ 2008/1482 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) LES LABORATOIRES SERVIER  50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15003 

(210) KS/M/ 2008/1483 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) LES LABORATOIRES SERVIER  50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8890 

(210) KS/M/ 2008/1484 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Royal Canin S.A.S  650, avenue de la Petite Camargue, 30470 Aimargues, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8895 

(210) KS/M/ 2008/1492 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) TenCate Geosynthetics France  9 rue Marcel Paul, 95870 Bezons, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8898 

(210) KS/M/ 2008/1495 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Dechra Limited  24 Cheshire Avenue Cheshire Business Park Lostock Gralam Northwich 

CW9 7UA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8899 

(210) KS/M/ 2008/1496 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Dechra Limited  24 Cheshire Avenue  Cheshire Business Park Lostock Gralam Northwich 

CW9 7UA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8492 

(210) KS/M/ 2008/1505 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8486 

(210) KS/M/ 2008/1506 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15269 

(210) KS/M/ 2008/1507 

(180) 14/08/2028 

(220) 14/08/2008 

(730) Red Bull GmbH  Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8650 

(210) KS/M/ 2008/1531 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) BIRRA PEJA SH.A.  Rr. Nexhdet Basha, nr. 160, 30000 Pejë, KS 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8651 

(210) KS/M/ 2008/1532 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) BIRRA PEJA SH.A.  Rr. Nexhdet Basha, nr.160, 30000 Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8653 

(210) KS/M/ 2008/1533 

(180) 15/08/2028 

(220) 15/08/2008 

(730) BIRRA PEJA SH.A.  Rr. Nexhdet Basha, nr.160, 30000 Pejë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15064 

(210) KS/M/ 2008/1545 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Deutsche Telekom AG  Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15652 

(210) KS/M/ 2008/1554 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Spiro Research B.V.  Churchilllaan 52,5705 BK Helmond, Holandë, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17050 

(210) KS/M/ 2008/1560 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Coöperatie Royal FloraHolland U.A.  Legmeerdijk 313, 1431, GB AALSMEER, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17995 

(210) KS/M/ 2008/1561 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 
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(730) Synbra Technology B.V.  Zeedijk 25,4871 NM ETTEN-LEUR, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17836 

(210) KS/M/ 2008/1568 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Teknoxgroup Kosovo, LLC  Rr. Nena Tereze 159, 12000 Fushe Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17837 

(210) KS/M/ 2008/1569 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Teknoxgroup Kososvo, LLC  Rr. Nëna Tereze 159, 12000 Fushë Kosovë, Republika e 

Kosovës, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8755 

(210) KS/M/ 2008/1571 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) CERAMICHE CAESAR S.P.A.  Via Canaletto, 49, SPEZZANO DI FIORANO, 

MODENA, Zip code: 41040, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8760 

(210) KS/M/ 2008/1582 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) GLOBAL DI FARDELLI OTTORINO & C.S.r.I.  Via Rondinera, 51, Rogno (Bergamo), 

Italy, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8398 

(210) KS/M/ 2008/1583 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  Alfred-Kärcher-Strasse 28-40 71364 Winnenden, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8399 

(210) KS/M/ 2008/1584 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  Alfred-Kärcher-Strasse 28-40 71364 Winnenden, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8400 

(210) KS/M/ 2008/1585 

(180) 18/08/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Alfred Kärcher GmbH & Co. KG  Alfred-Kärcher-Strasse 28-40 71364 Winnenden 

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16245 

(210) KS/M/ 2008/1596 

(180) 19/08/2028 

(220) 19/08/2008 

(730) ENSINGER GmbH  Rudolf-Diesel-Straße 8 71154 Nufringen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16246 

(210) KS/M/ 2008/1597 

(180) 19/08/2028 

(220) 19/08/2008 

(730) ENSINGER GmbH  Rudolf-Diesel-Straße 8 71154 Nufringen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15076 

(210) KS/M/ 2008/1600 

(180) 20/08/2028 

(220) 20/08/2008 

(730) Van Oostveen Medical B.V.  Herenweg 269, 3648 CH WILNIS, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15143 

(210) KS/M/ 2008/1606 

(180) 20/08/2028 

(220) 20/08/2008 

(730) Deutsche Telekom AG  Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Bonn, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8810 

(210) KS/M/ 2008/1657 

(180) 22/08/2028 

(220) 22/08/2008 

(730) SmithKline Beecham Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 

United Kingdom, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8737 

(210) KS/M/ 2008/1660 

(180) 25/08/2028 

(220) 25/08/2008 

(730) FIRAT PLASTIK KAUÇUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  TÜRKOBA 

KÖYÜ BÜYÜKÇEKMECE, ISTAMBUL, TR, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8431 

(210) KS/M/ 2008/1661 

(180) 25/08/2028 

(220) 25/08/2008 

(730) FIRAT PLASTIK KAUÇUK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  TÜRKOBA 

KÖYÜ BÜYÜKÇEKMECE, ISTAMBUL, TR, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9415 

(210) KS/M/ 2008/1674 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) LGT Gruppe Stiftung  Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8915 

(210) KS/M/ 2008/1679 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) TAIHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  1-27 Kandanishiki-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 

101-8444, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8690 

(210) KS/M/ 2008/1702 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Victorinox AG  Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8691 

(210) KS/M/ 2008/1703 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Victorinox AG  Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8693 

(210) KS/M/ 2008/1705 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Victorinox AG  Schmiedgasse 57, CH-6438 Ibach, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8694 

(210) KS/M/ 2008/1706 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) LGT Gruppe Stiftung  Herrengasse 12 FL-9490 Vaduz, LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8695 

(210) KS/M/ 2008/1707 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) LGT Gruppe Stiftung  Herrengasse 12 FL -9490 Vaduz (LI), LI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8697 

(210) KS/M/ 2008/1709 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Geberit Holding AG  Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8698 

(210) KS/M/ 2008/1710 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Reichle & De-Massari Holding AG  Binzstrasse 31 CH-8620 Wetzikon, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8700 

(210) KS/M/ 2008/1712 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Geberit Holding AG  Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8702 

(210) KS/M/ 2008/1714 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Geberit Holding AG  Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8703 

(210) KS/M/ 2008/1715 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Geberit Holding AG  Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8704 

(210) KS/M/ 2008/1716 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Geberit Holding AG  Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8705 

(210) KS/M/ 2008/1717 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Geberit Holding AG  Schachenstrasse 77 CH-8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15140 

(210) KS/M/ 2008/1723 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) HAHN + KOLB Werkzeuge GmbH,  Schlieffenstrasse 40, 71636 LUDWIGSBURG, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15173 

(210) KS/M/ 2008/1727 

(180) 27/08/2028 

(220) 27/08/2008 

(730) Bizerba GmbH & Co. KG  Wilhelm-Kraut-Strasse 65 72336 Balingen Federal Republic of 

Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9424 

(210) KS/M/ 2008/1745 

(180) 28/08/2028 

(220) 28/08/2008 

(730) Wyeth LLC  235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9425 

(210) KS/M/ 2008/1752 

(180) 29/08/2028 

(220) 29/08/2008 

(730) Deutsche Telekom AG  Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Boon, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9427 

(210) KS/M/ 2008/1754 

(180) 29/08/2028 

(220) 29/08/2008 

(730) Deutsche Telekom AG  Friedrich-Ebert-Allee 140 53113 Boon, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8842 

(210) KS/M/ 2008/1777 

(180) 29/08/2028 

(220) 29/08/2008 
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(730) SCA Hygiene Products GmbH  Sandhofer Strasse 176 D-68305 MANNHEIM, 

GJERMANI, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9118 

(210) KS/M/ 2008/1782 

(180) 29/08/2028 

(220) 29/08/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9123 

(210) KS/M/ 2008/1787 

(180) 29/08/2028 

(220) 29/08/2008 

(730) IVF HARTMANN AG  Victor von Bruns-Strasse CH-8212 Neuhausen am Rheinfall, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8922 

(210) KS/M/ 2008/1813 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Elring Klinger AG  Max- Eyth- Strasse 2, 72581 Dettingen, Gjermani, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14897 

(210) KS/M/ 2008/1830 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Evonik Degussa GmbH  Rellinghauser Str. 1-11, 45128 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9938 

(210) KS/M/ 2008/1838 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Zott SE & Co. KG.  Dr.- Steichele- Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15065 

(210) KS/M/ 2008/1844 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) New Yorker S.H.K. Jeans GMBH  Hansestrasse 48, 38112 Braunscweig, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15067 

(210) KS/M/ 2008/1845 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) New Yorker S.H.K. Jeans GMBH  Hansestrasse 48, 38112 Braunschweig, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15036 

(210) KS/M/ 2008/1846 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) New Yorker S.H.K. Jeans GMBH  Hansestrasse 48, 38112 Braunschweig, Gjermani, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14941 

(210) KS/M/ 2008/1847 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Friedrich Knapp  Hansestrasse 48,38112 Braunschweig, Gjermani, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14908 

(210) KS/M/ 2008/1849 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Josef MANNER &Comp. Aktiengesellschaft  Wilhelminenstraße 6, A-1171 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14914 

(210) KS/M/ 2008/1850 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) JOSEF MANNER &COMP. AKTIENGESELLSCHAFT  Wilhelminenstraße 6, A-1171 

Wien, AT 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

292 

 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14939 

(210) KS/M/ 2008/1851 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) JOSEF MANNER &COMP. AKTIENGESELLSCHAFT  Wilhelminenstraße 6, A-1171 

Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14916 

(210) KS/M/ 2008/1852 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) JOSEF MANNER & COMP. Aktiengesellschaft  Wilhelminenstraße 6, A-1171 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14920 

(210) KS/M/ 2008/1857 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) New Yorker S.H.K. Jeans GmbH  Hansestrasse 48, 38112 Braunschweig, Gjermani, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14878 

(210) KS/M/ 2008/1858 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) New Yorker S.H.K. Jeans  GmbH  Hansestrasse 48, 38112 Braunschweig, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8926 

(210) KS/M/ 2008/1877 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) F.Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8928 

(210) KS/M/ 2008/1879 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) F.Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8931 

(210) KS/M/ 2008/1882 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Kuhn Rikon AG  CH-8486 Rikon im Tösstal (CH), CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8935 

(210) KS/M/ 2008/1888 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) F.Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8937 

(210) KS/M/ 2008/1890 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) F.Hoffmann-La Roche AG   Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9131 

(210) KS/M/ 2008/1891 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) F.Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9132 

(210) KS/M/ 2008/1892 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) F.Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

294 

 

 
 

(111) 9133 

(210) KS/M/ 2008/1893 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) F.Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9134 

(210) KS/M/ 2008/1894 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) F.Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8938 

(210) KS/M/ 2008/1895 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH  Brüningstrasse 50 65926 Frankfurt am Main 

GERMANY, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8939 

(210) KS/M/ 2008/1899 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9135 

(210) KS/M/ 2008/1903 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) F.Hoffmann-La Roche AG  Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9136 

(210) KS/M/ 2008/1905 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 
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(730) F.Hoffmann-La Roche AG   Grenzacherstrasse 124, CH-4002 Basel, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8941 

(210) KS/M/ 2008/1906 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8943 

(210) KS/M/ 2008/1908 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8944 

(210) KS/M/ 2008/1910 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8945 

(210) KS/M/ 2008/1911 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8805 

(210) KS/M/ 2008/1916 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) ROMMELAG KUNSTSTOFF- MASCHINEN VERTRIEBSGESELLSCHAFT MBH   

Mayenner Strasse 18-20, 71332 Waiblingen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12481 

(210) KS/M/ 2008/1924 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Cozzi Gualtiero  Via Francesco Nullo, 13-50137 FIRENZE, ITALIE, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11907 

(210) KS/M/ 2008/1927 

(180) 02/09/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) LASCOD S.p.A. (LABORATORI SCIENTIFICI ODONTOIATRIA)  Via Longo, 18 I-

50019 SESTO FIORENTINO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17164 

(210) KS/M/ 2008/1937 

(180) 03/09/2028 

(220) 03/09/2008 

(730) GE Consumer & Industrial GmbH  Berliner Platz 2-6, Neumunster 24534, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17165 

(210) KS/M/ 2008/1939 

(180) 03/09/2028 

(220) 03/09/2008 

(730) GE HEALTHCARE S.R.L.  Via Galeno, 36 I-20126 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8951 

(210) KS/M/ 2008/1941 

(180) 03/09/2028 

(220) 03/09/2008 

(730) NUOVO PIGNONE HOLDING S.p.A.  Via F. Matteucci, 2 I-50100 FIRENZE, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18486 

(210) KS/M/ 2008/1942 

(180) 03/09/2028 

(220) 03/09/2008 

(730) NUOVO PIGNONE HOLDING S.p.A.  Via F. Matteucci, 2  I-50100 FIRENZE, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20231 

(210) KS/M/ 2008/1947 

(180) 03/09/2028 

(220) 03/09/2008 

(730) GE Healthcare Austria GmbH & Co. OHG  Tiefenbach 15 Zipf 4871, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17754 

(210) KS/M/ 2008/1959 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Astellas Pharma Europe B.V.  Sylviusweg 62, 2333 BE LEIDEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17758 

(210) KS/M/ 2008/1963 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Astellas Pharma Europe B.V.  Sylviusweg 62, 2333 BE LEIDEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16356 

(210) KS/M/ 2008/1973 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) ARC Europe S.A.  Avenue des Olympiades 2, B-1140 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16357 

(210) KS/M/ 2008/1976 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) ARC Europe SA  Avenue des Olympiades 2, B-1140 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17766 

(210) KS/M/ 2008/1981 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Astellas Pharma Europe B.V.  Sylviusweg 62, 2333 BE LEIDEN, NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17768 

(210) KS/M/ 2008/1983 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Astellas Pharma Europe B.V.  Sylviusweg 62, 2333 BE LEIDEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8955 

(210) KS/M/ 2008/1986 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA  Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9139 

(210) KS/M/ 2008/1995 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) DENTAURUM  GmbH & Co.KG  Turnstraße 31 75228 Ispringen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9140 

(210) KS/M/ 2008/1998 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) DENTAURUM  GmbH&Co.KG  Turnstraße 31 75228 Ispringen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9141 

(210) KS/M/ 2008/1999 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) DENTAURUM  GmbH&Co.KG  Turnstraße 31 75228 Ispringen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8958 

(210) KS/M/ 2008/2000 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 
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(730) DENTAURUM  GmbH&Co.KG  Turnstraße 31 75228 Ispringen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8959 

(210) KS/M/ 2008/2006 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) DENTAURUM  GmbH&Co.KG  Turnstraße 31 75228 Ispringen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8961 

(210) KS/M/ 2008/2009 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA  Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8962 

(210) KS/M/ 2008/2011 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA  Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8963 

(210) KS/M/ 2008/2012 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA  Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8964 

(210) KS/M/ 2008/2013 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA  Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8965 

(210) KS/M/ 2008/2014 

(180) 08/09/2028 
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(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA  Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8967 

(210) KS/M/ 2008/2016 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA  Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8970 

(210) KS/M/ 2008/2019 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Telesteps AB  SE-573 24 Tranas, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8971 

(210) KS/M/ 2008/2021 

(180) 08/09/2028 

(220) 08/09/2008 

(730) Bata Brands SA  Avenue d'Ouchy 61, 1006 Lausanne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9011 

(210) KS/M/ 2008/2051 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) General Logistics Systems Germany GmbH & Co. OHG  GLS Germany- Straße 1-7, 

36286 Neuenstein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9057 

(210) KS/M/ 2008/2054 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH  Hellmuth-Hith-Straße 1, 73760 Ostfildern-

Scharnhausen, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8798 

(210) KS/M/ 2008/2055 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Eaton Corporation  1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8796 

(210) KS/M/ 2008/2057 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Eaton Aeroquip LLC  1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8797 

(210) KS/M/ 2008/2058 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Eaton Corporation  1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9012 

(210) KS/M/ 2008/2059 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Helsinn Healthcare S.A.  Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9013 

(210) KS/M/ 2008/2060 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Helsinn Healthcare S.A.  Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9015 

(210) KS/M/ 2008/2063 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Helsinn Healthcare S.A.  Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9017 

(210) KS/M/ 2008/2065 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) CERAMICHE CAESAR S.P.A.  Via Canaletto, 49, SPEZZANO DI FIORANO, 41040 

MODENA, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9018 

(210) KS/M/ 2008/2067 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Helsinn Healthcare S.A.  Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9019 

(210) KS/M/ 2008/2068 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Helsinn Healthcare S.A.  Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9020 

(210) KS/M/ 2008/2069 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Helsinn Healthcare S.A.  Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9021 

(210) KS/M/ 2008/2070 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Helsinn Healthcare S.A.  Via Pian Scairolo 9, 6912 Lugano, Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15581 

(210) KS/M/ 2008/2076 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Coöperatie Agrico U.A.  Duit 15, 8305 BB EMMELOORD, NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18003 

(210) KS/M/ 2008/2077 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) De Lage Landen International B.V.  Vestdijk 51, CA EINDHOVEN, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9024 

(210) KS/M/ 2008/2079 

(180) 09/09/2028 

(220) 09/09/2008 

(730) Zott SE & Co. KG.  Dr.-Steichele-Strasse 4, 86690 Mertingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10512 

(210) KS/M/ 2008/2095 

(180) 10/09/2028 

(220) 10/09/2008 

(730) Sanofi S.p.A.  Viale Luigi Bodio 37/b, 20158 Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9621 

(210) KS/M/ 2008/2178 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/09/2008 

(730) ILIRIJA, razvoj, proizvodnja in trženje kozmetičnih izdelkov d.d. Ljubljana  Tržaška cesta 

40, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15814 

(210) KS/M/ 2008/2220 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) KEDRION S.p.A.  LOCALITA'AI CONTI, 55020 CASTELVECCHIO PASCOLI- 

BARGA (LU), ITALI, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11399 

(210) KS/M/ 2008/2222 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) BASF SE  Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15754 

(210) KS/M/ 2008/2224 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) KEDRION S.p.A.  LOCALITA' AI CONTI, 55020 CASTELVECCHIO PASCOLI- 

BARGA (LU), ITALI, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15790 

(210) KS/M/ 2008/2229 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) KEDRION S.p.A.  LOCALITA' AI CONTI, 55020 CASTELVECCHIO PASCOLI- 

BARGA (LU), ITALI, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20411 

(210) KS/M/ 2008/2233 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) Matrix GmbH  Postauer Str. 26, 84109 Wörth, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11491 

(210) KS/M/ 2008/2253 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/09/2008 

(730) Der Grüne Punkt Duales System Deutschland GmbH  Frankfurter Strasse 720-726, 51170 

Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11902 

(210) KS/M/ 2008/2254 

(180) 17/09/2028 

(220) 17/09/2008 

(730) Sheraton International IP, LLC  One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12181 

(210) KS/M/ 2008/2255 

(180) 17/09/2028 

(220) 17/09/2008 

(730) Sheraton International IP, LLC  One StarPoint, Stamford Connecticut 06902 United States 

of America, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17155 

(210) KS/M/ 2008/2256 

(180) 17/09/2028 

(220) 17/09/2008 

(730) Worldwide Franchise Systems, Inc.  One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9441 

(210) KS/M/ 2008/2261 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) LafargeHolcim Ltd  Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9442 

(210) KS/M/ 2008/2262 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) LafargeHolcim Ltd  Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9619 

(210) KS/M/ 2008/2263 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) LafargeHolcim Ltd  Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9074 

(210) KS/M/ 2008/2279 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) DAN-KÜCHEN MÖBELFABRIK, M. DANZER GESELLSCHAFT M.B.H.  273, 

Leonfeldnerstrasse, A-4020 LINZ, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9560 

(210) KS/M/ 2008/2282 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) UCB PHARMA, S.A.  60, Allée de la Recherche B-1070 BRUXELLES, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9076 

(210) KS/M/ 2008/2283 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) DAN-KÜCHEN MÖBELFABRIK, M. DANZER GESELLSCHAFT M.B.H.  273, 

Leonfeldnerstrasse, A-4020 LINZ, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9077 

(210) KS/M/ 2008/2286 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) SCHOTT AG  Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9078 

(210) KS/M/ 2008/2287 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) SCHOTT AG  Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9079 

(210) KS/M/ 2008/2288 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) SCHOTT AG  Hattenbergstrasse 10, 55122 Mainz, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9239 

(210) KS/M/ 2008/2293 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) WEBASTO SE  Kraillinger Strasse 5, 82131 Stockdorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9240 

(210) KS/M/ 2008/2294 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) WEBASTO SE  Kraillinger Strasse 5, 82131 Stockdorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9241 

(210) KS/M/ 2008/2300 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) SANOFI PASTEUR (Societe Anonime)  2 Avenue Pont Pasteur, F-69007 Lyon, France, 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18395 

(210) KS/M/ 2008/2302 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) SANOFI PASTEUR (Societe Anonime)  2 Avenue Pont Pasteur, F-69007 Lyon, France, 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9242 

(210) KS/M/ 2008/2303 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 
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(730) SANOFI PASTEUR (Societe Anonime)  2 Avenue Pont Pasteur, F-69007 Lyon, France, 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9244 

(210) KS/M/ 2008/2305 

(180) 19/09/2028 

(220) 19/09/2008 

(730) SANOFI PASTEUR (Societe Anonime)  2 Avenue Pont Pasteur, F-69007 Lyon, France, 

FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9246 

(210) KS/M/ 2008/2309 

(180) 22/09/2028 

(220) 22/09/2008 

(730) Rübezahl Schokoladen Gmbh  Dieselstrasse 9, 73265 Dettingen-Teck, , DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9201 

(210) KS/M/ 2008/2338 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH  Max-Born-Strasse 4 22761 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17917 

(210) KS/M/ 2008/2376 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Intervet International B.V.   Wim de Korverstraat 35 NL-5831, AN Boxmeer, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9266 

(210) KS/M/ 2008/2407 

(180) 23/09/2028 

(220) 23/09/2008 

(730) Daimler AG  Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart Germany, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10050 

(210) KS/M/ 2008/2491 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) NGK SPARK PLUG CO., LTD.  14-18, TAKATSUJI-CHO, MIZUHO-KU, NAGOYA 

CITY 467-8525, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10049 

(210) KS/M/ 2008/2492 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) NGK SPARK PLUG CO., LTD.  14-18, TAKATSUJI-CHO, MIZUHO-KU, NAGOYA 

CITY 467-8525, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10046 

(210) KS/M/ 2008/2518 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) Austrotherm Gesellschaft m.b.H  Am Kreuzweg 42, A-7423 Pinkafeld, Austria, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9944 

(210) KS/M/ 2008/2524 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) Austrotherm Gesellschaft m.b.H  Am Kreuzweg 42, A-7423 Pinkafeld, Austria, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9945 

(210) KS/M/ 2008/2527 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) Austrotherm Gesellschaft m.b.H  Am Kreuzweg 42, A-7423 Pinkafeld, Austria, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17918 

(210) KS/M/ 2008/2529 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 
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(730) CTBAT International Co. Limited  29th Floor Oxford House, Taikoo Place, 979 Kings's 

Road, Island East, HK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15817 

(210) KS/M/ 2008/2539 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18402 

(210) KS/M/ 2008/2546 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SLLOVENI, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15815 

(210) KS/M/ 2008/2549 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15816 

(210) KS/M/ 2008/2550 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15752 

(210) KS/M/ 2008/2552 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15751 

(210) KS/M/ 2008/2556 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15747 

(210) KS/M/ 2008/2557 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15800 

(210) KS/M/ 2008/2558 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15792 

(210) KS/M/ 2008/2560 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SLLOVENI, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15793 

(210) KS/M/ 2008/2563 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SLLOVENI, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15796 

(210) KS/M/ 2008/2564 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SLLOVENI, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15797 

(210) KS/M/ 2008/2566 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SLLOVENI, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15791 

(210) KS/M/ 2008/2570 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SLLOVENI, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15789 

(210) KS/M/ 2008/2571 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SLLOVENI, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15861 

(210) KS/M/ 2008/2572 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15883 

(210) KS/M/ 2008/2582 

(180) 02/10/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) Padma Aktiengesellschaft fürtibtische Heilmittel bei Rosario De Carlo   Hungerstrasse 47 

CH-8832 Wilen SZ, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9322 

(210) KS/M/ 2008/2589 

(180) 06/10/2028 

(220) 06/10/2008 

(730) Vandex International Ltd.  Rötistrasse 6, 4501 Solothurn, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15301 

(210) KS/M/ 2008/3409 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Fielmann AG  Weldestrasse 118a, 22083 Hamburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9357 

(210) KS/M/ 2008/3495 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) SANOFI  54 rue La Boétie, 75008 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15521 

(210) KS/M/ 2008/3700 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16435 

(210) KS/M/ 2008/3701 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16375 

(210) KS/M/ 2008/3742 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730)  F.I.L.A Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.   Pero (MI), Via XXV Aprile 5., IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16388 

(210) KS/M/ 2008/3749 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) F.I.L.A Fabbrica Italiana Lapis ed Affini S.p.A.  Pero (MI), Via XXV Aprile 5., IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16439 

(210) KS/M/ 2008/3755 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15523 

(210) KS/M/ 2008/3761 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15566 

(210) KS/M/ 2008/4036 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15570 

(210) KS/M/ 2008/4040 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17931 

(210) KS/M/ 2008/4100 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17932 

(210) KS/M/ 2008/4102 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) LTD  Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17826 

(210) KS/M/ 2008/4106 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) BOOTS HEALTHCARE Societé Anonyme  35, rue Baudin F-92300 LEVALLOIS-

PERRET, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16970 

(210) KS/M/ 2008/4108 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18449 

(210) KS/M/ 2008/4117 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17933 

(210) KS/M/ 2008/4118 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) VICENZI BISCOTTI S.P.A.  Via Forte Garofolo, 1, 37057 S. GIOVANNI LUPATOTO 

(VR), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18422 

(210) KS/M/ 2008/4119 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15991 

(210) KS/M/ 2008/4121 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17825 

(210) KS/M/ 2008/4127 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reckitt & Colman (Overseas) Limited  Dansom Lane, Hull, Yorkshire HU8 7DS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15989 

(210) KS/M/ 2008/4135 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15986 

(210) KS/M/ 2008/4144 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9693 

(210) KS/M/ 2008/4193 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) PERNOD RICARD  12, place des Etats-Unis F-75016 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9692 

(210) KS/M/ 2008/4194 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) PERNOD RICARD  12, place des Etats-Unis F-75016 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9691 

(210) KS/M/ 2008/4195 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) PERNOD RICARD  12, place des Etats-Unis F-75016 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9688 

(210) KS/M/ 2008/4198 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) PERNOD RICARD  12, place des Etats-Unis F-75016 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9457 

(210) KS/M/ 2008/4202 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) HAVANA CLUB HOLDING S.A.  5, rue Eugène Ruppert L-2453, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9461 

(210) KS/M/ 2008/4212 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) CHAMPAGNE PERRIER-JOUÉT  Société anonyme 28, avenue de Champagne F-51200 

ÉPERNAY, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9696 

(210) KS/M/ 2008/4214 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) JAN BECHER-KARLOVARSKÁ BECHEROVSKA A.S.  T.G. Masaryka 57, CZ-36076 

Karlovy Vary, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9695 

(210) KS/M/ 2008/4215 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) DOMECQ BODEGA LAS COPAS, S.L.   Manuel Maria González, 12/11403 Jerez De La 

Frontera (Cádiz), ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9792 

(210) KS/M/ 2008/4321 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) PERNOD RICARD  12, place des Etats-Unis F-75016 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9793 

(210) KS/M/ 2008/4323 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) PERNOD RICARD  12, place des Etats-Unis F-75016 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9453 

(210) KS/M/ 2008/4324 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) MARTELL & Co.  Place Edouard Martell F-16100 COGNAC, FR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9475 

(210) KS/M/ 2008/4329 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) MARTELL & Co.  Place Edouard Martell F-16100 COGNAC, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9485 

(210) KS/M/ 2008/4333 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) MARTELL & Co.  Place Edouard Martell F-16100 COGNAC, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9503 

(210) KS/M/ 2008/4334 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) MARTELL & Co.  Place Edouard Martell F-16100 COGNAC, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9505 

(210) KS/M/ 2008/4337 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) MARTELL & Co.  Place Edouard Martell F-16100 COGNAC, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9800 

(210) KS/M/ 2008/4674 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) DUKAT d.d.  M. Čavića 9 HR-10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9477 

(210) KS/M/ 2008/4744 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Siemens Aktiengesellschaft  Wittelsbacherplatz 2, München, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9635 

(210) KS/M/ 2008/4809 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) DUKAT d.d.  Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9636 

(210) KS/M/ 2008/4810 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines GmbH  Emil-Von-Behring Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9583 

(210) KS/M/ 2008/4814 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines GmbH   Emil-Von-Behring Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9639 

(210) KS/M/ 2008/4817 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) DUKAT d.d.  Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9649 

(210) KS/M/ 2008/4836 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) DUKAT d.d.  Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18096 

(210) KS/M/ 2008/5105 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18099 

(210) KS/M/ 2008/5107 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18100 

(210) KS/M/ 2008/5108 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17964 

(210) KS/M/ 2008/5116 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501, Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17965 

(210) KS/M/ 2008/5117 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17966 

(210) KS/M/ 2008/5118 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501, Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17972 

(210) KS/M/ 2008/5120 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15810 

(210) KS/M/ 2008/5125 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) NILE Clothing AG  Hauptstrasse 3, CH-2572 Sutz, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20655 

(210) KS/M/ 2008/5128 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Grether AG  Parkstrasse 5, 4102 Binningen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18448 

(210) KS/M/ 2008/5134 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ÖBB-Infrastruktur Aktiengesellschaft,  Vivenotgasse 10, A-1120 Vienna, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15913 

(210) KS/M/ 2008/5135 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Helly Hansen AS  Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17467 

(210) KS/M/ 2008/5136 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Helly Hansen AS  Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, NO 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17601 

(210) KS/M/ 2008/5143 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501, Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17600 

(210) KS/M/ 2008/5145 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,  Novo mesto, Šmarješka cesta 6, SI-8501, Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17599 

(210) KS/M/ 2008/5146 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17598 

(210) KS/M/ 2008/5147 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17597 

(210) KS/M/ 2008/5148 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17105 

(210) KS/M/ 2008/5149 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501, Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18101 

(210) KS/M/ 2008/5151 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, tovarna zdravil, d.d.  Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18102 

(210) KS/M/ 2008/5153 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18103 

(210) KS/M/ 2008/5154 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, tovarna zdravil, d.d.,  Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18105 

(210) KS/M/ 2008/5155 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18106 

(210) KS/M/ 2008/5156 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 18109 

(210) KS/M/ 2008/5157 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18108 

(210) KS/M/ 2008/5159 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d. Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501, Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18117 

(210) KS/M/ 2008/5161 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18013 

(210) KS/M/ 2008/5164 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17800 

(210) KS/M/ 2008/5165 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17892 

(210) KS/M/ 2008/5172 

(180) 16/10/2028 
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(220) 16/10/2008 

(730) KEDRION S.p.A.  Località Ai Conti I-55020 Castelvecchio Pascoli - Barga (LUCCA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16561 

(210) KS/M/ 2008/5178 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15716 

(210) KS/M/ 2008/5181 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Double Eagle Brands B.V.  Hoofdstraat 14, 3114 GG SCHIEDAM, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16396 

(210) KS/M/ 2008/5185 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Montres Tudor S.A.  Rue François-Dussaud 3, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17468 

(210) KS/M/ 2008/5190 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Swiss Beauty AG   Gewerbezentrum Walke, Walke 43, CH-9100 Herisau, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15946 

(210) KS/M/ 2008/5198 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Montres Tudor S.A.  Rue François-Dussaud 3, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17470 

(210) KS/M/ 2008/5259 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) CARRERA S.p.A.  Via S. Irene, 1, Localita ' Caldierino, 37042 CALDIERO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17471 

(210) KS/M/ 2008/5260 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) CARRERA S.p.A.  Via S. Irene, 1, Localita ' Caldierino, 37042 CALDIERO (VR), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18480 

(210) KS/M/ 2008/5261 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) CARRERA S.p.A.  Via S. Irene, 1, Localita ' Caldierino, 37042 CALDIERO (VR), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16137 

(210) KS/M/ 2008/5268 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Fritz Egger GmbH & Co. OG.  Weiberndorf 20, A-6380 St. Johann in Tirol, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16135 

(210) KS/M/ 2008/5269 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Fritz Egger GmbH & Co. OG.  Weiberndorf 20, A-6380 St. Johann in Tirol, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18122 

(210) KS/M/ 2008/5271 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Fritz Egger GmbH & Co. OG  Weiberndorf 20, A-6380 St. Johann in Tirol, AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17551 

(210) KS/M/ 2008/5296 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17550 

(210) KS/M/ 2008/5297 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17546 

(210) KS/M/ 2008/5298 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17547 

(210) KS/M/ 2008/5299 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17548 

(210) KS/M/ 2008/5300 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17397 

(210) KS/M/ 2008/5302 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16134 

(210) KS/M/ 2008/5303 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16133 

(210) KS/M/ 2008/5304 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16139 

(210) KS/M/ 2008/5305 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17737 

(210) KS/M/ 2008/5306 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16138 

(210) KS/M/ 2008/5307 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18017 

(210) KS/M/ 2008/5308 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18019 

(210) KS/M/ 2008/5309 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ROLEX SA  Rue François-Dussaud 3-5-7, Genève, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17107 

(210) KS/M/ 2008/5350 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17475 

(210) KS/M/ 2008/5351 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501, Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17110 

(210) KS/M/ 2008/5356 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17109 

(210) KS/M/ 2008/5358 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8404 

(210) KS/M/ 2008/5371 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Andreas Stihl AG & Co. KG  Badstrasse 115, 71336 Waiblingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17108 

(210) KS/M/ 2008/5377 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17175 

(210) KS/M/ 2008/5378 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17476 

(210) KS/M/ 2008/5379 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d. Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501, Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17174 

(210) KS/M/ 2008/5380 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17173 

(210) KS/M/ 2008/5381 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) KRKA, Tovarna zdravil, d.d. Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501, Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17170 

(210) KS/M/ 2008/5382 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17171 

(210) KS/M/ 2008/5384 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d. Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17172 

(210) KS/M/ 2008/5385 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17481 

(210) KS/M/ 2008/5387 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18022 

(210) KS/M/ 2008/5389 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d. Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501, Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17483 

(210) KS/M/ 2008/5390 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501, Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17484 

(210) KS/M/ 2008/5392 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17168 

(210) KS/M/ 2008/5393 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17169 

(210) KS/M/ 2008/5395 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18023 

(210) KS/M/ 2008/5396 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18024 

(210) KS/M/ 2008/5397 

(180) 16/10/2028 
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(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18025 

(210) KS/M/ 2008/5398 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17979 

(210) KS/M/ 2008/5399 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17973 

(210) KS/M/ 2008/5401 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17975 

(210) KS/M/ 2008/5406 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d. Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501, Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17976 

(210) KS/M/ 2008/5409 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, d.d. NOVO MESTO  Šmarješka cesta 6, SI-8501, NOVO 

MESTO, SI 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8405 

(210) KS/M/ 2008/5421 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Andreas Stihl AG & Co.KG  Badstrasse 115, 71336 Waiblingen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9882 

(210) KS/M/ 2008/5433 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Schaffner Holding AG  Nordstrasse 11, 4542 Luterbach, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9883 

(210) KS/M/ 2008/5434 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Dannemann AG  Hauptstrasse 55, 5736 Burg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9884 

(210) KS/M/ 2008/5435 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Dannemann AG  Hauptstrasse 55, 5736 Burg, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10816 

(210) KS/M/ 2008/5437 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) FOTONA D.D. PROIZVODNJA OPTOELEKTRONSKIH NAPRAV 7  Stegne, SI-61000 

LJUBLJANA, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15838 

(210) KS/M/ 2008/5476 

(180) 16/10/2028 
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(220) 16/10/2008 

(730) GSK Vaccines GmbH   Emil-Von-Behring Strasse 76, 35041 Marburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10239 

(210) KS/M/ 2008/5516 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Anheuser-Busch InBev S.A.  Grand-Place 1, 1000 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17795 

(210) KS/M/ 2008/5518 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) InBev Belgium SPRL  Boulevard Industriel 21, 1070 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10264 

(210) KS/M/ 2008/5522 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) InBev Belgium SPRL  Boulevard Industriel 21, 1070 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10146 

(210) KS/M/ 2008/5588 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Unilever N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10148 

(210) KS/M/ 2008/5590 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10067 

(210) KS/M/ 2008/5601 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Anheuser-Busch InBev S.A.  Grand-Place 1, 1000 Bruxelles, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10072 

(210) KS/M/ 2008/5633 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Unilever N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10071 

(210) KS/M/ 2008/5636 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Unilever N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10065 

(210) KS/M/ 2008/5647 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SANHA GmbH & Co.KG  Im Teelbruch 80, 45219 Essen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9962 

(210) KS/M/ 2008/5658 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Heineken Brouwerijen B.V.  2e Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9963 

(210) KS/M/ 2008/5660 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Amstel Brouwerij B.V.  Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10010 

(210) KS/M/ 2008/5749 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Amstel Brouwerij B.V.  Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10009 

(210) KS/M/ 2008/5750 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Heineken Brouwerijen B.V.  2e Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10008 

(210) KS/M/ 2008/5751 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Heineken Brouwerijen B.V.  2e Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10223 

(210) KS/M/ 2008/5772 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10897 

(210) KS/M/ 2008/5867 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS SEIKO EPSON 

CORPORATION)  1-6, Shinjuku 4-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10244 

(210) KS/M/ 2008/5883 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Unilever N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10241 

(210) KS/M/ 2008/5884 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Unilever N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10006 

(210) KS/M/ 2008/5895 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) KRKA, tovarna zdravil d.d Novo Mesto  Šmarješka cesta 6, SI-8501 Novo Mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10240 

(210) KS/M/ 2008/5901 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Unilever N.V.  Weena 455, NL-3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10213 

(210) KS/M/ 2008/5904 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Unilever N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10005 

(210) KS/M/ 2008/5931 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10043 

(210) KS/M/ 2008/5938 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 
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(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10042 

(210) KS/M/ 2008/5939 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10340 

(210) KS/M/ 2008/5950 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Knorr-Nährmittel Aktiengesellschaft  Bahnhofstrasse 19, CH-8240 Thayngen, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10034 

(210) KS/M/ 2008/5965 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Unilever N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9834 

(210) KS/M/ 2008/6030 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Disney Enterprises, Inc.  500 South Buena Vista Street, Burbank, CA 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9861 

(210) KS/M/ 2008/6049 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) SmithKline Beecham Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, 

GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9860 

(210) KS/M/ 2008/6050 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) SMITHKLINE BEECHAM LIMITED  980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 

9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9917 

(210) KS/M/ 2008/6057 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) DUKAT d.d.   Marijana Čavića 9, 10000 Zagreb, Hrvatska, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9919 

(210) KS/M/ 2008/6061 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) DUKAT d.d.  Ulica Marijana Čavića 9 HR-10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9915 

(210) KS/M/ 2008/6062 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) DUKAT d.d.  Ulica Marijana Cavica 9 HR-10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9904 

(210) KS/M/ 2008/6097 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) DUKAT d.d.  Ulica Marijana Čavića 9 HR-10000 Zagreb, HR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10130 

(210) KS/M/ 2008/6121 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10127 

(210) KS/M/ 2008/6124 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10126 

(210) KS/M/ 2008/6125 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10125 

(210) KS/M/ 2008/6126 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10124 

(210) KS/M/ 2008/6127 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10123 

(210) KS/M/ 2008/6128 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10122 

(210) KS/M/ 2008/6129 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10121 

(210) KS/M/ 2008/6130 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10119 

(210) KS/M/ 2008/6132 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10116 

(210) KS/M/ 2008/6135 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10109 

(210) KS/M/ 2008/6144 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10108 

(210) KS/M/ 2008/6145 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11765 

(210) KS/M/ 2008/6154 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11770 

(210) KS/M/ 2008/6158 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11778 

(210) KS/M/ 2008/6165 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) AD ZA PROIZVODSTVO I PROMET NA VINO VINARSKA VIZBA TIKVEŠ export-

import  ul. TRIFUN HAÐI JANEV br.5, 1000 SKOPJE., MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10520 

(210) KS/M/ 2008/6185 

(180) 17/10/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) NOVARTIS AG  4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17731 

(210) KS/M/ 2008/6236 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) AHP Merkle GmbH  Nägelseestraße 39, 79288 Gottenheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15457 

(210) KS/M/ 2008/6298 

(180) 24/10/2028 

(220) 24/10/2008 

(730) AHP Merkle GmbH  Nägelseestraße 39, 79288 Gottenheim, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11079 

(210) KS/M/ 2008/6366 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.  F.A. Gerstnera 21/3, 371 30 Ceské Budejovice, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11078 

(210) KS/M/ 2008/6367 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.  F.A. Gerstnera 21/3, 371 30 Ceské Budejovice, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17048 

(210) KS/M/ 2008/6377 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Samsonite IP Holdings S.àr.l  13-15 Avenue de la Liberté L-1931 Luxembourg, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15719 

(210) KS/M/ 2008/6382 

(180) 31/10/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s.  F.A. Gerstnera 21/3, 371 30 České Budějovice, CZ 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10413 

(210) KS/M/ 2008/6616 

(180) 06/11/2028 

(220) 06/11/2008 

(730) AQUA SPA  Via Crotti, 1 SAN MARTINO IN RIO (REGGIO EMILIA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10236 

(210) KS/M/ 2008/6741 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) SOCIETE ANONYME DES EAUX MINERALES D`EVIAN  11 avenue du Général 

Dupas, 74500 EVIAN LES BAINS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10202 

(210) KS/M/ 2008/6768 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Geberit Holding AG  Schachenstrasse 77, 8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15636 

(210) KS/M/ 2008/6781 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Medela Holding AG  Lättichstrasse 4b, 6340 Baar, Switzerland, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10710 

(210) KS/M/ 2008/6784 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) INA International Ltd.  824 41st Avenue N.E. Calgary, Alberta, T2E 3R3, CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10708 

(210) KS/M/ 2008/6798 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) INA International Ltd.  824 41st Avenue N.E. Calgary, Alberta, T2E 3R3, CA 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10715 

(210) KS/M/ 2008/6809 

(180) 03/11/2028 

(220) 03/11/2008 

(730) Japan Tobacco Inc.  2-2-1, Toranomon Minato-ku Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10730 

(210) KS/M/ 2008/6835 

(180) 07/11/2028 

(220) 07/11/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean, VA 22101-3883, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10704 

(210) KS/M/ 2008/6856 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) MERIAL (a French corporation)  29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10702 

(210) KS/M/ 2008/6858 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) MERIAL  29 avenue Tony Garnier 69007 Lyon, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10698 

(210) KS/M/ 2008/6861 

(180) 10/11/2028 

(220) 10/11/2008 

(730) Mars, Incorporated  6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15911 

(210) KS/M/ 2008/7093 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 
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(730) KO-PER DOOEL  P.F. 77, S. Krivolak 1440 Negotino (MK), MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17893 

(210) KS/M/ 2008/7129 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) KARBOSAN ZIMPARA TASI SANAYI ANONIM SIRKETI  Halkali Yolu No. 267, 

Sefaköy, İstanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17878 

(210) KS/M/ 2008/7175 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) APOGEPHA ARZNEIMITTEL GMBH  Ktfhäuserstrasse 27, 01309 DRESDEN, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18048 

(210) KS/M/ 2008/7199 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) OZTAS CORAP SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Bezciler Sok. Ugurlu Han, 

No: 12, Mahmutpasa ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17894 

(210) KS/M/ 2008/7203 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) TADIM GIDA MADDELERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Istasyon 

Mah., E-5 Karayolu Alti, Tuzla - Istanbul,, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10974 

(210) KS/M/ 2008/7216 

(180) 17/11/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company  1132 Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8403 

(210) KS/M/ 2008/7365 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Andreas Stihl AG & Co. KG  Badstrasse 115, 71336 Waiblingen, DE, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11236 

(210) KS/M/ 2008/7372 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Nilfisk A/S  Kornmarksvej 1, 2605 Broendby, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10485 

(210) KS/M/ 2008/7381 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Brand Management Group Ltd  Palm Grove House PO Box. 438 Road Town Tortola, VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18855 

(210) KS/M/ 2008/7421 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC  2301 Ravine Way, GLENVIEW, Illinois 

60025, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16999 

(210) KS/M/ 2008/7424 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) HENKEL SLOVENIJA Podjetje za proizvodnjo pralnih sredstev kozmetike in drugih 

kemičnih proizvodov in za izvajanje trgovinske dejavnosti d.o.o.,  23, Industrijska, SI-62 000 

MARIBOR, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15693 

(210) KS/M/ 2008/7442 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 
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(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, Eskisehir, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15696 

(210) KS/M/ 2008/7443 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, Eskisehir, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15699 

(210) KS/M/ 2008/7444 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, Eskisehir, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15351 

(210) KS/M/ 2008/7445 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, Eskisehir, Turqi, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15893 

(210) KS/M/ 2008/7456 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Organize Sanayi Bolgesi 11 

Cadde, ESKISEHIR, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16801 

(210) KS/M/ 2008/7458 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) KARBOSAN ZIMPARA TASI SANAYI ANONIM SIRKETI  Halkali Yolu No. 267, 

Sefaköy, İstanbul, TR 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16799 

(210) KS/M/ 2008/7464 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTIK SANAYI VE TICARET ANONIM 

SIRKETI  Sabanci Centre, Kule 2, Kat: 7-8-9, 4. Levent, TR-80745 ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17112 

(210) KS/M/ 2008/7472 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) MISBIS GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI  Selimpasa Sanayi Bolgesi, 

Araptepe Mevkii 5007 Sok.No:10 Silivri-ISTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18128 

(210) KS/M/ 2008/7488 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Donau-Universität Krems  Dr. Karl Dorrek Strasse 30 A-3500 Krems, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18129 

(210) KS/M/ 2008/7489 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Donau-Universität Krems  Dr. Karl Dorrek Strasse 30 A-3500 Krems, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11172 

(210) KS/M/ 2008/7504 

(180) 19/11/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) ETERNIT GmbH  Im Breitspel 20, 69126 Heidelberg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11430 

(210) KS/M/ 2008/7767 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Chevron Intellectual Property LLC (Delaware limited liability company)  6001 Bollinger 

Canyon Road San Ramon, California 94583, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10901 

(210) KS/M/ 2008/7860 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) P.C. International Marketing Limited  Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams 

Cay 1, Road Town, Tortola, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10841 

(210) KS/M/ 2008/7863 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) P.C. International Marketing Limited  Akara Buliding, 24 De Castro Street, Wickhams 

Cay 1, Road Town, Tortola, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10835 

(210) KS/M/ 2008/7867 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) P.C. International Marketing Limited  Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams 

Cay 1, Road Town, Tortola, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10822 

(210) KS/M/ 2008/7873 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) P.C. International Marketing Limited  Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams 

Cay 1, Road Town, Tortola, VG 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17026 

(210) KS/M/ 2008/7886 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) QINGDAO HAIER INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD.  HAIER 

INDUSTRIAL PARK, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, QINGDAO, SHANDONG 

PROVINCE 266101, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17012 

(210) KS/M/ 2008/7888 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) QINGDAO HAIER INVESTMENT AND DEVELOPMENT CO., LTD.  HAIER 

INDUSTRIAL PARK, HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, QINGDAO, SHANDONG 

PROVINCE 266101, CN 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10846 

(210) KS/M/ 2008/7932 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Elizabeth Arden International, SARL  28 chemin de Joinville, 1216 Cointrin, Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10845 

(210) KS/M/ 2008/7933 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Elizabeth Arden International, Sarl  28 chemin de Joinville, 1216 Cointrin, Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10842 

(210) KS/M/ 2008/7934 

(180) 05/12/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Elizabeth Arden International, Sarl  28 chemin de Joinville, 1216 Cointrin, Geneva, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18454 

(210) KS/M/ 2008/7981 

(180) 10/12/2028 
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(220) 10/12/2008 

(730) RADO Uhren AG (Rado Watch Co. Ltd.) (Montres Rado SA)  Bielstrasse 45, CH-2543 

Lengnaur, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11256 

(210) KS/M/ 2008/7989 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) FERMAX BRANDING, S.L.U.,  Avda. Tress Cruces, 133, 46017 Valencia, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18456 

(210) KS/M/ 2008/7993 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Tissot SA  Chemin des Tourelles 17, CH-2400 Le Locle, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17141 

(210) KS/M/ 2008/7998 

(180) 10/12/2028 

(220) 10/12/2008 

(730) Hamilton International AG (Hamilton International SA) (Hamilton International Ltd)  

Längfeldweg 119, CH-2504 Biel/Benne, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10781 

(210) KS/M/ 2008/8022 

(180) 13/12/2028 

(220) 13/12/2008 

(730) SAMSON AG  Weismüllerstrasse 3, 60314 Frankfurt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10776 

(210) KS/M/ 2008/8049 

(180) 16/12/2028 

(220) 16/12/2008 

(730) Samson Aktiengesellschaft  Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10778 

(210) KS/M/ 2008/8050 

(180) 16/12/2028 

(220) 16/12/2008 

(730) SAMSON AG  Weismüllerstrasse 3, 60314 Frankfurt am Main, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10780 

(210) KS/M/ 2008/8051 

(180) 16/12/2028 

(220) 16/12/2008 

(730) SAMSON AG  Weismüllerstrasse 3, 60314 Frankfurt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17061 

(210) KS/M/ 2008/8072 

(180) 18/12/2028 

(220) 18/12/2008 

(730) EDELWEISS GMBH & CO. KG   Oberstdorfer Strasse 7, 87435 KEMPTEN, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2554 

(210) KS/R/ 2008/309 

(180) 27/06/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) FORD MOTOR COMPANY  The American Road, Dearborn, Michigan, 48121, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2556 

(210) KS/R/ 2008/311 

(180) 15/04/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) FORD MOTOR COMPANY  The American Road, Dearborn, Michigan 48121, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2560 

(210) KS/R/ 2008/326 

(180) 09/09/2028 

(220) 16/04/2008 

(730) FORD MOTOR COMPANY  THE AMERICAN ROAD, DEARBORN,MICHIGAN 

48121, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7224 

(210) KS/R/ 2008/449 

(180) 28/04/2028 

(220) 29/04/2008 

(730) Aktsionerno Droujestvo  BULGARTABAC HOLDING 62. Graf Ignatiev Str. 1000 

SOFIA, BG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7411 

(210) KS/R/ 2008/456 

(180) 04/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Anson's Herrenhaus KG   Berliner Allee 2 40212 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7412 

(210) KS/R/ 2008/458 

(180) 04/05/2028 

(220) 05/05/2008 

(730) Anson's Herrenhaus KG   Berliner Allee 2 40212 Düsseldorf, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2672 

(210) KS/R/ 2008/484 

(180) 19/06/2028 

(220) 05/06/2008 

(730) INTEL CORPORATION  2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 

95052-8119, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7144 

(210) KS/R/ 2008/522 

(180) 08/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) ABC FARMACEUTICI S.P.A.  Corso Vittorio Emanuele II 72, 10121 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6319 

(210) KS/R/ 2008/523 

(180) 14/07/2028 
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(220) 08/05/2008 

(730) PIONEER CORPORATION  4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1719 

(210) KS/R/ 2008/524 

(180) 15/05/2028 

(220) 08/05/2008 

(730) N.V. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY   JIn Pattimura No.3, Pematang 

Siantar, Sumatera Utara, ID 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2689 

(210) KS/R/ 2008/541 

(180) 27/06/2028 

(220) 09/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2690 

(210) KS/R/ 2008/551 

(180) 02/07/2028 

(220) 12/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2691 

(210) KS/R/ 2008/553 

(180) 02/07/2028 

(220) 12/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2693 

(210) KS/R/ 2008/555 

(180) 02/07/2028 

(220) 12/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7145 

(210) KS/R/ 2008/577 

(180) 11/05/2028 

(220) 12/05/2008 

(730) Wrangler Apparel Corp.  3411 Silverside Road, 19810 Delaware, Wilmington, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7146 

(210) KS/R/ 2008/578 

(180) 11/05/2028 

(220) 05/12/2008 

(730) Wrangler Apparel Corp. (Delaware corporation)   3411 Silverside Road Wilmington, 

Delaware 19810, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7147 

(210) KS/R/ 2008/579 

(180) 11/05/2028 

(220) 12/05/2008 

(730) Wrangler Apparel Corp. (Delaware corporation)  3411 Silverside Road Wilmington, 

Delaware 19810, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2718 

(210) KS/R/ 2008/602 

(180) 27/06/2028 

(220) 13/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2719 

(210) KS/R/ 2008/603 

(180) 27/06/2028 

(220) 13/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

359 

 

(111) 2720 

(210) KS/R/ 2008/604 

(180) 27/06/2028 

(220) 13/05/2008 

(730) The Procter & Gamble Company  One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7481 

(210) KS/R/ 2008/634 

(180) 15/05/2028 

(220) 15/05/2008 

(730) Costa Limited   Whitebread Court, Houghton Hall Business Park, Porz Avenue, Dunstable, 

Bedfordshire LU5 5XE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7473 

(210) KS/R/ 2008/635 

(180) 15/05/2028 

(220) 15/05/2008 

(730) Costa Limited   Whitebread Court, Haughton Hall Business Park, Porz Avenue, Dunstable, 

Bedfordshire LU5 5XE, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7205 

(210) KS/R/ 2008/782 

(180) 02/06/2028 

(220) 06/03/2008 

(730) The Procter & gamble company one procter & gamble plaza Cincinnati  Ohio 45202 

United States of America, CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2899 

(210) KS/R/ 2008/784 

(180) 01/06/2028 

(220) 03/06/2008 

(730) The Gillette Company LLC  One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3169 

(210) KS/R/ 2008/838 

(180) 20/07/2028 
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(220) 05/06/2008 

(730) INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION ARMONK  NEW YORK 

10504, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7207 

(210) KS/R/ 2008/865 

(180) 11/06/2028 

(220) 11/06/2008 

(730) The Procter & Gamble Company   One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7208 

(210) KS/R/ 2008/866 

(180) 11/06/2028 

(220) 11/06/2008 

(730) The Procter & Gamble Company   One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7209 

(210) KS/R/ 2008/867 

(180) 11/06/2028 

(220) 11/06/2008 

(730) The Procter & Gamble Company   One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7149 

(210) KS/R/ 2008/868 

(180) 11/06/2028 

(220) 06/12/2008 

(730) The COCA-COLA COMPANY ONE COCA-COLA PLAZA  ATLANTA, GREGORIA 

30313, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7415 

(210) KS/R/ 2008/952 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 
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(730) GOODY'S S.A. SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES  Athens 

International Airport EL. VENIZELOS, 14B Building, 19019 SPATA, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7350 

(210) KS/R/ 2008/953 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/06/2008 

(730) GOODY'S S.A. SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES  Athens 

International Airport EL. VENIZELOS, 14B Building, 19019 SPATA, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5629 

(210) KS/R/ 2008/989 

(180) 15/02/2029 

(220) 17/06/2008 

(730) European Refreshments  Southgate Dublin Road Drogheda, A92YK7W, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3135 

(210) KS/R/ 2008/1092 

(180) 04/06/2028 

(220) 04/07/2008 

(730) Turner Entertainment Co.  4000 Warner Blvd., Burbank, CA 91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3123 

(210) KS/R/ 2008/1093 

(180) 04/06/2028 

(220) 04/07/2008 

(730) Turner Entertainment Co.  4000 Warner Blvd., Burbank, CA 91522, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3208 

(210) KS/R/ 2008/1149 

(180) 14/10/2028 

(220) 14/07/2008 

(730) HP Hewlett Packard Group LLC  11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas 

77070, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3209 

(210) KS/R/ 2008/1150 

(180) 30/09/2028 

(220) 14/07/2008 

(730) HP Hewlett Packard Group LLC  11445 Compaq Center Drive West, Houston, Texas 

77070, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7153 

(210) KS/R/ 2008/1236 

(180) 24/07/2028 

(220) 25/07/2008 

(730) TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD  SCIENCE BASED INDUSTRIES 

CAMPUS, HAR HOTZVIM, JERUSALEM 91010, IL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 219 

(210) KS/R/ 2008/1310 

(180) 01/07/2028 

(220) 01/08/2008 

(730) Aquascutum Limited  3/F, 22 Tai Yau Sreet San Po Kong, Kowloon, HK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7233 

(210) KS/R/ 2008/1312 

(180) 31/07/2028 

(220) 01/08/2008 

(730) TWENTIETH CENTURY FOX FILM CORPORATION a Delaware corporation  10201 

West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 222 

(210) KS/R/ 2008/1315 

(180) 25/11/2028 

(220) 01/08/2008 

(730) Twentieth Century Fox Film Corporation  10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, 

90035 California, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 261 

(210) KS/R/ 2008/1330 

(180) 28/09/2028 
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(220) 13/08/2008 

(730) Daiwa Seiko, Inc.  14-16, Maesawa 3-chome, Higashikurume-City, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5702 

(210) KS/R/ 2008/1341 

(180) 14/05/2028 

(220) 18/08/2008 

(730) Dell Inc.  One Dell Way, Round Rock, 78682 Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5705 

(210) KS/R/ 2008/1382 

(180) 15/01/2028 

(220) 19/08/2008 

(730) PRESTONE PRODUCTS CORPORATION  69 Eagle Road, Danbury, Connecticut 

06810, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7158 

(210) KS/R/ 2008/1599 

(180) 28/08/2028 

(220) 29/08/2008 

(730) DEUTSCHE TELEKOM AG  Friedrich Ebert-Allee 140, D-53113 Bonn, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5974 

(210) KS/R/ 2008/1661 

(180) 17/06/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) FORD MOTOR COMPANY  The American Road, Dearborn, Michigan 48121, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 405 

(210) KS/R/ 2008/1714 

(180) 11/02/2028 

(220) 02/09/2008 

(730) Wyeth LLC  235 East 42nd Street, NY 10017 New York, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2151 

(210) KS/R/ 2008/1742 

(180) 05/09/2028 

(220) 05/09/2008 

(730) FANUC CORPORATION  3580 Shibokusa Aza-Komanba, Oshino-mura Minamitsuru-

gun, Yamanashi, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3562 

(210) KS/R/ 2008/1868 

(180) 22/02/2026 

(220) 09/09/2008 

(730) BP p.l.c.  1 St. James’s Square, London SW1Y 4PD, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1840 

(210) KS/R/ 2008/2054 

(180) 06/10/2018 

(220) 17/09/2008 

(730) FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED Pembroke Hall  42 Crow Lane, Pembroke HM 

19, P.O.Box HM 670, Hamilton HMCX, BM 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1841 

(210) KS/R/ 2008/2056 

(180) 06/10/2028 

(220) 17/09/2008 

(730) FIDELITY INTERNATIONAL LIMITED  Pembroke Hall, 42 Crow Lane, Pembroke HM 

19, P.O.Box HM 670, Hamilton HMCX, BM 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7164 

(210) KS/R/ 2008/2068 

(180) 16/09/2028 

(220) 17/09/2008 

(730) Novarist AG  CH-4002 BASEL, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3587 

(210) KS/R/ 2008/2104 

(180) 19/06/2028 

(220) 18/09/2008 
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(730) INTEL CORPORATION  2200 Mission College Boulevard, Santa Clara, California 

95052-8119, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21979 

(210) KS/R/ 2008/2571 

(180) 26/09/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT  D- 51368 Leverkusen,, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3896 

(210) KS/R/ 2008/2674 

(180) 12/06/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) GE INDUSTRIAL BELGIUM  51 Nieuwevaart, B-9000 GENT, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3902 

(210) KS/R/ 2008/2682 

(180) 10/12/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) GENERAL ELECTRIC COMPANY  1 River Road, Schenectady, New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3903 

(210) KS/R/ 2008/2683 

(180) 22/12/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) GENERAL ELECTRIC COMPANY  1 River Road, Schenectady, New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 940 

(210) KS/R/ 2008/2759 

(180) 22/05/2028 

(220) 29/09/2008 

(730) Merck Sharp & Dohme Corp. A New Jersey corporation One Merck Drive,  Whitehouse 

Station, New Jersey, 08889, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 4614 

(210) KS/R/ 2008/2792 

(180) 26/08/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d Novo mesto  8501, Šmajerška c.br.6, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4066 

(210) KS/R/ 2008/2808 

(180) 31/08/2028 

(220) 26/09/2008 

(730) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, 

Missouri, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4050 

(210) KS/R/ 2008/2929 

(180) 20/07/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (Also Trading as Nissan Motor Co., Ltd.)  

No. 2 Takara-cho, Kanagawa-Ku, Yokohama-Shi Kanagawa-Ken, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4056 

(210) KS/R/ 2008/2937 

(180) 20/08/2028 

(220) 02/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4160 

(210) KS/R/ 2008/3078 

(180) 10/10/2028 

(220) 09/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4342 

(210) KS/R/ 2008/3296 

(180) 01/11/2028 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Oil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4349 

(210) KS/R/ 2008/3303 

(180) 01/11/2028 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4440 

(210) KS/R/ 2008/3340 

(180) 14/10/2028 

(220) 14/10/2008 

(730) Exxon Mobil Corporation  5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4370 

(210) KS/R/ 2008/3398 

(180) 10/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) KRKA tovarna zdravil d.d Novo mesto  Šmajerška cesta 6 SI-8501 Novo mesto, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2419 

(210) KS/R/ 2008/3630 

(180) 15/09/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Reebok International Limited  Moor Lane Mill, Lancaster, LA 1 1GF, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4544 

(210) KS/R/ 2008/3635 

(180) 26/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) REVLON CONSUMER PRODUCTS CORPORATION  237 PARK AVENUE, NEW 

YORK, 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4667 

(210) KS/R/ 2008/3869 

(180) 09/10/2028 
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(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4776 

(210) KS/R/ 2008/3871 

(180) 09/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4779 

(210) KS/R/ 2008/3873 

(180) 09/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.  Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4783 

(210) KS/R/ 2008/3879 

(180) 01/11/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.   Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 4795 

(210) KS/R/ 2008/3894 

(180) 08/06/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.   Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6373 

(210) KS/R/ 2008/3941 

(180) 05/01/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) Conopco, Inc.  700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7482 

(210) KS/R/ 2008/4068 

(180) 15/10/2028 

(220) 15/10/2008 

(730) UNILEVER N.V.   Weena 455, 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 500 

(210) KS/R/ 2008/4120 

(180) 16/09/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A  RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 Rixensart 

, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 497 

(210) KS/R/ 2008/4125 

(180) 03/07/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 Rixensart 

, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 603 

(210) KS/R/ 2008/4130 

(180) 03/07/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 Rixensart 

, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 614 

(210) KS/R/ 2008/4141 

(180) 03/07/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  RUE DE L’INSTITUT 89 B-1330 RIXENSART, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 619 

(210) KS/R/ 2008/4146 

(180) 03/07/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) GlaxoSmithKline Biologicals S.A.  RUE DE L’INSTITUT 89 B-1330 RIXENSART, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 704 

(210) KS/R/ 2008/4151 

(180) 07/08/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited  980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 653 

(210) KS/R/ 2008/4187 

(180) 29/09/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED  980 Great West Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 655 

(210) KS/R/ 2008/4192 

(180) 14/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) ViiV Healthcare UK Limited  980 Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 656 

(210) KS/R/ 2008/4193 

(180) 11/11/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED  GLAXO WELLCOME HOUSE, BERKELEY AVENUE, 

GREENFORD, MIDDLESEX UB6 0NN, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7000 

(210) KS/R/ 2008/4278 

(180) 17/09/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (UK) IP Limited  980 Great West Road, 

Brentford, Middlesex, TW8 9GS, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21977 

(210) KS/R/ 2008/4371 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PROPERTY B.V.  Zepp 

Lampestraat 4 Oranjestad, AW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21978 

(210) KS/R/ 2008/4373 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) SPIRITS PRODUCT INTERNATIONAL INTELLECTUAL PORPERTY B.V.  Zepp 

Lampestraat 4 Oranjestad, AW 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7318 

(210) KS/R/ 2008/4453 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GALAXO GROUP LIMITED Glaxo Wellcome House,  Berkeley Avenue, Greenford, 

Middlesex UB6 ONN, GB 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 790 

(210) KS/R/ 2008/4510 

(180) 20/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) STAFFORD-MILLER (IRELAND) LIMITED  CLOCHERANE, YOUGHAL ROAD, 

DUNGARVAN, CO. WATERFORD, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 889 

(210) KS/R/ 2008/4605 

(180) 11/11/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) GLAXO GROUP LIMITED  Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford, 

Middlesex UB6 ONN, GB 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2356 

(210) KS/R/ 2008/4622 

(180) 08/09/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) PFIZER PRODUCTS INC  Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7478 

(210) KS/R/ 2008/4668 

(180) 16/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) KOVINOPLASTIKA LOŽ d.o.o.  Lož, Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2384 

(210) KS/R/ 2008/4709 

(180) 22/12/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Kanebo Cosmetics Inc.  11-2, Toranomon 5-chome, Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2333 

(210) KS/R/ 2008/4711 

(180) 13/12/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Kabushiki Kaisha Kanebo Keshohin (Kanebo Cosmetics Inc.)  11-2, Toranomon 5-chome, 

Minato-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 832 

(210) KS/R/ 2008/4890 

(180) 30/09/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) BANK OF AMERICA CORPORATION  100 North Tryon Street Charlotte, NC 28255, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 798 

(210) KS/R/ 2008/4895 

(180) 30/09/2028 

(220) 16/10/2008 
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(730) BANK OF AMERICA CORPORATION  100 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6788 

(210) KS/R/ 2008/5087 

(180) 16/06/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Robert Bosch GmbH  70469 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5194 

(210) KS/R/ 2008/5499 

(180) 05/02/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Luxottica Group S.p.A.  Piazzale Cadorna 3, Milano, 20123, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7284 

(210) KS/R/ 2008/5580 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprises, Inc. (Delaware corporation)  500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7285 

(210) KS/R/ 2008/5581 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprises, Inc. (Delaware corporation)  500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7293 

(210) KS/R/ 2008/5588 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprises, Inc. (Delaware corporation)   500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 7295 

(210) KS/R/ 2008/5590 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprises, Inc. (Delaware corporation)  500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7304 

(210) KS/R/ 2008/5599 

(180) 15/10/2028 

(220) 16/10/2008 

(730) Disney Enterprises, Inc. (Delaware corporation)  500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6846 

(210) KS/R/ 2008/5648 

(180) 12/06/2028 

(220) 17/10/2008 

(730) Melitta Europa GmbH &Co.KG  Ringstrasse 99, D-32427 Minden, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1141 

(210) KS/R/ 2008/5947 

(180) 15/02/2028 

(220) 31/10/2008 

(730) Mead Johnson & Company, LLC  2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 

47721, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3035 

(210) KS/R/ 2008/5994 

(180) 20/07/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D.B.A. HITACHI LTD)  6-6 

Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3037 

(210) KS/R/ 2008/5996 

(180) 20/07/2028 

(220) 05/11/2008 

(730) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d/b/a HITACHI Ltd.)  6-6 Marunouchi 

1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7483 

(210) KS/R/ 2008/6181 

(180) 14/11/2028 

(220) 14/11/2008 

(730) Disney Enterprises, Inc. (Delaware Corporation)   500 South Buena Vista Street Burbank, 

California 91521, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6452 

(210) KS/R/ 2008/6250 

(180) 27/09/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) IRE Beteiligungs GmbH  Industriestrasse 48, 70565 Stuttgart, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6056 

(210) KS/R/ 2008/6370 

(180) 19/07/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5874 

(210) KS/R/ 2008/6401 

(180) 10/07/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) PwC Business Trust  300 Madison Avenue, New York, New York 10017, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6466 

(210) KS/R/ 2008/6405 

(180) 17/03/2028 

(220) 17/11/2008 
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(730) STMicroelectronics International N.V.  Schiphol Boulevard 265 1118 BH Schiphol, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6352 

(210) KS/R/ 2008/6443 

(180) 13/12/2028 

(220) 17/11/2008 

(730) CANDIA  1-3 rue des Italiens, 75009 Paris, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5387 

(210) KS/R/ 2008/6907 

(180) 02/07/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Volkswagen Aktiengesellschaft  38436 Wolfsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5996 

(210) KS/R/ 2008/7009 

(180) 26/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o.  Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6179 

(210) KS/R/ 2008/7074 

(180) 02/07/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Volkswagen Aktiengesellschaft  38436 Wolfsburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7490 

(210) KS/R/ 2008/7089 

(180) 18/11/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe  Schottenring 30 1010 

Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1392 

(210) KS/R/ 2008/7127 

(180) 19/10/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o.  Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1379 

(210) KS/R/ 2008/7130 

(180) 19/10/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o.  Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1604 

(210) KS/R/ 2008/7264 

(180) 19/10/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o.  Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7460 

(210) KS/R/ 2008/7358 

(180) 27/10/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KgaA   Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7466 

(210) KS/R/ 2008/7474 

(180) 30/05/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) Merck KGaA  Frankfurter Strasse 250, 64293 Darmstadt, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1513 

(210) KS/R/ 2008/7555 

(180) 19/10/2028 

(220) 18/11/2008 

(730) ORE investiranje in upravljanje naložb d.o.o.  Poljska pot 2, 1000 Ljubljana, SI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6387 

(210) KS/R/ 2008/7714 

(180) 21/05/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) Kedrion Biopharma Inc.   Parker Plaza, 400 Kelby Street Fort Lee, New Jersey 07024, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5513 

(210) KS/R/ 2008/7777 

(180) 18/03/2028 

(220) 19/11/2008 

(730) CHEVRON SERVICES COMPANY SAS  79 rue Anatole France, F-92300 LEVALLOIS 

PERRET, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

379 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDRYSHIME NË REGJISTËR TË 

MARKAVE TREGTARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

380 

 

(111) 8376 

(210) KS/M/ 2008/133 

(220) 19/02/2008 

(730) ASOS KUYUMCULUK PAZARLAMA ANONIM SIRKETI Mollafenari Mah. Atik 

Alipaşa Medresesi Sokak No: 19 Fatih / Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8034 

(210) KS/M/ 2008/264 

(220) 02/04/2008 

(730) ALTADIS, S.A. C/Via de los Poblados, 3 - Edificio 7 Plantas 3 Y 4 Madrid 28, ES 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9974 

(210) KS/M/ 2008/465 

(220) 29/04/2008 

(730) CANDY S.P.A. Via Missori, 8, 20900 Monza (Monza e Brianza), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8071 

(210) KS/M/ 2008/466 

(220) 29/04/2008 

(730) Zerowatt Hoover S.p.A. Via Privata Eden Fumagalli, Brugherio (Monza e Brianza), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9976 

(210) KS/M/ 2008/467 

(220) 29/04/2008 

(730) CANDY S.P.A. Via Missori, 8, 20900 Monza (Monza e Brianza), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13175 

(210) KS/M/ 2008/468 

(220) 29/04/2008 

(730) CANDY S.P.A. Via Missori, 8, 20900 Monza (Monza e Brianza), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8616 

(210) KS/M/ 2008/645 

(220) 19/05/2008 

(730) BELVEST S.P.A. Via Corsica 23, 35016 Piazzola sul Brenta (Padova), IT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13620 

(210) KS/M/ 2008/901 

(220) 12/06/2008 

(730) Julius Sämann Ltd. c/o WUNDER-BAUM AG Emdwiesenstrasse 29 CH-8240 Thayngen, 

CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15529 

(210) KS/M/ 2008/1127 

(220) 24/06/2008 

(730) Wyeth LLC 235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8483 

(210) KS/M/ 2008/1129 

(220) 24/06/2008 

(730) ARENA DISTRIBUTION S.A. Baarerstrasse 95 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10057 

(210) KS/M/ 2008/1130 

(220) 24/06/2008 

(730) ARENA DISTRIBUTION S.A. Baarerstrasse 95 6300 Zug, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8533 

(210) KS/M/ 2008/1131 

(220) 25/06/2008 

(730) Ford Models, Inc. 11 East 26th Street, 14th Floor, New York, NY 10010, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8494 

(210) KS/M/ 2008/1163 

(220) 03/07/2008 

(730) FRAM Group IP LLC 1900 West Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15115 

(210) KS/M/ 2008/1165 

(220) 07/04/2008 

(730) Pietrasanta Pharma S.p.A. Via di Caprino 7, Capannori (LU), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10066 

(210) KS/M/ 2008/1184 

(220) 04/07/2008 

(730) Pietrasanta Pharma S.p.A. Via di Caprino 7, Capannori (LU), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9978 

(210) KS/M/ 2008/1274 

(220) 14/07/2008 

(730) DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A Via Franco Sacchetti, 20 20099 Sesto San 

Giovanni, Milano, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8490 

(210) KS/M/ 2008/1302 

(220) 18/07/2008 

(730) Kraft Foods Schweiz Holding GmbH Chollerstrasse 4 Zug 6301, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9098 

(210) KS/M/ 2008/1598 

(220) 19/08/2008 

(730) Wilson Sporting Goods Co. 1 Prudential Plaza, 130 East Randolph Street, Suite 600, 

Chicago, IL 60601, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9099 

(210) KS/M/ 2008/1599 

(220) 19/08/2008 

(730) Wilson Sporting Goods Co. 1 Prudential Plaza, 130 East Randolph Street, Suite 600, 

Chicago, IL 60601, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9418 

(210) KS/M/ 2008/1673 

(220) 27/08/2008 

(730) Pennzoil-Quaker State Company 150 N.Dairy, Ashford, E0338F, Houston, TX 77079, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9424 

(210) KS/M/ 2008/1745 

(220) 28/08/2008 

(730) Wyeth LLC 235 East 42nd Street, 10017 New York, NY, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9119 

(210) KS/M/ 2008/1783 

(220) 29/08/2008 

(730) Newport Pharmaceuticals Limited A4, Swords Enterprise Park Feltrim Road Swords, 

County Dublin, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8808 

(210) KS/M/ 2008/2046 

(220) 08/09/2008 

(730) FRANCESCO PINEIDER S.r.l. Piazza Rucellai 4-7/R, 50123 Firenze, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8798 

(210) KS/M/ 2008/2055 

(220) 09/09/2008 

(730) Eaton Corporation 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8799 

(210) KS/M/ 2008/2056 

(220) 09/09/2008 

(730) Eaton Corporation 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8797 

(210) KS/M/ 2008/2058 

(220) 09/09/2008 
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(730) Eaton Corporation 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17155 

(210) KS/M/ 2008/2256 

(220) 17/09/2008 

(730) Worldwide Franchise Systems, Inc. One StarPoint, Stamford, Connecticut 06902, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15913 

(210) KS/M/ 2008/5135 

(220) 16/10/2008 

(730) Helly Hansen ASA Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, NO 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9963 

(210) KS/M/ 2008/5660 

(220) 16/10/2008 

(730) Amstel Brouwerij B.V. Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10010 

(210) KS/M/ 2008/5749 

(220) 16/10/2008 

(730) Amstel Brouwerij B.V. Tweede Weteringplantsoen 21, 1017 ZD, Amsterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10397 

(210) KS/M/ 2008/6240 

(220) 24/10/2008 

(730) Bormioli Rocco S.r.l., Viale Martiri della Libertà 1, 43036 FIDENZA (PARMA), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10396 

(210) KS/M/ 2008/6241 

(220) 24/10/2008 

(730) Bormioli Rocco S.r.l., Viale Martiri della Libertà 1, 43036 FIDENZA (PARMA), IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15258 

(210) KS/M/ 2008/6608 

(220) 06/11/2008 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KAVACIK OFİS RÜZGARLI BAHҪE MAH. KAVAK SK. NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10456 

(210) KS/M/ 2008/6649 

(220) 06/11/2008 

(730) Intersnack Knabber- Gebäck GmbH & Co. KG Erna-Schaffler-Straße 3 51103 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10457 

(210) KS/M/ 2008/6650 

(220) 06/11/2008 

(730) Intersnack Knabber- Gebäck GmbH & Co. KG Erna-Schaffler-Straße 3 51103 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10458 

(210) KS/M/ 2008/6651 

(220) 06/11/2008 

(730) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG Erna-Schaffler-Straße 3, 51103 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10459 

(210) KS/M/ 2008/6652 

(220) 06/11/2008 

(730) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG Erna-Schaffler-Straße 3, 51103 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12694 

(210) KS/M/ 2008/6653 

(220) 06/11/2008 

(730) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG Erna-Schaffler-Straße 3, 51103 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10460 

(210) KS/M/ 2008/6654 

(220) 06/11/2008 
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(730) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG Erna-Schaffler-Straße 3, 51103 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10462 

(210) KS/M/ 2008/6656 

(220) 06/11/2008 

(730) Intersnack Knabber- Gebäck GmbH & Co. KG Erna-Schaffler-Straße 3 51103 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10858 

(210) KS/M/ 2008/6881 

(220) 14/11/2008 

(730) Intersnack Knabber-Gebäck GmbH & Co. KG Erna-Scheffler-Straße 3 51103 Köln, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20841 

(210) KS/M/ 2008/7065 

(220) 14/11/2008 

(730) Drustvo za proizvodstvo, trgovija i uslugi VIPRO DOOEL  Industriska br.60, s.Prdejci 

1480 Gevgelija, MK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18046 

(210) KS/M/ 2008/7198 

(220) 17/11/2008 

(730) ASOS KUYUMCULUK PAZARLAMA ANONIM SIRKETI Mollafenari Mah. Atik 

Alipaşa Medresesi Sokak No: 19 Fatih /Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10974 

(210) KS/M/ 2008/7216 

(220) 17/11/2008 

(730) Wm. WRIGLEY Jr. Company 1132 Blackhawk Street, Chicago, Illinois 60642, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 21973 

(210) KS/M/ 2008/7429 

(220) 19/11/2008 

(730) Fuchs Lubritech GmbH Werner-Heisenberg-Straße 1 67661 Kaiserslautern, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12570 

(210) KS/M/ 2010/471 

(220) 13/05/2010 

(730) Stiefel Laboratories, Inc.   Corporation Service Company 251 Little Falls Drive, 

Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13546 

(210) KS/M/ 2011/991 

(220) 22/09/2011 

(730) Stiefel Laboratories, Inc. Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive 

Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13781 

(210) KS/M/ 2011/1193 

(220) 18/11/2011 

(730) GlaxoSmithKline LLC Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14814 

(210) KS/M/ 2012/438 

(220) 25/04/2012 

(730) Stiefel Laboratories, Inc.  Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive 

Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14723 

(210) KS/M/ 2012/439 

(220) 25/04/2012 

(730) Stiefel Laboratories, Inc.  Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive 

Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14798 

(210) KS/M/ 2012/509 

(220) 16/05/2012 

(730) GlaxoSmithKline LLC  Corporation Service Company 251 Little Falls Drive, Wilmington, 

Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14053 

(210) KS/M/ 2012/1010 

(220) 04/10/2012 

(730) DRAKA KABEL B.V. Schieweg 9, 2627 AN Delft, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14048 

(210) KS/M/ 2012/1011 

(220) 04/10/2012 

(730) DRAKA KABEL B.V. Schieweg 9, 2627 AN Delft, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16724 

(210) KS/M/ 2013/458 

(220) 08/05/2013 

(730) Stiefel Laboratories, Inc. Corporation Service Company 251 Little Falls Drive Wilmington 

Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16731 

(210) KS/M/ 2013/740 

(220) 29/07/2013 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KAVACIK OFİS RÜZGARLI BAHҪE MAH. KAVAK SK. NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17822 

(210) KS/M/ 2013/1150 

(220) 29/11/2013 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KAVACIK OFİS RÜZGARLI BAHҪE MAH. KAVAK SK. NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19810 

(210) KS/M/ 2015/675 

(220) 20/07/2015 

(730) ECZACIBAŞİ TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞIRKETİ 

 KAVACIK OFİS RÜZGARLI BAHҪE MAH. KAVAK SK. NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19818 

(210) KS/M/ 2015/676 

(220) 20/07/2015 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 KAVACIK OFİS RÜZGARLI BAHҪE MAH. KAVAK SK. NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19819 

(210) KS/M/ 2015/677 

(220) 20/07/2015 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM İRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

 KAVACIK OFİS RÜZGARLI BAHҪE MAH. KAVAK SK. NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20826 

(210) KS/M/ 2015/1323 

(220) 14/12/2015 

(730) BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (ANONYMUS COMPANY) 56A rue du 

Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23119 

(210) KS/M/ 2017/980 

(220) 07/08/2017 

(730) Eastman Performance Films, LLC. 251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23118 

(210) KS/M/ 2017/981 

(220) 07/08/2017 

(730) Eastman Performance Films, LLC  251 Little Falls Drive, Wilmington, Delaware 19808, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2603 

(210) KS/R/ 2008/402 

(220) 23/04/2008 

(730) IPR Pharmaceuticals, Inc. Road 188, San Isidro Industrial Park, Canovanas, Puerto Rico 

00729, PR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 232 

(210) KS/R/ 2008/802 

(220) 03/06/2008 

(730) ArcelorMittal 24-26 Boulevard d'Avranches, L-1160, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7415 

(210) KS/R/ 2008/952 

(220) 16/06/2008 

(730) GOODY'S S.A. SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES Athens International 

Airport EL. VENIZELOS, 14B Building, 19019 SPATA, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7350 

(210) KS/R/ 2008/953 

(220) 16/06/2008 

(730) GOODY'S S.A. SOCIETE ANONYME OF CATERING SERVICES Athens International 

Airport EL. VENIZELOS, 14B Building, 19019 SPATA, GR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5692 

(210) KS/R/ 2008/1169 

(220) 16/07/2008 

(730) FRAM Group IP LLC 1900 West Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5697 

(210) KS/R/ 2008/1181 

(220) 18/07/2008 

(730) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC 7100 Corporate Drive, Plano, TX 

70524, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5702 

(210) KS/R/ 2008/1341 

(220) 18/08/2008 

(730) Dell Inc. One Dell Way, Round Rock, 78682 Texas, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 5705 

(210) KS/R/ 2008/1382 

(220) 19/08/2008 

(730) PRESTONE PRODUCTS CORPORATION 69 Eagle Road, Danbury, Connecticut 06810, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3328 

(210) KS/R/ 2008/1697 

(220) 09/02/2008 

(730) Golden Lady Company S.p.A. Via Giacomo Leopardi 3/5, Castiglione delle Stiviere 

(Mantova), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 405 

(210) KS/R/ 2008/1714 

(220) 02/09/2008 

(730) Wyeth LLC 235 East 42nd Street, NY 10017 New York, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3607 

(210) KS/R/ 2008/2135 

(220) 19/09/2008 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞIRKETİ 

KAVACIK OFİS RÜZGARLI BAHҪE MAH. KAVAK SK. NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7362 

(210) KS/R/ 2008/2137 

(220) 19/09/2009 

(730) ECZACIBAŞİ TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  

KAVACIK OFİS RÜZGARLI BAHҪE MAH. KAVAK SK. NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7363 

(210) KS/R/ 2008/2138 

(220) 19/09/2008 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

KAVACIK OFİS RÜZGARLI BAHҪE MAH.KAVAK SK.NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3609 

(210) KS/R/ 2008/2139 

(220) 19/09/2008 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞIRKETİ 

KAVACIK OFİS RÜZGARLI BAHҪE MAH. KAVAK SK. NO.20 BEYKOZ İSTANBUL, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6373 

(210) KS/R/ 2008/3941 

(220) 15/10/2008 

(730) Conopco, Inc. 700 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NJ 07632, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 702 

(210) KS/R/ 2008/4149 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 703 

(210) KS/R/ 2008/4150 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 689 

(210) KS/R/ 2008/4409 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline LLC,  Corporation Service Company, 251 Little Falls Drive 

Wilmington, Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 813 

(210) KS/R/ 2008/4500 

(220) 16/10/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive Wilmington Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 594 

(210) KS/R/ 2008/4506 

(220) 19/09/2008 

(730) GlaxoSmithKline Consumer Healthcare (US) IP LLC Corporation Service Company, 251 

Little Falls Drive Wilmington Delaware 19808, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5194 

(210) KS/R/ 2008/5499 

(220) 16/10/2008 

(730) Luxottica Group S.p.A. Piazzale Cadorna 3, Milano, 20123, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3035 

(210) KS/R/ 2008/5994 

(220) 05/11/2008 

(730) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (D.B.A. HITACHI LTD) 6-6 

Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3037 

(210) KS/R/ 2008/5996 

(220) 05/11/2008 

(730) KABUSHIKI KAISHA HITACHI SEISAKUSHO (d/b/a HITACHI Ltd.) 6-6 

Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20561 

(210) KS/M/ 2008/254 

(220) 13/04/2012 

(730) Budějovický Budvar, národni podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Enterprise Nationale K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 

České Budějovice Delivering No.:37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/255 

(220) 13/04/2012 

(730) Budějovický Budvar, národni podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Enterprise Nationale K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 

České Budějovice Delivering No.:37021, CZ, CZ 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8031 

(210) KS/M/ 2008/259 

(220) 02/04/2008 

(730) Budéjovický Budvar, národni podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Enterprise Nationale K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 

České Budějovice Delivering No.:37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8032 

(210) KS/M/ 2008/260 

(220) 02/04/2008 

(730) Budéjovický Budvar, národni podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, 

Budweiser Budvar, Enterprise Nationale 

 K. Světlé 512/4, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice Delivering No.:37021, CZ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8053 

(210) KS/M/ 2008/410 

(220) 23/04/2008 

(730) SBARRO LLC 401 Broadhollow Road, Melville, New York 11747, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14896 

(210) KS/M/ 2008/442 

(220) 13/04/2012 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V. Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14918 

(210) KS/M/ 2008/443 

(220) 13/04/2012 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V. Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14919 

(210) KS/M/ 2008/444 

(220) 13/04/2012 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V.  Stationsplein 4 3818 LE  Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14921 

(210) KS/M/ 2008/446 

(220) 13/04/2012 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V. Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/448 

(220) 13/04/2012 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V. Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8474 

(210) KS/M/ 2008/737 

(220) 05/06/2008 

(730) Tikkurila OyJ Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8475 

(210) KS/M/ 2008/738 

(220) 05/06/2008 

(730) Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8476 

(210) KS/M/ 2008/739 

(220) 05/06/2008 

(730) Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8477 

(210) KS/M/ 2008/740 

(220) 05/06/2008 

(730) Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1, 01300 Vantaa, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15097 

(210) KS/M/ 2008/920 

(220) 06/04/2012 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V.  Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15096 

(210) KS/M/ 2008/922 

(220) 06/04/2012 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V. Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10532 

(210) KS/M/ 2008/1420 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10138 

(210) KS/M/ 2008/1421 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10508 

(210) KS/M/ 2008/1422 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8642 

(210) KS/M/ 2008/1423 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8641 

(210) KS/M/ 2008/1424 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8640 

(210) KS/M/ 2008/1425 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8639 

(210) KS/M/ 2008/1426 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8638 

(210) KS/M/ 2008/1427 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8637 

(210) KS/M/ 2008/1428 

(220) 04/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8808 

(210) KS/M/ 2008/2046 

(220) 08/09/2008 

(730) Pineider 1774 S.r.l. Via del Roseto 54, Localita Vallina 50012-BAGNO a RIPOLI 

(FI), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 8796 

(210) KS/M/ 2008/2057 

(220) 09/09/2008 

(730) Eaton Aeroquip LLC 1000 Eaton Boulevard, Cleveland, Ohio 44122, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10632 

(210) KS/M/ 2008/2214 

(220) 16/09/2008 

(730) Murexin GmbH 1, Franz v. Furtenbachstrasse, A-2700 Wiener Neustadt, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9441 

(210) KS/M/ 2008/2261 

(220) 19/09/2008 

(730) LafargeHolcim Ltd Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 9442 

(210) KS/M/ 2008/2262 

(220) 19/09/2008 

(730) LafargeHolcim Ltd Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9619 

(210) KS/M/ 2008/2263 

(220) 19/09/2008 

(730) LafargeHolcim Ltd Zürcherstrasse 156, 8645 Jona, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16024 

(210) KS/M/ 2008/3395 

(220) 08/08/2012 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Göteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15668 

(210) KS/M/ 2008/3398 

(220) 08/08/2012 

(730) SCA Hygiene Products AB SE-405 04 Gӧteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17214 

(210) KS/M/ 2008/3559 

(220) 13/08/2012 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16391 

(210) KS/M/ 2008/3560 

(220) 13/08/2012 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Gӧteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17485 

(210) KS/M/ 2008/5196 

(220) 16/10/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 10239 

(210) KS/M/ 2008/5516 

(220) 16/10/2008 

(730) Anheuser-Busch InBev S.A. Grand-Place 1, 1000 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10239 

(210) KS/M/ 2008/5516 

(220) 16/10/2008 

(730) Newbelco S.A. Grand-Place 1, 1000 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10067 

(210) KS/M/ 2008/5601 

(220) 16/10/2008 

(730) Anheuser-Busch InBev S.A. Grand-Place 1, 1000 Bruxelles, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10067 

(210) KS/M/ 2008/5601 

(220) 16/10/2008 

(730) Newbelco S.A. Grand-Place 1, 1000 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15258 

(210) KS/M/ 2008/6608 

(220) 06/11/2008 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Buyukdere Cad. No:185 Levent, 34394 Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10763 

(210) KS/M/ 2008/7622 

(220) 26/11/2008 

(730) BEUMER Group GmbH & Co. KG Oelder Str. 40 59269 Beckum, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10771 

(210) KS/M/ 2008/7985 

(220) 10/12/2008 

(730) Newbelco S.A. Grand Place 1, 1000 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10771 

(210) KS/M/ 2008/7985 

(220) 10/12/2008 

(730) Anheuser-Busch InBev S.A. Grand Place 1, 1000 Bruxelles, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10774 

(210) KS/M/ 2008/8001 

(220) 10/12/2008 

(730) Anheuser-Busch InBev S.A. Grand Place 1, 1000 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 10774 

(210) KS/M/ 2008/8001 

(220) 10/12/2008 

(730) Newbelco S.A. Grand Place 1, 1000 Brussels, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11160 

(210) KS/M/ 2008/8012 

(220) 19/11/2008 

(730) American Covers, LLC. 533 Maryville University Drive St. Louis, Missouri 63141, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 20257 

(210) KS/M/ 2009/8321 

(220) 29/01/2009 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V.  Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11390 

(210) KS/M/ 2009/8494 

(220) 09/03/2009 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 11387 

(210) KS/M/ 2009/8500 

(220) 09/03/2009 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12175 

(210) KS/M/ 2009/9267 

(220) 16/09/2009 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11533 

(210) KS/M/ 2009/9274 

(220) 16/09/2009 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 
 

(111) 22599 

(210) KS/M/ 2009/9277 

(220) 16/09/2009 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 12316 

(210) KS/M/ 2009/9278 

(220) 16/09/2009 

(730) MARKANT Services International GmbH  Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12317 

(210) KS/M/ 2009/9293 

(220) 28/09/2009 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 12176 

(210) KS/M/ 2009/9376 

(220) 02/10/2009 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13058 

(210) KS/M/ 2010/995 

(220) 27/10/2010 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13057 

(210) KS/M/ 2010/996 

(220) 27/10/2010 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag 

 SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 
 



Buletini Zyrtar Nr. 72 i Agjencisë së Pronësisë Industriale 

 

 

404 

 

(111) 13231 

(210) KS/M/ 2011/371 

(220) 18/04/2011 

(730) Avocent Huntsville LLC 4991 Corporate Drive, Huntsville, Alabama 35805, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13207 

(210) KS/M/ 2011/411 

(220) 27/04/2011 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Seattle. Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14292 

(210) KS/M/ 2011/634 

(220) 16/06/2011 

(730) MARKANT Services International GmbH Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2, 77656 

Offenburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 13888 

(210) KS/M/ 2011/1230 

(220) 02/12/2011 

(730) Murexin GmbH Franz v. Furtenbach-Straße 1, 2700 Wiener Neustadt, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14075 

(210) KS/M/ 2012/367 

(220) 06/04/2012 

(730) nVent Solutions (UK) Limited 3 Rutherford Road, Stephenson Industrial Estate, 

Washington, Tyne And Wear, NE37 3HX, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14640 

(210) KS/M/ 2012/375 

(220) 12/04/2012 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V. Stationsplein 4, 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14464 

(210) KS/M/ 2012/740 

(220) 12/07/2012 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V. Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16163 

(210) KS/M/ 2012/755 

(220) 13/07/2012 

(730) Forest Laboratories, LLC Morris Corporate Center III, 400 Interpace Parkway, 

Parsipanny, New Jersey 07054, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 20109 

(210) KS/M/ 2012/756 

(220) 13/07/2012 

(730) Forest Laboratories, LLC Morris Corporate Center III, 400 Interpace Parkway, 

Parsipanny, New Jersey 07054, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 14590 

(210) KS/M/ 2012/762 

(220) 17/07/2012 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V. Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16776 

(210) KS/M/ 2013/623 

(220) 01/07/2013 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Suite Seattle, Washington 98134, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16778 

(210) KS/M/ 2013/624 

(220) 01/07/2013 

(730) Starbucks Corporation d/b/a  Starbucks Coffee Company 2401 Utah Avenue South, 

Suite Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16779 

(210) KS/M/ 2013/625 

(220) 01/07/2013 

(730) Starbucks Corporation 2401 Utah Avenue South, Suite Seattle, Washington 98134, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16781 

(210) KS/M/ 2013/626 

(220) 01/07/2013 

(730) Starbucks Corporation 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16783 

(210) KS/M/ 2013/627 

(220) 01/07/2013 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16784 

(210) KS/M/ 2013/628 

(220) 01/07/2013 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16785 

(210) KS/M/ 2013/629 

(220) 01/07/2013 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 16792 

(210) KS/M/ 2013/630 

(220) 01/07/2013 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Suite Seattle, Washington 98134, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16793 

(210) KS/M/ 2013/631 

(220) 01/07/2013 

(730) Starbucks Corporation 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16794 

(210) KS/M/ 2013/632 

(220) 01/07/2013 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16795 

(210) KS/M/ 2013/633 

(220) 01/07/2013 

(730) Starbucks Corporation 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 15662 

(210) KS/M/ 2013/634 

(220) 01/07/2013 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Suite Seattle, Washington 98134, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 15663 

(210) KS/M/ 2013/635 

(220) 01/07/2013 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Suite Seattle, Washington 98134, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16457 

(210) KS/M/ 2013/636 

(220) 01/07/2013 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Suite Seattle, Washington 98134, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 16731 

(210) KS/M/ 2013/740 

(220) 29/07/2013 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Kanyon Ofis Buyukdere Cad. No:185, Levent-Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 17822 

(210) KS/M/ 2013/1150 

(220) 29/11/2013 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Kanyon Ofis Buyukdere Cad. No:185 Levent-Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 18190 

(210) KS/M/ 2014/170 

(220) 04/03/2014 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 18688 

(210) KS/M/ 2014/1174 

(220) 05/12/2014 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19810 

(210) KS/M/ 2015/675 

(220) 20/07/2015 

(730) ECZACIBAŞİ TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞIRKETİ Kanyon Ofis Buyukdere Caddesi No: 185, Levent–Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19818 

(210) KS/M/ 2015/676 

(220) 20/07/2015 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Kanyon Ofis Buyukdere Caddesi No: 185, Levent – Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 19819 

(210) KS/M/ 2015/677 

(220) 20/07/2015 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Kanyon Ofis Buyukdere Caddesi No: 185, Levent–Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 21057 

(210) KS/M/ 2015/1338 

(220) 16/12/2015 

(730) FrieslandCampina Nederland B.V. Stationsplein 4 3818 LE Amersfoort, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2017/134 

(220) 10/02/2017 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 
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(111)  

(210) KS/M/ 2017/406 

(220) 03/04/2017 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 GÖTEBORG, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2017/407 

(220) 03/04/2017 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 22703 

(210) KS/M/ 2017/408 

(220) 03/04/2017 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 22707 

(210) KS/M/ 2017/409 

(220) 03/04/2017 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2985 

(210) KS/R/ 2008/927 

(220) 16/06/2008 

(730) Starbucks Corporation 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2986 

(210) KS/R/ 2008/928 

(220) 16/06/2008 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2987 

(210) KS/R/ 2008/929 

(220) 16/06/2008 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2988 

(210) KS/R/ 2008/930 

(220) 16/06/2008 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2989 

(210) KS/R/ 2008/931 

(220) 16/06/2008 

(730) Starbucks Corporation 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2991 

(210) KS/R/ 2008/933 

(220) 16/06/2008 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2992 

(210) KS/R/ 2008/934 

(220) 16/06/2008 

(730) Starbucks Corporation 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2994 

(210) KS/R/ 2008/936 

(220) 16/06/2008 

(730) Starbucks Corporation 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 2995 

(210) KS/R/ 2008/937 

(220) 16/06/2008 

(730) Starbucks Corporation 2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2996 

(210) KS/R/ 2008/938 

(220) 16/06/2008 

(730) Starbucks Corporation  2401 Utah Avenue South, Seattle, Washington 98134, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 285 

(210) KS/R/ 2008/1177 

(220) 16/07/2008 

(730) Federal-Mogul Bremsbelag GmbH Glinder Weg 1, 21509 Glinde, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 2047 

(210) KS/R/ 2008/1742 

(220) 05/09/2008 

(730) FANUC CORPORATION 3580 Shibokusa Aza-Komanba, Oshino-mura 

Minamitsuru-gun, Yamanashi, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 5663 

(210) KS/R/ 2008/1997 

(220) 16/09/2008 

(730) ITT MANUFACTURING ENTERPRISES, INC. 1105 NORTH MARKET STREET, 

SUITE 1300, WILMINGTON, DELAWARE 19801, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 3607 

(210) KS/R/ 2008/2135 

(220) 19/09/2008 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞIRKETİ Buyukdere Cad.NO: 185 Levent - 34394 Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7362 

(210) KS/R/ 2008/2137 

(220) 19/09/2009 

(730) ECZACIBAŞİ TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ  Buyukdere Cad.NO: 185 Levent-34394 Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7363 

(210) KS/R/ 2008/2138 

(220) 19/09/2008 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞİRKETİ Buyukdere Cad.No:185 Levent, 34394 Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 3609 

(210) KS/R/ 2008/2139 

(220) 19/09/2008 

(730) ECZACIBAŞI TÜKETİM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM 

ŞIRKETİ Buyukdere Cad.NO: 185 Levent - 34394 Istanbul, TR 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1141 

(210) KS/R/ 2008/5947 

(220) 31/10/2008 

(730) Mead Johnson & Company, LLC 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana 

47721, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1041 

(210) KS/R/ 2008/6172 

(220) 14/11/2008 

(730) WILLIAMSON-DICKIE MANUFACTURING COMPANY, LLC 319 Lipscomb, 

P.O. Box 1779, Forth Worth, Texas 76104, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6630 

(210) KS/R/ 2008/6272 

(220) 17/11/2008 

(730) ASTRO Strobel Kommunikationssysteme GmbH 1-3, Olefant, 51427 Bergisch 

Gladbach, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7490 

(210) KS/R/ 2008/7089 

(220) 18/11/2008 

(730) VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe Schottenring 30 1010 

Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 7490 

(210) KS/R/ 2008/7089 

(220) 18/11/2008 

(730) VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG Schottenring 

30 1010 Wien, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 1541 

(210) KS/R/ 2008/7196 

(220) 18/11/2008 

(730) Brown-Forman Distillery, Inc. a Delaware corporation 2921 Dixie Highway, Shively, 

Kentucky 40216, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1498 

(210) KS/R/ 2008/7242 

(220) 18/11/2008 

(730) FANUC CORPORATION 3580 Shibokusa Aza-Komanba, Oshino-mura, 

Minamitsuru-gun, Yamanashi, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

(111) 6387 

(210) KS/R/ 2008/7714 

(220) 19/11/2008 

(730) Kedrion Biopharma Inc.  Parker Plaza, 400 Kelby Street Fort Lee, New Jersey 07024, 

US 

_____________________________________________________________________ 

 
(111) 8202 

(210) KS/M/ 2008/364 

(220) 18/04/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8203 

(210) KS/M/ 2008/365 

(220) 18/04/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited  Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8204 

(210) KS/M/ 2008/366 

(220) 18/04/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8205 

(210) KS/M/ 2008/367 

(220) 18/04/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8053 

(210) KS/M/ 2008/410 

(220) 23/04/2008 

(730) Sbarro Franchise Co. LLC 1328 Dublin Road, Columbus, OHIO 43215, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8053 

(210) KS/M/ 2008/410 

(220) 23/04/2008 

(730) NEW SBARRO LLC 401 Broadhollow Road, Melville, New York 11747, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8102 

(210) KS/M/ 2008/545 

(220) 08/05/2008 

(730) Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9923 

(210) KS/M/ 2008/593 

(220) 08/05/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9924 

(210) KS/M/ 2008/594 

(220) 08/05/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8498 

(210) KS/M/ 2008/1140 

(220) 30/06/2008 

(730) SCAMBIA HOLDINGS CYPRUS LIMITED 17 Gr. Xenopoulou Street 3106 

Limassol, CY 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 8627 

(210) KS/M/ 2008/1198 

(220) 10/07/2008 

(730) PPG Coatings Danmark A/S Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8630 

(210) KS/M/ 2008/1200 

(220) 10/07/2008 

(730) PPG Coatings Danmark A/S Gladsaxevej 300, DK-2860 Søborg, DK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8488 

(210) KS/M/ 2008/1259 

(220) 11/07/2008 

(730) Perrigo Pharma International D.A.C. (formerly known as Elan Pharma International 

Limited) Treasury Building, Grand Canal Street Lower Dublin 2, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8604 

(210) KS/M/ 2008/1338 

(220) 24/07/2008 

(730) CAME S.p.A. Via Martiri della Libertà 15, Frazione Dosson-31030 CASIER (TV), 

IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14076 

(210) KS/M/ 2008/1456 

(220) 14/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8842 

(210) KS/M/ 2008/1777 

(220) 29/08/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8949 

(210) KS/M/ 2008/1938 

(220) 03/09/2008 
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(730) GE POWER CONTROLS HOLDING ITALIA S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 6 CAP 20124, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8949 

(210) KS/M/ 2008/1938 

(220) 03/09/2008 

(730) GE Industrial Belgium BVBA Nieuwevaart 51, Gent, BE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 8808 

(210) KS/M/ 2008/2046 

(220) 08/09/2008 

(730) Firenze 1774 S.r.l. Piazza Paolo Ravagnati, 1 20853 Biassono (MB), IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/3774 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/3801 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/3809 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 
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(111)  

(210) KS/M/ 2008/3821 

(220) 21/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/3822 

(220) 21/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/3836 

(220) 15/10/2008 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/3855 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2008/3856 

(220) 15/08/2012 

(730) Bayer Intellectual Property GmbH Alfred-Nobel-Strasse 10, 40789 Monheim am 

Rhein, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9695 

(210) KS/M/ 2008/4215 

(220) 16/10/2008 

(730) DOMECQ BODEGA LAS COPAS, S.L.  Manuel Maria González, 12/11403 Jerez 

De La Frontera (Cádiz), ES 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 9685 

(210) KS/M/ 2008/4884 

(220) 16/10/2008 

(730) Stora Enso Paper Oy Kanavaranta 1, FI-00160 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9686 

(210) KS/M/ 2008/4885 

(220) 16/10/2008 

(730) Stora Enso Paper Oy Kanavaranta 1, FI-00160 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9684 

(210) KS/M/ 2008/4886 

(220) 16/10/2008 

(730) Stora Enso Paper Oy Kanavaranta 1, FI-00160 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 9683 

(210) KS/M/ 2008/4891 

(220) 16/10/2008 

(730) Stora Enso Paper Oy Kanavaranta 1, FI-00160 Helsinki, FI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17100 

(210) KS/M/ 2008/5129 

(220) 16/10/2008 

(730) fit GmbH Am Werk 9, 02788 Zittau OT Hirschfelde, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10397 

(210) KS/M/ 2008/6240 

(220) 24/10/2008 

(730) Bormioli Rocco S.r.l., Piazzale Cadorna Luigi 4, 20123 Milan, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10396 

(210) KS/M/ 2008/6241 

(220) 24/10/2008 

(730) Bormioli Rocco S.r.l., Piazzale Cadorna Luigi 4, 20123 Milan, IT 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10710 

(210) KS/M/ 2008/6784 

(220) 10/11/2008 

(730) INA International Ltd. 824 41st Avenue N.E. Calgary, Alberta, T2E 3R3, CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10709 

(210) KS/M/ 2008/6797 

(220) 10/11/2008 

(730) INA International Ltd. 824 41st Avenue N.E. Calgary, Alberta, T2E 3R3, CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10708 

(210) KS/M/ 2008/6798 

(220) 10/11/2008 

(730) INA International Ltd. 824 41st Avenue N.E. Calgary, Alberta, T2E 3R3, CA 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13161 

(210) KS/M/ 2008/7211 

(220) 17/11/2008 

(730) Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11099 

(210) KS/M/ 2008/7353 

(220) 18/11/2008 

(730) Almi Verwaltungs GmbH Hörschinger Str. 1, A-4064 Oftering , AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11319 

(210) KS/M/ 2008/7673 

(220) 01/12/2008 

(730) Perrigo Pharma International D.A.C. (formerly known as Elan Pharma International 

Limited) Treasury Building, Grand Canal Street Lower Dublin 2, IE 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11300 

(210) KS/M/ 2008/7675 

(220) 01/12/2008 

(730) Perrigo Pharma International D.A.C. (formerly known as Elan Pharma International 

Limited) Treasury Building, Grand Canal Street Lower Dublin 2, IE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10901 

(210) KS/M/ 2008/7860 

(220) 05/12/2008 

(730) P.C. International Marketing Limited Akara Building, 24 De Castro Street, 

Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10841 

(210) KS/M/ 2008/7863 

(220) 05/12/2008 

(730) P.C. International Marketing Limited Akara Buliding, 24 De Castro Street, 

Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10835 

(210) KS/M/ 2008/7867 

(220) 05/12/2008 

(730) P.C. International Marketing Limited Akara Building, 24 De Castro Street, 

Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 10822 

(210) KS/M/ 2008/7873 

(220) 05/12/2008 

(730) P.C. International Marketing Limited Akara Building, 24 De Castro Street, 

Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VG 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11121 

(210) KS/M/ 2008/8005 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 11179 

(210) KS/M/ 2008/8006 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11181 

(210) KS/M/ 2008/8007 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11159 

(210) KS/M/ 2008/8008 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11158 

(210) KS/M/ 2008/8010 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11180 

(210) KS/M/ 2008/8011 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11160 

(210) KS/M/ 2008/8012 

(220) 19/11/2008 

(730) Energizer Brands II LLC 533 Maryville University Drive St. Louis, Missouri 63141, 

US 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11157 

(210) KS/M/ 2008/8013 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11164 

(210) KS/M/ 2008/8014 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11334 

(210) KS/M/ 2008/8015 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11336 

(210) KS/M/ 2008/8016 

(220) 19/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11682 

(210) KS/M/ 2009/9248 

(220) 08/09/2009 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 11827 

(210) KS/M/ 2009/9467 

(220) 04/11/2009 

(730) Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE 
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_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12770 

(210) KS/M/ 2010/440 

(220) 11/05/2010 

(730) Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12483 

(210) KS/M/ 2010/567 

(220) 17/06/2010 

(730) Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 12482 

(210) KS/M/ 2010/568 

(220) 17/06/2010 

(730) Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13808 

(210) KS/M/ 2010/1157 

(220) 08/12/2010 

(730) AUCHAN RETAIL INTERNATIONAL Rue Marechal de Lattre de Tassigny, 59170 

Croix, FR 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 13127 

(210) KS/M/ 2011/751 

(220) 20/07/2011 

(730) Takeda Pharmaceuticals International AG Thurgauerstrasse 130, 8152 Glattpark-

Opfikon (Zurich), CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 17273 

(210) KS/M/ 2012/470 

(220) 04/05/2012 

(730) KIND CONSUMER LIMITED 79 Clerkenwell Road, London EC1R 5AR, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 14717 

(210) KS/M/ 2012/490 

(220) 10/05/2012 

(730) Eisai Co., Ltd. 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 112-8088, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14717 

(210) KS/M/ 2012/490 

(220) 10/05/2012 

(730) Eisai R&D Management Co., Ltd. 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 

112-8088, JP 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16163 

(210) KS/M/ 2012/755 

(220) 13/07/2012 

(730) Tango Merger Sub 2 LLC Morris Corporate Center III, 400 Interpace Parkway, 

Parsipanny, New Jersey 07054, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20109 

(210) KS/M/ 2012/756 

(220) 13/07/2012 

(730) Tango Merger Sub 2 LLC  Morris Corporate Center III, 400 Interpace Parkway, 

Parsipanny, New Jersey 07054, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14521 

(210) KS/M/ 2012/803 

(220) 25/07/2012 

(730) Twentieth Century Fox Film Corporation 10201 West Pico Boulevard Los Angeles, 

CA 90035, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14380 

(210) KS/M/ 2012/804 

(220) 25/07/2012 

(730) Twentieth Century Fox Film Corporation 10201 West Pico Boulevard Los Angeles, 

CA 90035, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 21946 

(210) KS/M/ 2012/993 

(220) 02/10/2012 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 15089 

(210) KS/M/ 2012/998 

(220) 02/10/2012 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14053 

(210) KS/M/ 2012/1010 

(220) 04/10/2012 

(730) PRYSMIAN S.P.A. Via Chiese 6, 20126 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 14048 

(210) KS/M/ 2012/1011 

(220) 04/10/2012 

(730) PRYSMIAN S.P.A. Via Chiese 6, 20126 MILANO, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16975 

(210) KS/M/ 2013/291 

(220) 22/03/2013 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 16977 

(210) KS/M/ 2013/292 

(220) 22/03/2013 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 17915 

(210) KS/M/ 2013/688 

(220) 12/07/2013 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19749 

(210) KS/M/ 2013/916 

(220) 13/09/2013 

(730) Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Str. 1, 61352 Bad Homburg, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20148 

(210) KS/M/ 2014/730 

(220) 21/07/2014 

(730) OATH INC. 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20134 

(210) KS/M/ 2014/732 

(220) 21/07/2014 

(730) OATH INC. 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19513 

(210) KS/M/ 2015/432 

(220) 28/05/2015 

(730) Savory World Ltd. Sotiriou Tofini, 4, AUDIEH QUARTERS 1st Floor, Flat/Office 

101 4102 Limassol, CY 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19303 

(210) KS/M/ 2015/433 

(220) 28/05/2015 

(730) Savory World Ltd. Sotiriou Tofini, 4, AUDEH QUARTERS 1st Floor, Flat/Office 

101 4102 Limassol, CY 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19307 

(210) KS/M/ 2015/445 

(220) 02/06/2015 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/635 

(220) 13/07/2015 

(730) TV MEDIA SH.P.K. Dëshmorët e Marecit nr.222, lagja Velani, 10000 Prishtinë 

, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111)  

(210) KS/M/ 2015/639 

(220) 13/07/2015 

(730) TV MEDIA SH.P.K. Dëshmorët e Marecit nr.222, lagja Velani, 10000 Prishtinë 

, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23296 

(210) KS/M/ 2015/648 

(220) 13/07/2015 

(730) TV MEDIA SH.P.K. Dëshmorët e Marecit nr.222, lagja Velani, 10000 Prishtinë, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23295 

(210) KS/M/ 2015/649 

(220) 13/07/2015 

(730) TV MEDIA SH.P.K. Dëshmorët e Marecit nr.222, lagja Velani, 10000 Prishtinë 

, KS 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19823 

(210) KS/M/ 2015/680 

(220) 21/07/2015 

(730) Mirato S.p.A. Strada Provinciale Est Sesia 28064 Landiona, Novara, IT 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 19572 

(210) KS/M/ 2015/727 

(220) 05/08/2015 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19496 

(210) KS/M/ 2015/780 

(220) 21/08/2015 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited  Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19499 

(210) KS/M/ 2015/781 

(220) 21/08/2015 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 19503 

(210) KS/M/ 2015/782 

(220) 21/08/2015 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 20072 

(210) KS/M/ 2015/1055 

(220) 14/10/2015 

(730) Brand Management Group Ltd Palm Grove House, PO Box. 438, Road Town 

Tortola, VI 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 23119 

(210) KS/M/ 2017/980 

(220) 07/08/2017 

(730) CPFilms Inc. (A corporation of the State of Delaware, USA) 575 Maryville Centre 

Drive St. Louis, Missouri 63141, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 23118 

(210) KS/M/ 2017/981 

(220) 07/08/2017 

(730) Eastman Performance Films, LLC  The Great Road, Fieldale, Virginia, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 92 

(210) KS/R/ 2008/367 

(220) 18/04/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited  Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 93 

(210) KS/R/ 2008/368 

(220) 18/04/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 96 

(210) KS/R/ 2008/369 

(220) 18/04/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2603 

(210) KS/R/ 2008/402 

(220) 23/04/2008 

(730) Grünenthal GmbH Zieglerstrasse 6, 52078 Aachen, DE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 128 

(210) KS/R/ 2008/447 

(220) 29/04/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 129 

(210) KS/R/ 2008/448 

(220) 29/04/2008 

(730) British American Tobacco Western Europe Commercial Trading Limited Globe 

House, 1 Water Street, London, WC2R 3LA, UK 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7144 

(210) KS/R/ 2008/522 

(220) 08/05/2008 

(730) ABC FARMACEUTICI S.P.A. Corso Vittorio Emanuele II 72, 10121 Torino, IT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 232 

(210) KS/R/ 2008/802 

(220) 03/06/2008 

(730) ArcelorMittal Avenue de la Liberte, 19, L-2930, LU 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 2990 

(210) KS/R/ 2008/932 

(220) 16/06/2008 

(730) Unilever N.V. Weena 455 3013 AL Rotterdam, NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 7365 

(210) KS/R/ 2008/2681 

(220) 26/09/2008 

(730) Essity Hygiene and Health Aktiebolag SE-405 03 Goteborg, SE 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1041 

(210) KS/R/ 2008/6172 

(220) 14/11/2008 

(730) W-D Apparel Company, LLC 251 Little Falls Drive Wilmington, Delaware 19808, 

US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 6466 

(210) KS/R/ 2008/6405 

(220) 17/11/2008 

(730) STMicroelectronics International N.V. Schiphol Boulevard 265 1118 BH Schiphol, 

NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5912 

(210) KS/R/ 2008/6550 

(220) 17/11/2008 

(730) Lallemand Pharma AG Via Selva 2 6900 Massagno, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 5431 

(210) KS/R/ 2008/6555 

(220) 17/11/2008 

(730) S.Spitz GmbH 459290b Attnang-Puchheim, AT 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1325 

(210) KS/R/ 2008/6660 

(220) 17/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1326 

(210) KS/R/ 2008/6661 

(220) 17/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1327 

(210) KS/R/ 2008/6662 

(220) 17/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 
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(111) 1240 

(210) KS/R/ 2008/6664 

(220) 17/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 3341 

(210) KS/R/ 2008/6665 

(220) 17/11/2008 

(730) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PROPERTY LLC 100 

Valvoline Way, Lexington, Kentucky 40509, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1287 

(210) KS/R/ 2008/6956 

(220) 18/11/2008 

(730) Brown-Forman Distillery, Inc. a Delaware corporation 2921 Dixie Highway, Shively, 

Kentucky 40216, US 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 1488 

(210) KS/R/ 2008/7134 

(220) 18/11/2008 

(730) STMicroelectronics International N.V.  Schiphol Boulevard 265 1118 BH Schiphol, 

NL 

_____________________________________________________________________ 

 
 

(111) 6509 

(210) KS/R/ 2008/7924 

(220) 19/11/2008 

(730) Integra LifeSciences Switzerland Sarl Rue de Beau-Site 25, CH-2400 Le Locle, CH 

_____________________________________________________________________ 

 
 


