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

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT

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

BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO

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

KH
CM
CA
CV
KY

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

CF
TD
CL

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

CN

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

CO
KM
CG

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

DK
DJ
DM
DO

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

EC
EG
SV
GQ
ER
EE
ET

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

FK
FJ
FI
FR
GA
GM
GE
DE
GH
GI

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

GR
GD
GT
GN
GW
GY

Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu

HT
HN
HK

CR
CI
HR
CU
CY
CZ
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Hungary / Hungaria

HU

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

IS
IN
ID
IR
IQ
IE
IL
IT

Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia

JM
JP

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

JO
KZ
KE
KI
KR
KG
KW

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

LA
LV
LB
LS
LR

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

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

NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO

Oman / Omani

OM

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

PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT

Qatar / Katari

QA

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

KS
MD
RS
RO
RU
RW

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

SH
KN
LC
VC

Samoa / Samoa
San Marino / San Marino

WS
SM

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

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

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

Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda

TW
TH

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

TG
TO
TT
TN

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

TR
TM
TC
TV

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

UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ

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

VU
VA
VE
VN
VG

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

YE
ZR
ZM
ZW
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APLIKIME TË MARKAVE TREGTARE
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(210) KS/M/ 2016/449
(220) 31/03/2016
(731) Uvavins Cave de la Cȏte
Chemin du Saux 5 1131 Tolochenaz, CH
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) Koseco

(511) 33 Verë e Kosovës

(210) KS/M/ 2016/878
(220) 29/06/2016
(300) M1600202 25/01/2016 HU
(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Carl-Metz-Strasse 1, 76185 Karlsruhe , DE
(591) E zezë, e kaltër, e verdhë dhe e kuqe
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Ngjitësa për fiksim të flokëve fals;Ngjitësë për fiksim të qerpikëve, flokëve dhe
thonjve;Bojra për mjekër;Përgatitje zbardhimi dhe lëndë të tjera për përdorim në
lavanderi;Përgatitje zbardhimi për qëllime kozmetike;Përgatitje për pastrim, shkëlqim,
fërkim dhe zmerilim;Ngjyruesa për qëllime tualeti;Lëndë kimike shkëlqyese ngjyre për
qëllime shtëpiake;Përgatitje për largim ngjyre;Përgatitje për largim ngjyre për
flokë;Shpërlarësa ngjyre për flokë;Përgatitje për largim ngjyre për flokë;Shpërlarësa ngjyre
për flokë;Bojra për kozmetikë;Përgatitje kujdesi për kozmetikë floku;Përgatitje kozmetike
për kujdes të flokut;Përgatitje kozmetike për kujdes ndaj lëkurës;lëndë kozmetike;Produkte
kozmetike;lëndë kozmetike për zbukurim;Pasta dhëmbësh;Bojra për flokë;vajra
esencialë;Ngjyruesa për qerpikë në formë lapsash dhe pudrash;Balsamë për flokë;Përgatitje
për zbardhim floku;Përgatitje për kujdes dhe zbardhim të flokut;Përgatitje për kujdes të
flokut;Bojë për flok;Ngjyruesa për flok;Përgatitje për ngjyrosje dhe çngjyrosje
floku;Përgatitje për ngjyrosje floku;Heqësa të ngjyrës së flokut;Kondicionuesa
floku;Përgatitje për përdredhje floku;Përgatitje për çngjyrim floku;Bojë floku;Përgatitje për
lyerje floku;Bojra flokësh;Bojra floku dhe produkte për zbardhim;Fiksuesa floku [përgatitje
për stilim floku];Xhelra për flok dhe spraj për flok;Produkte për çelje të ngjyrës së
flokut;locionë për flok;Mekëtuesa për flok;Kremra për heqje qimesh;Shampo për
flok;Shampo dhe kondicionuesa për flok;Spraj për flok;Përgatitje për drejtim floku;Xhelra
për stilim floku;Përgatitje për trajtim floku;Këna [bojë kozmetike];Produkte
makjazhi;Përgatitje pa ilaç për kujdes të flokut;Përgatitje pa-ilaç për kujdes të lëkurës,
flokut dhe lëkurës së kokës;Parfumë;Parfumë, vajra esencialë, produkte kozmetike, locionë
për flok;Përgatitje për pastrim, dhënie nuance, ngjyrosje, zbardhim, rregullim dhe stilim të
flokut;Përgatitje për pastrim, dhënie nuance, ngjyrosje, zbardhim, rregullim dhe valëzim
permanent të flokut;Përgatitje për stilim të flokut;Përgatitje për pastrim, kujdes dhe krehje
10
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të flokut;Sapunë
8 Vegla dhe instrumenta (të operuara me dorë);Takëme;Armë brezi;Brisqe rroje;Prerëse
floku elektrike dhe jo-elektrike për përdorim personal;Hekura elektrikë për përdredhje
floku;Drejtuesa floku elektrik;Hekura elektrik për stilim floku;Makina elektrike për
qethje;Hekura elektrik për drejtim floku;Aparaturë elektrolize për heqje qimesh;Gërshërë
për prerje floku;Piskatore për heqje qimesh;Gërshërë për prerje floku;Makina për heqje
mjekre;sete elektrikë për manikyr;aparaturë elektrike ose jo-elektrike për depilim;kuti për
për makina rroje elektrike;lima;aparatura për shkëlqim të thonjve të gishtave (elektrike dhe
jo-elektrike);aparatura për stilim floku (që operohen me dorë, jo-elektrike);makina elektrike
për qethje;instrumenta dore jo-elektrike për përdredhje floku;instrumenta dore për drejtim
floku;piskatore për heqje qimesh;sete manikyri;lima thonjsh;lima thonjsh
(elektrike);pinceta për thonj;gërshërë për thonj (elektrike ose jo-elektrike);prerëse
thonjsh;pinceta për thonj;pajisje për shpim veshi;sete pedikyri;piskatore;pajise elektrike dhe
jo-elektrike për depilim;rripa lëkure për mprehje brisk rroje;takëme për roje
11 Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avulli, gatim, ftohje, tharje,
ventilim;Ngrohësa, elektrikë, për shishet e ushqimit;Shishe për ujë të ngrohtë;Drita nate
(llamba);Aparatura avullimi;Pulverizuesa;Kapuçë për tharje floku;Ngrohësa
shtrati;Aparatura për nxirje [shtretër të rrethuar me drita që emetonjë rreze ultravjollcë];Instalime për gjenerim avulli;Hekura me avull;Aparatura për dezinfektim;Makina
automatike dezinfektimi për tualetë;Aparatura për heqjen e erës së keqe, jo për përdorim
personal;Aparatura distilimi;Ventilatorë elektrikë për përdorim personal;Ҫajnikë,
elektrikë;Abazhurë tavolinë me formë të rrumbullakët;Ngrohësa për këmbë, elektrikë ose
jo-elektrikë;Aparatura avulli për masazh fytyre [sauna];Tharëse flokësh;Aparatura tharje
dore për banjo;Aparatura për ajër të grohtë;Batanije, elektrike, jo për qëllime
mjeksore;Furra me ajër të nxehtë;Aparatura për largim të erës së keqe;Aparatura dhe
makineri për pastrim ajri;Tharëse ajri;Instalime të banjës të saunës;Llamba me rreze ultravjollcë, jo për qëllime mjeksore;Qese sterilizimi të flakshme
21 Mjete dhe enë kuzhive dhe shtëpiake;krëhëra dhe sfungjerë;furça (përjashtuar ato për
pikturim);materiale për bërje furçe;artikuj për qëllime pastrimi;lesh çeliku;qelq i papunuar
ose gjysmë i punuar (përjashtuar qelqin e përdorur në ndërtim);Shishe për të aplikuar bojra
flokësh;Tasa për përdorim në lyerje flokësh;Furça për përdorim në lyerje flokësh;Krëhëra
elektrikë;Furça elektrike rrotulluese për flok;Furça floku të ngrohura në mënyrë
elektrike;Furça floku;Shishe për aplikim bojë floku;Krëhëra;Krëhëra, elektrikë;Tasa për
lyerje flokësh;furça për vendosje pudre për makjazh;aparatura për largim makjazhi, joelektrike;furça për vetulla;furça për kujdes të trupit dhe të bukurisë;artikuj për furçë;furça
elektrike, përjashtuar pjesët e makinës;krëhëra elektrikë;shtama;enë për shtëpi ose
kuzhinë;mbajtëse peshqiri;shufra për peshqirë dhe rrathw për peshqir;sfungjerë për pastrim
lëkure;krëhëra me dhëmbë të mëdhenj për flokë;këllëfë për krëhër;vegla
kozmetike;aparatura uji për pastrim dhëmbësh dhe mishrash;furça thonjsh;pulverizues
arome;aparatura dhe makineri për shkëlqim, jo-elektrike për qëllime shtëpiake;kuti
pudre;pufka pudre;furça rroje;mbajtëse furçash rroje;temjanica;kuti për sapunë;mbajtëse
sapuni, pjata;makina automatike për shpërndarje sapuni;mjete tualeti;mbajtëse letër
tualeti;makina automatike për letër tualeti;sfungjerë tualeti;dërrasa për larje;govata;furça
dhëmbësh, elektrike;fill dentar;krurëse dhëmbësh;mbajtëse për krurëse dhëmbësh
26 Dantellë dhe qëndisje, fjongo dhe kordonë;Kopsa, gremça dhe syçka, gjilpëra me kokë
dhe grepe;Lule artificiale;Fletë të holla alumini për kristalizim të flokut;Artikuj për
11
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zbukurim për flokë;Bigudi elektrike për flok;Rula elektrikë për flok;Shirita për flok;Kapëse
floku;Skufje për lyerje floku;Fletë të holla për lyerje floku;Bigudi për flokë,
elektrike;Bigudi për flokë, jo-elektrike;Letra për bërje floku kaçurrela;Llastikë për
flokë;Zgjatuesa për flokë;Rula për flokë, elektrikë;Rula për flokë, jo-elektrik;Përdredhësa
floku [pajisje shtesë për flok];Paruke

(210) KS/M/ 2017/327
(220) 17/03/2017
(300) 30 2016108518.3 19/09/2016 DE
(731) Lausitz Energie Bergbau AG
Vom-Stein-Straße 39, 03050 Cottbus,
Germany, DE
(591) Gri, gjelbër, kaltër
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 42 Shërbime inxhinierike, posaçërisht llogaritje teknike; konsulencë teknike në
fushën e kursimit të energjisë, të energjisë ekologjike ose efikase për konsumatorë dhe
biznese; shërbime të sigurisë teknike, në veçanti konsulencë teknike në fushën e sigurisë;
këshilla teknike; krijimi i raporteve teknike dhe llogaritjeve teknike në fushën e prodhimit,
prokurimit, transportit dhe përdorimit të energjisë, gazit, ujit dhe instalimeve hidrosanitare;
këshilla teknike mbi optimizimin e sistemeve të gjenerimit të nxehtësisë; hulumtime dhe
konsulencë teknike dhe teknologjike në fushën e teknologjisë së energjisë, transmetimit të
energjisë, ruajtjes së energjisë, konvertimit të energjisë dhe të energjisë; konsulencë teknike
dhe teknologjike në fushën e lëndëve djegëse për prodhimin e energjisë dhe nxehtësisë si
dhe të naftës, peletit, gazit të lëngshëm të naftës, bykut, cungave, briketave të qymyrit,
briketave të drurit, gazit natyror, si dhe lëndëve tjera djegëse për prodhimin e energjisë
elektrike dhe të nxehtësisë

(210) KS/M/ 2017/339
(220) 23/03/2017
(731) D.P.H. ‘’BOSNA 1’’
Prishtinë/Mulla Idriz Gjilani - Dardania, KS
(740) NTSH “Petrit Consulting” – Shaban
Ismajli Gjylekare – Viti

(540)
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(511) 29 Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte
qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oris, tapiokë, miell palme, kafe artificiale; miell dhe preparate
të prodhuara prej drithrave, bukë, torta dhe ëmbëlsira, kremë ëmbëlsire; mjaltë, melasë;
maja, pluhur për pjekje; kripë, mustardë; uthull, salca (për shije); erëza; akull.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve; strehim i përkohshëm

(210) KS/M/ 2017/340
(220) 23/03/2017
(300) Z-2016/1630 29/09/2016 RS
(731) Monus d.o.o. Aleksandra Dubceka
14,11080 Zemun, RS
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) FAST

(511) 34 Duhani; artikujt e duhanxhinjve; shkrepëse, respektivisht cigare.

(210) KS/M/ 2017/493
(220) 14/04/2017
(731) Koral Dairy SH.P.K
Miradi e Ulët, Fushë Kosovë,, KS
(591) E kaltër, kaltër e ndritshme, e verdhë,
e gjelbër,e gjelbër e ndritshme, e kuqe, e
zezë dhe e bardhë.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Qumësht dhe produkte qumështi; pije me përzierje qumështi, me dominim të
qumështit; ëmbëlsira, të përgatitura ose gjysmë të përgatitura, për aq sa janë të përfshirë në
klasën 29; produkte të tharta qumështi, produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në
klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produktet e hirrës, 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 përgatitje pemësh, fruta të freskëta, me
substanca të aromatizuara; i gjithë malli i lartpërmendur i klasës 29.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.
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(210) KS/M/ 2017/494
(220) 14/04/2017
(731) Koral Dairy SH.P.K
Miradi e Ulët, Fushë Kosovë,, KS
(591) E kaltër, e bardhë, e zezë, e gjelbër, e
kuqe.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Qumësht dhe produkte qumështi; pije me përzierje qumështi, me dominim të
qumështit;ëmbëlsira, të përgatitura ose gjysmë të përgatitura, për aq sa janë të përfshirë në
klasën 29; produkte të tharta qumështi, produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në
klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produktet e hirrës, 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 përgatitje pemësh, fruta të freskëta, me
substanca të aromatizuara; i gjithë malli i lartpërmendur i klasës 29.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.

(210) KS/M/ 2017/495
(220) 14/04/2017
(731) Koral Dairy SH.P.K
Miradi e Ulët, Fushë Kosovë,, KS
(591) E kuqe, e zezë, e bardhë, e gjelbër, e
kaltër, hiri.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 29 Qumësht dhe produkte qumështi; pije me përzierje qumështi, me dominim të
qumështit;ëmbëlsira, të përgatitura ose gjysmë të përgatitura, për aq sa janë të përfshirë në
klasën 29; produkte të tharta qumështi, produkte jogurti, për aq sa janë të përfshirë në
klasën 29; krem dhe produkte kremi, produkte gjalpi, produktet e hirrës, për aq sa janë të
përfshirë në klasën 29; gjizë dhe produkte gjize, i gjithë malli i lartpërmendur po ashtu si
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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 përgatitje pemësh, fruta të freskëta, me
substanca të aromatizuara; i gjithë malli i lartpërmendur i klasës 29.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.

(210) KS/M/ 2017/496
(220) 14/04/2017
(731) Koral Group SH.P.K
Lagjja Veternik, pn, 10000 Prishtinë, KS
(591) E zezë, e verdhë e errët.
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 20 Mobile, tavolina, karrige, divane, kolltukë, krevate prej druri; shtrat për fëmijë;
pasqyra, korniza për piktura, raft rrobash, punime arti nga druri, komod ndarëse mobilesh
nga druri, mbështetëse libri (për lexim), raft magazine, dyer për mobile, mbajtëse për vazo
lulesh, raft dhe kabina për renditje, shkallë nga druri, enë nga druri, tavolina për shkrim,
tavolina, kolltuk për pushim, mbështetëse këmbësh, shtupë mbyllës për shishe, perde
tekstili të brendshme për dritare, mbulesa tavoline, mobile për zyre, bazamentet e krevatit,
mobile, posaçërisht drunjte e gdhendur, tapiceri, vitrina; të mirat materiale prej druri që nuk
janë të përfshira në klasa tjera; të gjitha produktet e më lartpërmendura për aq sa është i
përfshirë në klasën 20.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre.

(210) KS/M/ 2017/497
(220) 14/04/2017
(731) Koral Dairy SH.P.K
Miradi e Ulët, Fushë Kosovë,, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) KORAL

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe shpezë gjahu; ekstrakte mishi; mish i konservuar; mish i
përpunuar; mish për salsiçe; mish i prerë në formë të fletëzave; ushqime nga mishi për
rosticeri; ushqime të mishit të njohura si biftek, copëza, qofte; mishi i skuqur; fletza mishi;
filetë pule; qofte; mish i grirë; qofte për hamburger; salsiçe; rosto viçi; ushqime nga mishi
të përgatitura; mish dhe salsiçe të konservuara; mish i konservuar; pelte për mish; produkte
të përpunuara të mishit; ushqime të përgatitura të përbëra kryesisht nga mishi; ushqimet e
përgatitura të përbëra kryesisht nga zëvendësuesit e mishit; hamburgerë, salsiçe, qofte;
djathë; ekstraktet e mishit; qumësht dhe produktet e tij, djathë dhe produktet e djathit, gjizë,
jogurt, kos, gjalpë, ajkë, vajrat dhe yndyrat për ushqim.
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32 Pije joalkoolike; pije frutash dhe lëngje frutash; shurup dhe preparate tjera për
prodhimin e pijeve.
35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre;

(210) KS/M/ 2017/532
(220) 21/04/2017
(731) dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
Carl-Metz-StraBe 1 76185 Karlsruhe, DE
(591) Gjelbër e hapur dhe gjelbër e mbyllur
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate për larje dhe zbardhim; preparate për pastrim, lustrim, heqjen e yndyrës
dhe për gërryerje; sapunë; parfume, vajra esencialë, preparate për kujdesin ndaj trupit dhe
bukurisë; losione për flokë; preparate për kujdesin ndaj dhëmbëve; preparatet kozmetike
për banjë; produkte kozmetike, preparate kozmetike për buzë, sy, vetulla, thonjtë e duarve,
thonjtë e këmbëve, për fytyrë ose duar; lapsa kozmetikë; preparate të kujdesit kozmetik për
buzë, sy, vetulla, thonjtë e duarve ose të këmbëve; losione për trup; xhel dushi; deodorantë
për njerëz ose për kafshë; parfume; kremra të lëkurës [për përdorim kozmetik]; gjalpë trupi
[për përdorim kozmetik]; losione kozmetike të lëkurës; qumësht për fytyrë dhe trup [për
përdorim kozmetik]; serume për lëkurë [për përdorim kozmetik]; preparate për fërkim për
lëkurë [për përdorim kozmetik]; preparate për fërkim për duar [për përdorim kozmetik];
maska të bukurisë për duar; dorashka, të ngopura me losione kozmetike [për përdorim
kozmetik]; buzëkuqe; shkopinj pambuku për qëllime kozmetike; maska të bukurisë; krem
zbardhues për lëkurë; llak thonjsh; preparate makijazhi; losione për flokë; vajra esenciale
prej drurit të kedrit; ngjyra flokësh; preparate për valëzimin e flokëve; qerpikë artificialë;
preparate kozmetike për qerpikë; takëme kozmetike; mbushje pambuku për qëllime
kozmetike; preparate për heqjen e makijazhit; sapunë dezinfektues; ujë zhaveli (zbardhues);
ujë livande; ujë i aromatizuar; ujë tualeti; preparate depilimi; dyllë depilimi; ekstrakte
lulesh [parfume]; makijazh; baza për parfumet prej luleve; preparate për tymosje [parfume];
vaj i bimës gaultheria; vazelinë për qëllime kozmetike; geraniol; yndyra për qëllime
kozmetike; peroksid hidrogjeni për qëllime kozmetike; vajra për qëllime kozmetike; vaj
jasemini; vaj livande; vajra për parfume dhe aroma; vaj trëndafili; vajra për qëllime tualeti;
jonone [parfumeri]; losione për qëllime kozmetike; qumësht pastrimi për qëllime tualeti;
preparate për rrobalarje; produkte tualeti; esenca nenexhiku [vaj esencial]; nenexhik për
parfume; sapunë mjekësorë; produkte kozmetike për vetulla; misk [parfumeri]; neutralizues
për valëzim të përhershëm; shampo; thonj artificialë; preparate për kujdesin ndaj thonjve;
parfume; preparate kozmetike për kujdesin ndaj lëkurës; sapunë kundër djersitjes së
këmbëve; pomada për qëllime kozmetike; pudër makijazhi; preparate për rrojë; sapunë
deodorantë; qeska për parfumimin e çarçafëve; sapunë tualeti; lapsa vetullash; pudër talk,
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për përdorim tualeti; ngjyra kozmetike; antiperspirantë [produkte tualeti]; sapunë
antiperspirantë; qumësht bajamesh për qëllime kozmetike; preparate për rrezitje nën diell
[produkte kozmetike]; produkte aromatike [vajra esencialë]; aroma [aromatizues] për pije
freskuese [vajra esencialë]; kripëra vaske, jo për qëllime mjekësore; ngjyra për mjekër;
preparate kozmetike për humbje peshe; ngjitës për vendosjen e qerpikëve artificialë;
transferë dekorativë për qëllime kozmetike; astringjentë për qëllime kozmetike; preparate
zbardhuese [dekolorante] për qëllime kozmetike; preparate për pastrimin e protezave të
dhëmbëve; shami të njomura me losione kozmetike; lustra për proteza dhëmbësh; ngjitëse
për qëllime kozmetike; losione pas rroje; llak flokësh; maskara; lule të thara dhe erëza
[aroma]; spraj për freskimin e gojës; xhel për zbardhimin e dhëmbëve; shkopinj temjani;
preparate për aromatizimin e ajrit; shirita për freskimin e gojës; preparate dushi për qëllime
personale higjienike ose deodorizuese [produkte tualeti]; preparate nga aloe vera për
qëllime kozmetike; xhel masazhi përveç atyre për qëllime mjekësore; shkëlqim për buzë;
balsame, përveçse atyre për qëllime mjekësore; shampo të thata; ngjitëse artistike për thonj;
preparate për mbrojtje nga dielli; preparate për fërkim; preparate nga aloe vera për qëllime
kozmetike; vajra masazhi për qëllime kozmetike; gargara jo mjekësore; vaj bajamesh;
sapunë me bazë bajamet; qelibar [parfum]; sapunë për feksjen e tekstilit; sapunë rroje;
gargara, që nuk janë për qëllime mjekësore; dyllë për mustaqe; vajra esencialë prej limoni;
ujë kolonje; ngjyrues për qëllime tualeti; letër zmerile; preparate heqjen e vernikut; ngjitëse
për fiksimin e flokëve artificialë; kripëra zbardhuese; sodë zbardhuese; zbardhues rrobash;
zmalt rrobash; dru aromatik; karabite prej metali [gërryese]; karabit prej silikoni [gërryes];
hi vullkanik për pastrim; krem këpucësh; preparate riparimi; preparate lustrimi; dyllë
këpucësh; lustër për mobilie dhe dysheme; preparate shkëlqimi [lustër]; dyllë fabrikuesish
të këpucëve; dyllë këpucëtarësh; dyllë për lavanderi; dyllë për dysheme nga parketi; dyllë
lustrimi; dyllë rrobaqepësi; kimikate për gjallërimin e ngjyrave [ngjyra] për qëllime
shtëpiake [lavanderi]; ruajtës të lëkurës [lustra]; produkte kozmetike për kafshët; shkumës
pastrimi; heqës njollash; kremra lustrimi; sodë larëse, për pastrim; pasta për rripat për
mprehjen e brisqeve; krem për lëkurë; preparate për heqjen e ngjyrës; preparate për heqjen
e vernikut; temjan; preparate për qulljen e rrobave; esenca eterike; preparate pastrimi; letër
lustruese; letër zmerile; gurë lustrimi; shtuf; safrol; sodë kaustike; terpentinë, për heqjen e
yndyrës; vaj terpentine për heqjen e yndyrës; terpene [vajra esencialë]; leckë abrazive;
leckë xhami qelqi; gur tripoli për lustrim; lëndë abrazive; letër abrazive; amoniak [alkale të
avullueshme] [detergjent]; gurë alumi [astringjentë]; zbutës rrobash për përdorim në
lavanderi; shampo për kafshët shtëpiake; ajër i konservuar me presion për qëllime pastrimi
dhe heqjen e pluhurit; lecka të lagura me detergjent për pastrim; deodorantë për kafshë
shtëpiake; shami të lagura me vajra esencialë për përdorim kozmetik dhe shami kozmetike
të lagura paraprakisht; vajra, losione, kremra, pudra për qëllime kozmetike dhe preparate
kozmetike për dush; preparate për larjen e trupit dhe xhel dushi; kremra për fytyrë, lëkurë
dhe trup për përdorim kozmetik; ushqyes flokësh [për përdorim kozmetik]; kremra pas
rroje; ujë tualeti; shkumë rroje; xhel rroje; kremra rroje, lapsa rroje [astringjentë];
eksfoliantë; spraj me ujë mineral për përdorim kozmetik; preparate për larjen e flokëve;
vajra për qëllime pastrimi; preparate për pastrim të thatë; gurë rroje [astringjentë]; shami të
lagura me vajra dhe losione kozmetike; makijazh për sy; konsilerë [kozmetikë]; zbutës
kutikulash; kremra për kutikula; heqës të llakut thonjve; hollues të llakut thonjve; perla për
thonj; ngjitëse dekorative për thonj
5 Produkte farmaceutike dhe veterinarie; preparate higjienike për përdorim mjekësor;
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ushqime dietetike dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim
për bebet; shtesa ushqimore për njerëzit dhe kafshët; emplastër, materiale për fashimin e
plagëve; preparate për mbushjen e dhëmbëve dhe material impresioni për qëllime dentare;
dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide; preparate për
pastrimin e ajrit; emplastër ngjitëse; preparate banje për qëllime mjekësore; kripërat për
banjat me ujë mineral; banjat me oksigjen; ujë deti për banjë mjekësore; preparate
terapeutike për banjë; preparate balsamike për qëllime mjekësore; fasha mjekësore; fasha
për lidhje; balsame për qëllime mjekësore; bonbone, mjekësore; baltë mjekësore; baltë për
banjë; byzylyk për qëllime mjekësore; preparate për trajtimin e djegieve; preparate për
kallot; preparate farmaceutike; rripa për peceta higjienike [peshqirë]; vatë për qëllime
mjekësore; preparate kimiko-farmaceutike; shkopinj fumigues; preparate vitaminash;
solucione për lente kontakti; preparate për djegiet nga dielli për qëllime farmaceutike; lapsa
për dhimbje koke; lapsa kaustikë; preparate për morth; lapsa hemostatikë; ujë melise për
qëllime farmaceutike; ujëra mineralë për qëllime mjekësore; kripëra të ujit mineral; ujë
termal; lëvore bimësh për qëllime farmaceutike; eliksirë [preparate farmaceutike]; tretës për
heqjen e emplastrave ngjitëse; purgativë; graso për mjelje; losione për qëllime
farmaceutike; çamçakëz për qëllime mjekësore; brekë higjienike; tamponë higjienikë;
mbushje higjienike; peshqirë higjienikë; preparate farmaceutike për kujdesin e lëkurës;
çajra bimore për qëllime mjekësore; preparate farmaceutike për trajtimin e zbokthit;
preparate kundër djersitjes së këmbëve; preparate sterilizuese; pomada për trajtimin e
djegieve nga dielli; kripëra vaske për qëllime mjekësore; pije dietetike të përshtatura për
qëllime mjekësore; pentilinerë [higjienike]; preparate fumiguese për qëllime mjekësore;
shami të lagura me losione farmaceutike; preparate me element gjurmë për përdorim te
njerëzve dhe kafshët; gargara për qëllime mjekësore; deodorantë për rroba dhe tekstile;
preparate për deodorizimin e ajrit; pilula për rrezitje; gargara mjekësore; preparate me aloe
vera për qëllime farmaceutike; dezinfektues për qëllime higjienike; preparate për
dezinfektimin e duarve; ngjitës për protezat e dhëmbëve; produkte për dhimbje koke;
pambuk antiseptik; emplastra mjekësore; preparate për trajtimin e fshikave të forta në
shputa; pambuk për qëllime mjekësore; kopër për qëllime mjekësore; infuzione mjekësore;
çaj mjekësor; vaj i mëlçisë së merlucit; nervine (bimë për sistemin nervor); preparate
kundër djersitjes; shirita ngjitës për qëllime mjekësore; peceta për inkontinencë (përmirrje
natën); preparate pastrimi për lente kontakti; fibra dietetike; pantallona, absorbues, për
inkontinencë; jastëkë për gjinj; çimento kockash për qëllime kirurgjike dhe ortopedike;
supresantë të oreksit për qëllime mjekësore; preparate të dushingut vaginal për qëllime
mjekësore; preparate për larjen e syve; pilula për supresimin e oreksit; pilula antioksidante;
preparate mjekësore për qëllime hollimi; axhuvantë për qëllime mjekësore; alkool
mjekësor; alkool për qëllime farmaceutike; anestetikë; antibiotikë; preparate për
shkatërrimin e parazitëve; preparate antiseptike; barna për përdorim nga njerëzit; barna për
qëllime veterinarie; barna për qëllime dentare; preparate farmaceutike për përdorim okular;
preparate bakteriale për përdorim mjekësor dhe veterinar; preparate bakteriologjike për
përdorim mjekësor dhe veterinar; sedativë; preparate biologjike për qëllime mjekësore;
preparate biologjike për qëllime veterinarie; depurativë; lapsa stiptikë; kontraceptivë
kimikë; preparate kimike për diagnozën e shtatzënësisë; preparate kimike për qëllime
mjekësore; preparate kimike për qëllime farmaceutike; preparate kimike për qëllime
veterinarie; deodorantë, tjera nga ato për njerëz ose për kafshë; detergjente për qëllime
mjekësore; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor; ushqim dietetik i
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përshtatur për përdorim mjekësor; ilaçe për qëllime mjekësore; preparate albuminoze për
qëllime mjekësore; enzime për qëllime mjekësore; enzime për qëllime veterinarie;
preparate enzimatike për qëllime mjekësore; glukozë e përshtatur për përdorim mjekësor;
camçakëz për qëllime mjekësore; infuzione mjekësore; hormone për qëllime mjekësore;
preparate për dëbimin e insekteve; myshk irlandez për qëllime mjekësore; kapsula për
barna; germicide; kompresa; pije qumështi me malt për qëllime mjekësore; qumësht
bajamesh për qëllime farmaceutike; pije medicinale; preparate për rritjen e flokëve; bimë
mjekësore; brekë higjienike; tamponë higjienikë; mentol; shtojca ushqimore minerale; ujëra
minerale për qëllime mjekësore; preparate për lehtësimin e daljes së dhëmbëve; preparate
kundër tenjave; letër kundër tenjave; shtesa ushqimore të përshtatura për përdorim
mjekësor; vajra mjekësore; preparate antiparazitike; paraziticide; pastile për qëllime
farmaceutike; nenexhik për qëllime farmaceutike; jastëkë për nyellin e këmbës; fenol për
qëllime farmaceutike; pilula për qëllime farmaceutike; preparate antikriptogamike; kuti
barnash, të bartshme, të mbushura; kripëra për nuhatje; vaj ricini për qëllime mjekësore;
pomada për qëllime farmaceutike; lozengje me kripë amoniaku; kripëra për qëllime
mjekësore; barna gjumi; çaj dobësimi për qëllime mjekësore; shurupe për qëllime
farmaceutike; shirita për testime mjekësore; tinktura për qëllime mjekësore; glukozë për
qëllime mjekësore; preparate për dushing vaginal; vazelinë për qëllime mjekësore; kuti të
ndihmës së parë, të mbushura; digjestivë për qëllime farmaceutike; lapsa për lytha; lecka
[shami] për larje të lagura me preparate farmaceutike; pelena prej tekstili për foshnja;
brekë-peceta të foshnjave [brekë-pelena
8 Vegla dhe pajisje dore (që operohen me dorë); takëme për ngrënie [thika, pirunë dhe
lugë]; armë brezi; brisqe rroje; mashë; shtyse kutikulash; bigudi qerpikësh; prerëse
mjekrash; gërshërë; dara thonjsh; piskatore kutikulash; piskatore për heqjen e qimeve; sete
për pedikyrë; kuti për brisqet e rrojës; pajisje dore për rregullimin e flokëve; brisqe të
rrojës; kuti për rrojë; lima thonjsh, elektrike ose jo elektrike; prerëse thonjsh, elektrike ose
jo-elektrike; lustrues thonjsh, elektrikë ose jo-elektrikë; sete për manikyr; pajisje depilimi,
elektrike dhe jo-elektrike; sete manikyri, elektrike; shkopinj manikyri [vegla manikyri];
shkopinj palisandëri [vegla manikyri]; mashë përdredhëse; rripa për mprehjen e brisqeve të
rrojës; instrumente holluese; instrumente mprehëse; lima; instrumente të mprehjes së tehut;
hekur polirimi [vegla lustrimi]; vegla për tatuazh; brisqe të rrojës, elektrike ose jo elektrike;
takëme tavoline, në veçanti për fëmijët, gjithashtu të bëra prej plastike; gërshërë thonjsh për
foshnja, elektrike ose jo elektrike; lugë senzor, në veçanti lugët që ndryshojnë ngjyrën nga
temperatura; hekura rrafshues, jo elektrikë; pajisje për heqjen e qimeve (elektrike dhe joelektrike); qethëse flokësh për përdorim personal, elektrike dhe jo-elektrike; nxjerrëse
gozhdash; pajisje për shpimin e veshit; pajisje të dorës për përdredhjen e flokut; pajisje të
dorës për rrudhosjen e flokut
16 Letër, karton; material i shtypur; material libralidhës; fotografi; shkresori; ngjitëse për
shkresori ose për qëllime shtëpiake; materiale të artistëve; furça të bojës; makina shkrimi
dhe pajisje zyre (me përjashtim të mobilieve); materiale udhëzuese dhe mësimdhënie (me
përjashtim të aparaturave); materiale prej plastike për ambalazhim, që nuk përfshihen në
klasa tjera; shkronja tipografike; blloqe tipografike; thasë të ripërdorshëm prej letre ose
plastike për ambalazhim; thasë prej letre për ambalazhim; thasë prej plastike për
ambalazhim; letër; furça të piktorëve; letër higjienike; thasë prej letre; shami prej letre;
shkresori; thasë [zarfe, qese] prej letre ose plastike, për ambalazhim; gluten [ngjitës] për
shkresori ose për qëllime shtëpiake; shirita ngjitës për shkresori ose për qëllime shtëpiake;
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fasha ngjitëse për shkresori ose për qëllime shtëpiake; pastë niseshteje [ngjitës] për
shkresori ose për qëllime shtëpiake; penel; shirita vetë-ngjitëse për shkresori ose për
qëllime shtëpiake; grykëse prej letre; kuti prej kartoni ose letre; peceta prej letre për heqjen
e makijazhit; peceta prej letre për tryezë; shami prej letre; shami prej letre për një përdorim;
peshqirë prej letre për duar për një përdorim; rrecka prej letre për një përdorim; peshqirë
prej letre për duar; peshqirë prej letre për fytyrë; tabela prej letre ose kartoni; ngjitëse
[shkresori]; brusha shkrimi; instrumente shkrimi; fjongo prej letre; tabakë absorbues prej
letre ose plastike; tabakë prej letre ose plastike për kontrollin e lagështisë; kuti lapsash;
lapsa pastel; stilolapsa me majë shajaku; dispenserë të shiritit ngjitës [mjete të zyrës]; shirit
i gomuar [shkresori]; bllok vizatimi; bllok [shkresori]; rrip dore për mbajtjen e
instrumenteve të shkrimit; dizajne për zbukurim [paterne]; lagështues [mjete të zyrës]; letër
thithëse; kuti prej kartoni në formë kapele; këmbalecë piktorësh; grafit lapsash; goma
fshirëse; Lapsa qymyr druri; pjatëza për bojëra uji [akuarel] për artistë; lapsa pastel
[krejonë]; paterne për rrobaqepësi; paterne për bërjen e rrobave; fjongo prej letre; shirita
elastikë për zyra; shkopinj me ngjyrë; letër e parafinuar; stilolapsa për shenjëzim
[shkresori]; libra; bllok shënimesh; mprehëse për lapsa kozmetikë; thasë [zarfe, qese] të
plastikës, për ambalazhim; shtresa për një përdorim prej letre ose celuloze për ndërrimin e
pelenës; çanta prej letre, jo për ambalazhim; klishe thonjsh për manikyr [mjete kozmetike
dhe tualeti].
18 Lëkurë dhe imitime të lëkurës; lëkurë dhe gëzof kafshësh; sëndukë dhe valixhe
udhëtimi; ombrella dhe çadra dielli; bastunë; kamxhikë, parzmore dhe shala kuajsh; çanta;
çanta udhëtimi të bëra prej materialeve plastike; lidhëse kafshësh prej lëkure; kuleta dore;
kaishë për pajisjet e ushtarëve; shkopinj ombrellash; bastunë; bastunë me ulëse; çanta për
lojë [aksesorë gjuetie]; çanta të shkollës; kuti kartelash [portofol]; kuti prej lëkurë në formë
kapele; sëndukë udhëtimi; lidhëse këpucësh prej lëkure; kaishë prej lëkure; mbulesa të
lëkurës [gëzofë]; lëkurë, e papërpunuar ose gjysmë të përpunuar; fije lëkure; lëkurë imitim;
çantë shpine; çadra dielli; gëzof; doreza ombrellash; kuleta xhepi; çanta për pazar me rrota;
çanta për pazar; çanta atashe; çanta për alpinistë; çanta për kampistë; çanta plazhi; çanta
dore; çanta udhëtimi; çanta [zarfe, qese] prej lëkure, për ambalazhim komercial; palldëme
prej lëkure; valixhe të vogla; sete udhëtimi [artikuj prej lëkure]; valixhe; doreza valixhesh;
kuti prej lëkure ose prej lëkurës artificiale; çanta dore me rrjetë zinxhiri; kuti, prej lëkure
ose lëkurës artificiale; sëndukë [bagazh]; çanta tualeti, jo të pajisura; kuti prej fibrave të
vullkanizuara; krahoshe; çanta për veshje për udhëtime; çantë çelësash; çanta në formë
rrjete për pazar; çanta për sport; hobe për bartjen e foshnjave; çanta për bartjen e foshnjave;
çanta brezi; sëndukë; çanta tualeti, kuti tualeti; çanta; hunj për hajking; çanta hobe për
bartjen e foshnjave; çanta për ndërrimin e foshnjës; kuti prej lëkure ose lëkure artificiale;
çanta kozmetike që shiten bosh; thasë të ripërdorshëm
21 Enë dhe kuti amvisërie dhe kuzhine; krehër dhe sfungjerë; furça (përveç atyre që
përdoren për ngjyrosje); materiale për bërjen e furçave; artikuj për qëllime pastrimi; lesh
çeliku; xham i papërpunuar ose gjysmë i përpunuar (përveç xhamit që përdoret në
ndërtimtari); qelqurina, artikuj prej porcelani dhe prej argjile, që nuk përfshihen në klasa të
tjera; brusha kozmetike; brusha për aplikimin e makijazhit; sfungjerë për aplikimin e
makijazhit; brusha të thonjve; brusha të tualetit; artikuj të brushave; fije për brusha; krehër;
lecka për pastrim; vegla kozmetike; krehër me dhëmbë të mëdhenj për flokë; kuti tualetit;
sfungjerë tualeti; kuti krehërish; fleta xhami [material i papërpunuar]; furça katrani, me
bisht të gjatë; pufe pudre; enë dhe vegla për qëllime amvisërie; krehër elektrikë; kuti pudre;
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kontejnerë për përdorim në amvisëri ose kuzhinë; brusha të vetullave; vegla tualeti;
avullues parfumesh; furça të rrojës; mbajtëse të furçës së rrojës; furça dhëmbësh; furça
elektrike, përveç pjesëve të makinave; furça elektrike për pastrimin e fytyrës; buste prej
porcelani, argjile ose qelqi; aparat me ujë për pastrimin e dhëmbëve dhe gjingjivave;
shporta për përdorim shtëpiak; furça dhëmbësh, elektrike; aparate deodoruese për përdorim
personal; sfungjerë për qëllime shtëpiake; faqore; doreza për qëllime shtëpiake; dorashka
për lustrim; gota prej letre ose plastike; fill për qëllime dentare; sfungjerë abraziv për
pastrimin e lëkurës; pajisje për heqjen e makijazhit; vegla dhe enë amvisërie ose kuzhine;
fshesa; kova; lavaman [enë]; kuti metalike për mbajtjen e peshqirëve të letrës; kuti sapuni;
misurë [legenë]; ndezës parfumesh; furça për këpucë; gota [enët]; hekurosëse kravatash;
dispenserë të letrave të tualetit; dispenserë sapuni; mbajtës sfungjerësh; pajisje dhe makina
lustrimi, për qëllime shtëpiake, jo elektrike; materiale për shkëlqim, përveç preparateve,
letrës dhe gurit; mbajtëse sapuni; mbajtëse pecetash; qelqurina të pikturuara; vepra arti prej
porcelani, argjile ose qelqi; tabaka për qëllime shtëpiake; fshirëse pluhuri me pupla; lecka
për fshirjen e pluhurit [rrecka]; figurina [statujëza] prej porcelani, qeramike, argjile ose
qelqi; shtupë për pastrim; kapëse rrobash; gota për pije; çanta izotermike; gota, pjata me
lëfyt; vaska foshnjash (portative); ngrohëse të shisheve për foshnja (jo elektrike); furça për
larjen e shishes dhe biberonit; furçat të flokëve; mbajtëse të shishes; kuti për drekim; kuti
ushqimi për frigoriferë; enë ngrohëse (kontejnerë termoizolues); furça pudre; shporta
mbeturinash; pajisje për heqjen e makijazhit, jo elektrike; avullues aerosoli, jo për qëllime
mjekësore; kulluese të hirit (artikuj amvisërie); kupa; dërrasa për hekurosje; aparate
deodoruese për përdorim personal; pllaka për një përdorim; kova akulli; furça elektrike,
përveç pjesëve të makinave; shufra peshqirësh dhe unaza peshqirësh; kurthe insektesh;
kontejnerë që e ruajnë nxehtësinë; shishe me izolim; qeramika për qëllime amvisërie; çanta,
kuti ftohëse, portative, jo elektrike; pajisje pastrimi, që operohen me dorë; lecka pastrimi;
lugë këpucësh; pajisje për pastrimin e këpucëve, jo elektrike; hekur i kallëpit (për të
mbajtur këpucët në kallëp); mbajtës letrash higjienike; gota për pije; dërrasa për larje
rrobash; govata; kruese dhëmbësh; kuti kruese dhëmbësh; ndarëse gishtërinjsh për përdorim
në pedikurë [mjete kozmetike dhe tualeti]; mjete për aplikimin e qerpikëve artificialë [mjete
kozmetike dhe tualeti]; gota të furçave të dhëmbëve
24 Tekstile dhe mallra prej tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; batanije krevati;
mbulesa tavoline; të linjta banje (përveç veshjeve); pëlhurë; çarçafë [tekstil]; peceta gotash
[peshqirë]; dorashka për larje; shtresa të gomuara, tjera nga ato për shkresori; kanavacë
[pëlhurë thesi] të linjta amvisërie; peshqirë prej tekstili; shami prej tekstili; peshqirë fytyre
prej tekstili; shami prej tekstili për heqjen e makijazhit; të linjta amvisërie; stof nga imitimi
i lëkurës së kafshëve; velenxë udhëtimi [mantel prehri]; të linjta krevati; këllëf jastëkësh;
ndërresa krevatesh; mbulesa për jastëkë; mbulesa prej stofi të fiksueshme të kapakut të
tualetit; perde dushi prej tekstili ose plastike; mbulesa shtrati; mbulesa për ulëset e
fëmijëve; leckë për larjen e trupit; rrjeta kundër mushkonjave; pëlhura pambuku; mbulesa
krevati prej letre; jorganë me pupla [mbulesa krevati me pupla]; astarë [tekstil]; astar për
këpucë; fanellata higjienike; pëlhura për përdorim në fushën e tekstilit; këllëf dysheku
[mbulesa dysheku]; mbulesa dyshekësh; rrjeta kundër mushkonjave; astarë të dyshekutthes; mëndafsh [cohë]; peceta tekstili; pëlhurë për këpucë; pëlhurë për veshje të brendshme
grash; ndërresa në formë pelene
25 Tekstile dhe mallra prej tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; batanije krevati;
mbulesa tavoline; të linjta banje (përveç veshjeve); pëlhurë; çarçafë [tekstil]; peceta gotash
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[peshqirë]; dorashka për larje; shtresa të gomuara, tjera nga ato për shkresori; kanavacë
[pëlhurë thesi] të linjta amvisërie; peshqirë prej tekstili; shami prej tekstili; peshqirë fytyre
prej tekstili; shami prej tekstili për heqjen e makijazhit; të linjta amvisërie; stof nga imitimi
i lëkurës së kafshëve; velenxë udhëtimi [mantel prehri]; të linjta krevati; këllëf jastëkësh;
ndërresa krevatesh; mbulesa për jastëkë; mbulesa prej stofi të fiksueshme të kapakut të
tualetit; perde dushi prej tekstili ose plastike; mbulesa shtrati; mbulesa për ulëset e
fëmijëve; leckë për larjen e trupit; rrjeta kundër mushkonjave; pëlhura pambuku; mbulesa
krevati prej letre; jorganë me pupla [mbulesa krevati me pupla]; astarë [tekstil]; astar për
këpucë; fanellata higjienike; pëlhura për përdorim në fushën e tekstilit; këllëf dysheku
[mbulesa dysheku]; mbulesa dyshekësh; rrjeta kundër mushkonjave; astarë të dyshekutthes; mëndafsh [cohë]; peceta tekstili; pëlhurë për këpucë; pëlhurë për veshje të brendshme
grash; ndërresa në formë pelene.
Klasa 25: Veshje, këpucë, kapela për veshje; mbathje foshnjash [veshje]; paja të fëmijës së
porsalindur [veshje]; rrobat foshnjash; pelerinë për shi; shalle të qafës; sutjena; sutjena për
gjidhënie; veshje të brendshme për këpucë; kapela të thurura, çorape të vogla, këpucë për
ecje këmbadoras; kostume banje; mbathje për banjë; mantel banje; kapuça noti; sandale
banje; shapka banje; shami të larme [shami qafe]; veshje prej letre; qafore gëzofi [jakë
gëzofi]; tedi (veshje e brendshme); korse [femrash]; kapuça dushi; sholla të brendshme;
mindila xhepi; galloshe; dollakë; rripa parash [veshje]; pajisje jo-rrëshqitëse për këpucë;
rripa [veshje]; veshje për gjimnastikë; këpucë për gjimnastikë; doreza [veshje]; pantofla;
sete kanotiere të poshtme grash [ndërresa]; këmisha grash; bolero e fustanit; këmisha; jaka
këmishësh [veshje]; fytyra këmishësh; aski për veshje [llastik]; brezare; xhaketa [veshje];
triko [veshje]; kësula; kapole [veshje]; astarë të gatshme [pjesë të veshjeve]; xhepa për
veshje; shami koke; jelekë grash; not korse [ndërresa]; jaka [veshje]; kravata; shami
kravata; grykashkë, prej letre; veshje prej lëkure; të brendshme; të brendshme që
absorbojnë djersën; uniforma; mansheta; korse; xhybe; këëlf gëzofi për duart [veshje];
kapela [veshje për kokë]; streha kapelash; veshje për veshë [veshje]; kombinime [veshje];
pantofla; pizhame; sandale; sari; shalle të trasha; breza për veshje; pizhame triko; maska të
gjumit; vello [veshje]; penti; sholla për këpucë; përparëse [veshje]; mburoja të fustanit;
pantallona të shkurtra; çorape; kapëse çorapesh; kordele flokësh [veshje]; këpucë esparto
ose sandale; shall i gjerë grash prej gëzofi; rroba plazhi; këpucë plazhi; llastik çorapesh;
çorape; çorape që absorbojnë djersën; thembra për çorape; rripa të çorapeve; gete; triko;
bluza me mëngë të shkurtra; të brendshme; të brendshme që thithin djersën; mbathje;
ndërresa; çorape mi gjunjë; veshje të brendshme grash; çorape

(210) KS/M/ 2017/571
(220) 02/05/2017
(731) Fatmir Kadriu GNTC “ Gorenje NitiTiki Company “ SH.A Prishtine, Veternik,
KS
(591) Ngjyra e Zezë, dhe Ngjyra Portokalli.
(740) Vjosa Misini Deloitte Kosova sh.p.k
Str. Ali Hadri NN

(540)

22

Buletini Zyrtar Nr. 63 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(511) 11 110002 akumulatorët e nxehtësisë, 110069 regeneratorë të ngrohjes, 110129
Këmbyesit e nxehtësisë, përveç pjesëve të makinave , 110268 pompat e nxehtësisë, 110340
armë të ngrohjes, 110335 kabinete të nxehta të ekranit, 110038 ngrohje për banjot, 110081
ngrohje për automjete, 110086 ngrohje për pranga për ngrohje, 110257 ngrohje, elektrike,
për të ushqyer shishe, 110067 aparat i ngrohjes ,110073 instalime ngrohjeje, 110076
instalime ngrohje [uji] / instalime të ngrohjes së ujit të ngrohtë, 110077 kaldaja për ngrohje,
110080 aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngëta ose të gazta, 110082
aparate për ngrohje, elektrike, 110085 elemente ngrohjeje, 110201 pllaka ngrohjeje, 110250
aparat nxehës për shkrirjen e dritareve të automjeteve, 110293 filamente për ngrohje,
elektrike, 110296 jastekë për ngrohje [jastek], elektrike, jo për qëllime mjekësore / pads
ngrohëse [jastekë], elektrike, jo për qëllime mjekësore, 110137 radiatorë, elektrike, 110198
radiatorë [ngrohje],110319 valvola termostatike [pjesët e instalimeve të ngrohjes], 110052
ngrohje uji

(210) KS/M/ 2017/572
(220) 02/05/2017
(731) Fatmir Kadriu GNTC “ Gorenje NitiTiki Company “ SH.A Prishtine, Veternik,
KS
(591) Ngjyra e Bardhë, Ngjyra e Zezë,
Ngjyra Hiri dhe Ngjyra e Verdhë.
(740) Vjosa Misini Rr. Zija Shemsiu U/3,
H.5 nr.11

(540)

(511) 20 200041 – Mobile, 200172 – Mobile, rafta
35 350071 – Shitje , promovim per te tjeret
43 430024 - Kafe , 430073 – Sherbime te hotelierise

(210) KS/M/ 2017/573
(220) 02/05/2017
(731) ABRAZEN L.L.C. Rr. Rudina nr. 91,
31000 Istog, KS
(591) Bardhë, kaltër, kafe dhe gjelbër
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)
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(511) 29 Qumështi, produktet e qumështit, kajmak, ajkë, pijet freskuese dhe preparatet me
bazë qumështi; preparatet që përdoren si zëvendësues të qumështit, kajmakut dhe ajkës

(210) KS/M/ 2017/574
(220) 02/05/2017
(731) ABRAZEN L.L.C.
Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS
(591) Bardhë, kuqe, kafe dhe gjelbër
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 29 Qumështi, produktet e qumështit, kajmak, ajkë, pijet freskuese dhe preparatet me
bazë qumështi;preparatet që përdoren si zëvendësues të qumështit, kajmakut dhe ajkës

(210) KS/M/ 2017/575
(220) 03/05/2017
(731) Green for Growth Fund, Southeast
Europe S.A, SICAV-SIF 14, Boulevard
Royal, 8070 Bertrange, Luxembourg
(591) Gjelbër; kaltër; portokalli; portokalli e
lehtë; kaltër e mbyllët; verdhë
(740) Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë

(540)
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(511) 35 Reklamim; menaxhim i biznesit; administrimin e biznesi; funksione te zyrës;
këshilla dhe asistencë për menaxhimin e biznesit; këshilla dhe asistencë për menaxhimin e
tregtisë; shërbimet e planifikimit, konsulencës, vlerësimit, analizës dhe informacionit, të
gjitha që lidhen me biznesin dhe tregtinë; shërbimet e parashikimeve ekonomike dhe
këshillimore ekonomike; vlerësimi i mundësive të biznesit; hulumtimi i tregut; projeksion i
tendencave të biznesit; përgatitja e statistikave të biznesit; studime statistikore të biznesit në
fushën e projekteve të investimeve mikrofinanciare; shërbimet e informacioneve dhe
këshillëdhënëse lidhur me shërbimet e lartpërmendura; organizimi i ekspozitave për qëllime
tregtare ose reklamuese; rekrutimi i personelit; konsulencë për menaxhimin e personelit
36 Çështjet financiare; çështjet monetare; çështjet e pasurive të patundshme; shërbime
bankare; shërbimet e investimeve dhe të financimit; rritja e financave; financimin, sigurimi
dhe rregullimi i kredive; shërbimet e nënvleftësimit; shërbimet e investimeve financiare dhe
të menaxhimit financiar; shërbimet e garancionit; shërbimet e financave të korporatave;
shërbimet financiare dhe të planifikimit të investimeve; shërbimet e këshillimeve,
konsulencës, informacioneve, asistencës, analizave dhe te vlerësimit në lidhje me shërbimet
e mësipërme; vlerësimi financiar; investimet e fondeve
42 Konsulencë në fushat e kursimit të energjisë dhe mbrojtjes së mjedisit, si dhe në
çështjet e qëndrueshmërisë, të përfshira në këtë klasë; Shërbime këshilluese në lidhje me
efeçiencen e energjisë

(210) KS/M/ 2017/577
(220) 03/05/2017
(731) FIDIFARM d.o.o.
Obrtnička 37 Rakitje, 10437 Bestovje, CR
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(540) FLEXAKTIV

(511) 5 Lëndë dietetike përshtatur për përdorim mjekësor, preparate farmaceutike

(210) KS/M/ 2017/578
(220) 04/05/2017
(731) “NPT. FRESH-CO”
Rr.Beteja e Loxhës, Pejë. Pa numer, KS
(591) Ngjyre Ari- Gradient Bardh
Kuq Gjelbert

(540)
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(511) 3 përfshin kryesisht pastrim përgatitjet dhe preparatet higjienike.
Kjo klasë përfshin, në veçanti: deodorante për qeniet njerëzore ose për kafshët;
Përgatitjet aroma per dhomë; preparatet sanitare duke tualetin

(210) KS/M/ 2017/579
(220) 04/05/2017
(731) “NPT. FRESH-CO”
Rr.Beteja e Loxhës, Pejë. Pa numer, KS
(591) Ngjyre Ari- Gradient Bardh
Kuq Gjelbert

(540)

(511) 3 përfshin kryesisht pastrim përgatitjet dhe preparatet higjienike.
Kjo klasë përfshin, në veçanti:
deodorante për qeniet njerëzore ose për kafshët;Përgatitjet aroma per dhomë;preparatet
sanitare duke tualetin

(210) KS/M/ 2017/580
(220) 04/05/2017
(731) ABRAZEN L.L.C.
Rr. Rudina nr. 91, 31000 Istog, KS
(591) Bardhë, kaltër, kafe dhe verdhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel

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

(511) 29 Qumështi, produktet e qumështit, pijet freskuese dhe preparatet me bazë qumështi
dhe qokollade;preparatet që përdoren si zëvendësues të qumështit,

(210) KS/M/ 2017/593
(220) 10/05/2017
(300) 016014003 09/11/2016 EU
(731) Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5 5656 AE
EINDHOVEN, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) OPTICARDIOGRAM

(511) 9 Byzylyk që kanë të inkorporuara funksione për monitorimin dhe raportimin e
ndryshimeve të lëkurës në lidhje me balancën mendore si stresi dhe zemerimi, ruajtjen e të
dhënave te aktiviteteve; Byzylyk që komunikojnë të dhëna për asistentë personalë dixhitalë,
telefona të menqur dhe kompjuter përmes ueb faqeve të internetit, kompjuter dhe rrjet
elektronik për komunikim.Softuer kompjuterik; Softuer kompjuterik për aplikacione mobile
në pajisjet elektronike për transmetimin e të dhënave nga pajisjet e matjes dhe pajisjeve
monitoruese të shëndetit personal; Mjete e matjet dhe paisjet e monitorimit të shëndetit
personal për parametrat fiziologjik, përkatësisht presionin e gjakut, vetitë e gjakut,
funksionin e mushkërive, nivelin e stresit, parametrat e gjumit, veprimet në frymëmarrjes,
ritmin e zemrës, ritmin e pulsit, temperatura e trupit, pesha, matësit e ekspozimit të dritës
ultravjollcë (UV), parametrat e ekspozimit të dritës, nivelet e aktivitetit, shpenzimet e
energjisë dhe kaloritë e djegura;Softuerë për përdorim në fushën e kujdesit shëndetësor dhe
shëndetit dhe mirëqenies personale për të lehtësuar marrjen, kombinimin, lidhjen dhe
analizën e të dhënave të shëndetit personal, parametrat fiziologjik dhe informacione
jetesore për shëndetin e perdoruesve; Softuerin për lehtësimin e trajnimit të një përdoruesi;
Ndërlidhjet e softuerit për përdorim personal me pajisjet e matjes dhe monitorimit të
shëndetit, gjegjësisht pajisjet për parametrat fiziologjik; Pajisjet për matjen e shëndetit
personal, domethënë kompjuterët që mund të vishen në formë të manshetës (gjubletës),
shirita magnetik/shëndetesor, orë të dorës dhe orë të menqura për analizimin dhe
transmetimin e të dhënave varesisht nga konteksti, të dhëna për shëndetin personal,
27

Buletini Zyrtar Nr. 63 i Agjencisë për Pronësi Industriale

informacioni për shenjat vitale, përçueshmërinë e lëkurës dhe parametrat fiziologjik, në
pajisjet elektronike, sikurse permes telefoneve të menqur, tableta kompjuterike dhe
kompjutera nëpërmjet faqeve të internetit dhe rrjeteve të tjera kompjuterike dhe
komunikimeve elektronike; Module elektronike të ekranit për kompjuterët e lëvizshëm dhe
periferikët e tyre; Peshore per matje; Termometra, për qëllime jo mjekësore; Pajisjet e
komunikimit pa tel për transmetimin e zërit, të dhënave dhe imazhit; Softuere kompjuterik
(i shkarkueshëm); Aparat për zbulimin e lëvizjes për qellime jo mjekësore; Aparate për
ruajtjen e të dhënave; Lidhësit elektrikë dhe elektronikë, bashkues, tela, kabllo, ngarkues,
doke (lidhëse për bashkim), stacione dokingash (lidhëse për bashkim), adaptorë, aparate
elektronike me multimedia dhe funksione interaktive për përdorim me të gjitha mallrat e
sipërpërmendura; Akcesor, pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e
sipërpërmendura;Aparate testimi për të gjitha llojet e mallrave të
lartepermendura;Mbështjellëse, çanta dhe këllef të përshtatura ose të formuara për të
mbajtur të gjitha llojet e mallrave të lartpërmendura.
10 Aparatet dhe instrumentet mjekësore, domethënë, monitorues për shëndet, fitnes,
stërvitje dhe mirëqenje dhe ekran për matje të gjurmeve, monitorimin, ruajtjen dhe
transmetimin e parametrave fiziologjik, shenjat vitale, përçueshmërinë e lëkurës, të dhënat
biometrike, ritmin e e zemrës, ritmin e frymëmarrjes, lëvizjen e trupit dhe kalorive të
djegura; aparatura për matjen e lëvizjes dhe ndjesinë e levizjes; pajisjet për monitorimn e
lëkurës në lidhje me balancimin mendore si stresi dhe zemerimi (eksitim).
14 Orë, byzylyk, orë që kanë të inkorporuara funksione për monitorimin dhe raportimin e
ndryshimeve të lëkurës në lidhje me balancën mendore si stresi dhe zemerimi, ruajtjen e të
dhënave te aktiviteteve; orë që komunikojnë të dhëna për asistentë personalë dixhitalë,
telefona të menqur dhe kompjuter përmes ueb faqeve të internetit, kompjuter dhe rrjet
elektronik për komunikim.
41 Trajnim shëndetësor të një përdoruesi.
42 Sherbime shkencore dhe teknologjike lidhur me shendetin dhe mirëqenjen;duke ofruar
sugjerime për menyren e jetesës;Shërbime për lehtësimin e mbajtjes, kombinimit dhe
lidhjes së të dhënave personale shëndetësore në një re ose platformë, përkatësisht ofrime të
shërbimeve të ruajtura në re, platforma te shërbimeve që paraqesin platforma softuerike për
marrjen, kombinimin dhe lidhjen e të dhënave të shendetit personal.
44 Analiza e kujdesit shëndetësor, domethënë rekomandimet që lidhen me të ushqyerit,
gjumin, stresin dhe stërvitjen e bazuar në të dhënat e shendetit personale, parametrat
fiziologjik, informatat vitale të shëndetit varesisht nga konteksti; Sherbime mjeksore dhe të
kujdesit shëndetësor, pra këshilla dhe konsultime nga fusha; sherbime profesionale të
kujdesit shendetësor, testime dhe ekzaminime me qellim të matjeve personale shendetesore
të vazhdueshme dhe monitorim personal, të gjitha shërbimet e permendura me lartë ofrohen
qofshin ato përmes lidhjes direkte me internet, nëse jo përmes lidhjes direkte, atëhere
nëpërmjet internetit ose platformës dixhitale të kujdesit shëndetësor bazuar në re; të gjitha
sherbimet e cekura me lartë për lehtesimin dhe mbajtjen e të dhënave duke kombinuar dhe
lidhur të dhënat shendetesore, paraqitur nga pajisjet e matjeve personale shëndetësore dhe
të dhënat shëndetësore të vetë-gjeneruara.
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(210) KS/M/ 2017/594
(220) 10/05/2017
(300) 1344057 01/12/2016 BX
(731) Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5 5656 AE
EINDHOVEN, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik, përkatësisht softueri për aplikacione mobile në pajisjet
elektronike për transmetimin e të dhënave nga pajisjet e matjes dhe pajisjeve monitoruese
të shëndetit personal, domethënë matjet e shëndetit personal dhe pajisjet e monitorimit për
parametrat fiziologjik, përkatësisht presionin e gjakut, vetitë e gjakut, funksionin e
mushkërive, nivelin e stresit, parametrat e gjumit, veprimet në frymëmarrjes, ritmin e
zemrës, ritmin e pulsit, temperatura e trupit, pesha, matësit e ekspozimit të dritës
ultravjollcë (UV), parametrat e ekspozimit të dritës, nivelet e aktivitetit, shpenzimet e
energjisë dhe kaloritë e djegura;Softuerë për përdorim në fushën e kujdesit shëndetësor dhe
shëndetit dhe mirëqenies personale për të lehtësuar marrjen, kombinimin, lidhjen dhe
analizën e të dhënave të shëndetit personal, parametrat fiziologjik dhe informacione
jetesore për shëndetin e perdoruesve dhe softuerin për lehtësimin e trajnimit të një
përdoruesi;Ndërlidhjet e softuerit për përdorim personal me pajisjet e matjes dhe
monitorimit të shëndetit, gjegjësisht pajisjet për parametrat fiziologjik;Pajisjet për matjen e
shëndetit personal, domethënë kompjuterët që mund të vishen në formë të manshetës
(gjubletës), shirita magnetik/shëndetesor, orë të dorës dhe orë të menqura për analizimin
dhe transmetimin e të dhënave varesisht nga konteksti, të dhëna për shëndetin personal,
informacioni për shenjat vitale, përçueshmërinë e lëkurës dhe parametrat fiziologjik,
përkatësisht shtypjen e gjakut, vetitë e gjakut, nivelin e stresit, parametrat e gjumit,
veprimet e frymëmarrjes, nivelin e shtypjen e zemrës, nivelin e impulsit, temperatura e
trupit, pesha, matësit e ekspozimit të dritës ultravjollcë (UV), nivelet e aktivitetit,
shpenzimet e energjisë dhe kaloritë e djegura në terminalet elektronike (përmes telefoneve
të menqur, tableta kompjuterike dhe kompjutera) nëpërmjet faqeve të internetit dhe rrjeteve
të tjera kompjuterike dhe komunikimeve elektronike;module elektronike të ekranit për
kompjuterët e lëvizshëm dhe periferikët e tyre;peshore, termometra, për qëllime jo
mjekësore;Pajisjet e komunikimit pa tel për transmetimin e zërit, të dhënave dhe
imazhit;softuere kompjuterik (i shkarkueshëm);Aparat për zbulimin e lëvizjes për qellime
jo mjekësore;aparate për ruajtjen e të dhënave;Lidhësit elektrikë dhe elektronikë, bashkues,
tela, kabllo, ngarkues, doke (lidhëse për bashkim), stacione dokingash (lidhëse për
bashkim), adaptorë, aparate elektronike me multimedia dhe funksione interaktive për
përdorim me të gjitha mallrat e sipërpërmendura;akcesor, pjesë, pajisje, dhe aparate testimi
për të gjitha mallrat e sipërpërmendura;mbështjellëse, çanta dhe kellef të përshtatura ose të
formuara për të mbajtur të gjitha llojet e mallrave të lartpërmendura.
10 Aparatet dhe instrumentet mjekësore, domethënë, monitorues për shëndet, fitnes,
stërvitje dhe mirëqenje dhe ekran për matje të gjurmeve, monitorimin, ruajtjen dhe
transmetimin e parametrave fiziologjik, shenjat vitale, përçueshmërinë e lëkurës, të dhënat
biometrike, ritmin e e zemrës, ritmin e frymëmarrjes, lëvizjen e trupit dhe kalorive të
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djegura; aparatura për matjen e lëvizjes dhe ndjesinë e levizjes; pajisjet për monitorimn e
lëkurës në lidhje me balancimin mendore si stresi dhe zemerimi (eksitim).
14 Orë, byzylyk, orë dhe byzylyk që kanë të inkorporuara funksione për monitorimin dhe
raportimin e ndryshimeve të lëkurës në lidhje me balancën mendore si stresi dhe zemerimi,
ruajtjen e të dhënave te aktiviteteve;orë dhe byzylyk që komunikojnë të dhëna për asistentë
personalë dixhitalë, telefona të menqur dhe kompjuter përmes ueb faqeve të internetit,
kompjuter dhe rrjet elektronik për komunikim.
42 Sherbime shkencore dhe teknologjike lidhur me shendetin dhe mirëqenjen; analaiza të
kujdesit shendetesor dhe sherbime kerkimore, pra, trajnim shëndetësore të një përdoruesi,
duke ofruar sugjerime për menyren e jetesës dhe rekomandime lidhur me të ushqyerit,
gjumin, stresin dhe ushtrimet, bazuar në të dhenat e shendetit personal, parametrat fizik,
informacionet për shenjat vitale të shendetit dhe informacionet që varet nga konteksti.
44 Sherbime mjeksore dhe të kujdesit shëndetësor, pra këshilla dhe konsultime nga
fusha;sherbime profesionale të kujdesit shendetësor, testime dhe ekzaminime me qellim të
matjeve personale shendetesore të vazhdueshme dhe monitorim personal, të gjitha
shërbimet e permendura me lartë ofrohen qofshin ato përmes lidhjes direkte me internet,
nëse jo përmes lidhjes direkte, atëhere nëpërmjet internetit ose platformës dixhitale të
kujdesit shëndetësor bazuar në re;të gjitha sherbimet e cekura me lartë për lehtesimin dhe
mbajtjen e të dhënave duke kombinuar dhe lidhur të dhënat shendetesore, paraqitur nga
pajisjet e matjeve personale shëndetësore dhe të dhënat shëndetësore të vetë-gjeneruara.

(210) KS/M/ 2017/595
(220) 10/05/2017
(300) 1344055 01/12/2016 BX
(731) Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5 5656 AE
EINDHOVEN, NL
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik, përkatësisht softueri për aplikacione mobile në pajisjet
elektronike për transmetimin e të dhënave nga pajisjet e matjes dhe pajisjeve monitoruese
të shëndetit personal, domethënë matjet e shëndetit personal dhe pajisjet e monitorimit për
parametrat fiziologjik, përkatësisht presionin e gjakut, vetitë e gjakut, funksionin e
mushkërive, nivelin e stresit, parametrat e gjumit, veprimet në frymëmarrjes, ritmin e
zemrës, ritmin e pulsit, temperatura e trupit, pesha, matësit e ekspozimit të dritës
ultravjollcë (UV), parametrat e ekspozimit të dritës, nivelet e aktivitetit, shpenzimet e
energjisë dhe kaloritë e djegura;Softuerë për përdorim në fushën e kujdesit shëndetësor dhe
shëndetit dhe mirëqenies personale për të lehtësuar marrjen, kombinimin, lidhjen dhe
analizën e të dhënave të shëndetit personal, parametrat fiziologjik dhe informacione
jetesore për shëndetin e perdoruesve dhe softuerin për lehtësimin e trajnimit të një
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përdoruesi;Ndërlidhjet e softuerit për përdorim personal me pajisjet e matjes dhe
monitorimit të shëndetit, gjegjësisht pajisjet për parametrat fiziologjik;Pajisjet për matjen e
shëndetit personal, domethënë kompjuterët që mund të vishen në formë të manshetës
(gjubletës), shirita magnetik/shëndetesor, orë të dorës dhe orë të menqura për analizimin
dhe transmetimin e të dhënave varesisht nga konteksti, të dhëna për shëndetin personal,
informacioni për shenjat vitale, përçueshmërinë e lëkurës dhe parametrat fiziologjik,
përkatësisht shtypjen e gjakut, vetitë e gjakut, nivelin e stresit, parametrat e gjumit,
veprimet e frymëmarrjes, nivelin e shtypjen e zemrës, nivelin e impulsit, temperatura e
trupit, pesha, matësit e ekspozimit të dritës ultravjollcë (UV), nivelet e aktivitetit,
shpenzimet e energjisë dhe kaloritë e djegura në terminalet elektronike (përmes telefoneve
të menqur, tableta kompjuterike dhe kompjutera) nëpërmjet faqeve të internetit dhe rrjeteve
të tjera kompjuterike dhe komunikimeve elektronike;module elektronike të ekranit për
kompjuterët e lëvizshëm dhe periferikët e tyre;peshore, termometra, për qëllime jo
mjekësore;Pajisjet e komunikimit pa tel për transmetimin e zërit, të dhënave dhe
imazhit;softuere kompjuterik (i shkarkueshëm);Aparat për zbulimin e lëvizjes për qellime
jo mjekësore;aparate për ruajtjen e të dhënave;Lidhësit elektrikë dhe elektronikë, bashkues,
tela, kabllo, ngarkues, doke (lidhëse për bashkim), stacione dokingash (lidhëse për
bashkim), adaptorë, aparate elektronike me multimedia dhe funksione interaktive për
përdorim me të gjitha mallrat e sipërpërmendura;akcesor, pjesë, pajisje, dhe aparate testimi
për të gjitha mallrat e sipërpërmendura;mbështjellëse, çanta dhe kellef të përshtatura ose të
formuara për të mbajtur të gjitha llojet e mallrave të lartpërmendura.
10 Aparatet dhe instrumentet mjekësore, domethënë, monitorues për shëndet, fitnes,
stërvitje dhe mirëqenje dhe ekran për matje të gjurmeve, monitorimin, ruajtjen dhe
transmetimin e parametrave fiziologjik, shenjat vitale, përçueshmërinë e lëkurës, të dhënat
biometrike, ritmin e e zemrës, ritmin e frymëmarrjes, lëvizjen e trupit dhe kalorive të
djegura; aparatura për matjen e lëvizjes dhe ndjesinë e levizjes; pajisjet për monitorimn e
lëkurës në lidhje me balancimin mendore si stresi dhe zemerimi (eksitim).
14 Orë, byzylyk, orë dhe byzylyk që kanë të inkorporuara funksione për monitorimin dhe
raportimin e ndryshimeve të lëkurës në lidhje me balancën mendore si stresi dhe zemerimi,
ruajtjen e të dhënave te aktiviteteve;orë dhe byzylyk që komunikojnë të dhëna për asistentë
personalë dixhitalë, telefona të menqur dhe kompjuter përmes ueb faqeve të internetit,
kompjuter dhe rrjet elektronik për komunikim.
42 : Sherbime shkencore dhe teknologjike lidhur me shendetin dhe mirëqenjen; analaiza të
kujdesit shendetesor dhe sherbime kerkimore, pra, trajnim shëndetësore të një përdoruesi,
duke ofruar sugjerime për menyren e jetesës dhe rekomandime lidhur me të ushqyerit,
gjumin, stresin dhe ushtrimet, bazuar në të dhenat e shendetit personal, parametrat fizik,
informacionet për shenjat vitale të shendetit dhe informacionet që varet nga konteksti.
44 Sherbime mjeksore dhe të kujdesit shëndetësor, pra këshilla dhe konsultime nga fusha;
sherbime profesionale të kujdesit shendetësor, testime dhe ekzaminime me qellim të
matjeve personale shendetesore të vazhdueshme dhe monitorim personal, të gjitha
shërbimet e permendura me lartë ofrohen qofshin ato përmes lidhjes direkte me internet,
nëse jo përmes lidhjes direkte, atëhere nëpërmjet internetit ose platformës dixhitale të
kujdesit shëndetësor bazuar në re; të gjitha sherbimet e cekura me lartë për lehtesimin dhe
mbajtjen e të dhënave duke kombinuar dhe lidhur të dhënat shendetesore, paraqitur nga
pajisjet e matjeve personale shëndetësore dhe të dhënat shëndetësore të vetë-gjeneruara.
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(210) KS/M/ 2017/597
(220) 10/05/2017
(731) ALTERNATIVA MEDICA doo,
Loznica Zmaj Jovina 1, 15300 Loznica, RS
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 5 Preparate farmaceutike veterinare dhe sanitare; substanca dietike të përshtatura për
përdorim mjekësor, ushqim për foshnjat; leukoplast, materiale për paketim; material për
mbushjen e dhëmbit, dyll dentar; preparate dezinfektuese; përbërës për shkatërrimin e
parazitëve, fungjicide dhe herbicide.

(210) KS/M/ 2017/601
(220) 10/05/2017
(731) Bayer Intellectual Property GmbH
Alfred-Nobel-Str. 10, 40789 Monheim am
Rhein, DE
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë

(540) CANESBALANCE

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(210) KS/M/ 2017/605
(220) 11/05/2017
(731) “Lira” Shpk
Rr. “Epopeja e Jezercit”, Ferizaj, KS
(591) Krem, kafe, gjelbert, hiri, portokall,
kuqe e zezë; e bardhë.
(740)

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut;ekstraktet e mishit, fruta dhe
perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatshme;xhelatinat, reçelet,
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komposto;vezët, qumësht dhe produktet e tij;vajra ushqimore dhe yndyrna.
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, pije me bazë çaji, çaj i
ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, preparate
bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje.
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, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta të
freskëta, thjerrëza, të freskëta.

(210) KS/M/ 2017/606
(220) 11/05/2017
(731) “Lira” Shpk
Rr. “Epopeja e Jezercit”, Ferizaj, KS
(591) Krem, kafe, hiri, portokalli, e kuqe, e
zezë, e bardhë.

(540)

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, fruta dhe
perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatshme; xhelatinat, reçelet,
komposto;vezët, qumësht dhe produktet e tij; vajra ushqimore dhe yndyrna.
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, pije me bazë çaji, çaj i
ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, preparate
bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje.
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, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta
të freskëta, thjerrëza, të freskëta.

(210) KS/M/ 2017/607
(220) 11/05/2017
(731) “Lira” Shpk
Rr. “Epopeja e Jezercit”, Ferizaj, KS

(540)
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(591) Krem, kafe, hiri, portokalli, e kuqe, e
zezë, e bardhë.

(511) 29 Mishi, peshku, shpezët dhe kafshët e gjahut; ekstraktet e mishit, fruta dhe
perime të konservuara, të ngrira, të thara dhe të gatshme; xhelatinat, reçelet,
komposto; vezët, qumësht dhe produktet e tij; vajra ushqimore dhe yndyrna
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, pije me bazë çaji, çaj i
ftohtë, pije kafeje me qumësht, pije kakaoje me qumësht, pije me bazë çokollate, preparate
bimore për përdorim si zëvendësues kafeje, produkte kakaoje.
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, malt për bërjen e birrës dhe distilim, manaferra, fruta
të freskëta, thjerrëza, të freskëta.

(210) KS/M/ 2017/608
(220) 11/05/2017
(731) Rex Automobile Sh.p.k.
Korishë – Prizren, KS
(591) E kuqe, e bardhë, hiri.

(540)

(511) 12 Pjesë për automjete, pjesë këmbimi për automjete, elemente dekorative për
automjete.
35 Shërbime të tregtisë me pakicë, tregtisë me shumicë dhe tregtisë me porosi postare,
gjithashtu nëpërmjet internetit dhe programeve teleshopping në sektorët e: pjesëve për
automjete, pjesëve të këmbimit për automjete, elementeve dekorative për automjete,
vajrave motorike; automjeteve të reja dhe të përdorura; shërbimet e menaxhimit të parkut të
automjeteve; organizimi i ekspozitave dhe prezantimit të pjesëve për automjete, pjesë
këmbimi për automjete, elemente dekorative për automjete.

(210) KS/M/ 2017/609
(220) 11/05/2017
(731) HADITH TALO

(540) MEINLER
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Rruga Hysen Rexhepi Nr. 10, 20000
Prizren, KS
(740) Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë
(511) 9
Aparate dhe instrumente përdoren për matjen për qëllime shkencore dhe qe
përdoren në laborator, aparate për regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zërit dhe
imazheve duke përfshirë aparatet për përpunim e të dhënave, pajisjet e komunikimit,
softueri dhe hardueri kompjuterik; memorizuesit kompjuterik, rrjetet kompjuterike;
mediumet magnetike dhe optike te të dhënave dhe filmat e ekspozuar te kamerave; antenat,
antenat satelitore, marrësit satelitor, përforcuesit dhe pjesët e tyre; makine automatike qe
operojnë me monedha për bileta, makine automatike për të holla; pajisje elektronike te
përdorura në makina dhe pajisje, gjysmë-përçuesit elektronik, qarqet elektronike të
integruara, çipat elektronik; orëmatësit elektrik, orëmatësit e ujit, orëmatësit e gazit,
numëruesit dhe matësit e kohës që përdoren për matjen e konsumit në një njësi të kohës;
veshje mbrojtëse, pajisje për shpëtim dhe mbrojtje; syze, syze dielli, lente dhe kutitë e tyre,
kutitë, pjesë dhe aksesorët; aparate dhe instrumente për transmetimin, konvertimin dhe
ruajtjen e energjisë elektrike duke përfshirë kabllot dhe furnizuesit me energji elektrike të
përdorura në elektrik dhe elektronik; priza elektrike, priza elektrike (zgavra), kuti elektrike
kryqëzimi, kyqës elektrik, ndërprerës të qarkut, siguresa elektrike, çakëll ndriçimi, panele
elektrike kontrolli, panele kontrolli elektronike për menaxhimin e rrymës, pjesët lëvizëse
dhe funksionale në ashensorë, lidhëset elektrike dhe prizat; laserët, jo për qëllime
mjekësore; sistemet e kontrollit të ndriçimit; dioda për emetimin e dritës (LED), duke
përfshirë diodat organike për emetimin e dritës, dioda laserike, në veçanti dioda laserike me
përformancë të lartë, dioda laserike gjysmëpërçues me performancë të lartë, po ashtu edhe
për përpunimin e materialit, përbërësve gjysmëpërçues, përçuesve të dritës, optocouplers,
sensorë optik, mbrojtës të dritës, module diode për emetimin e dritës përkatësisht module të
ndërtuara nga diodat për emetimin e dritës, përfshirë diodat organike për emetimin e
dritës, për qëllime sinjalizimi, për diodat e emetimit te dritës se treguesve teknologjik, duke
përfshirë treguesit teknologjik organik LED; pjesë për të gjitha mallrat e sipërpërmendur, të
përfshira në këtë klasë; adapterët për përdorim me pajisje portative elektronike dhe
ngarkuesit e baterisë, telave dhe kabllove elektrike, kabllot e fibrave optike të përdorura në
elektrik, elektronik dhe linja telefonike, furnizime të energjisë elektrike, bateritë e
akumulatorëve elektrike, qeliza diellore, furnizuesit pa ndërprerje me energji elektrike
(UPS) për kompjuterë; anodat, katodat; zilet elektrike për dyer, alarme të ndryshme nga
alarmet e automjeteve; pajisje të sinjalizimit të trafikut; aparate për fikjen e zjarrit; radarët,
radarët nëndetëse (sonars), pajisje dhe aparate për ofrim dhe zmadhim të vëzhgimit natën,
domethënë, syze vëzhgimi nate; magnetet, magnetët dekorativ.
11 Instalimet e ndriçimit, aparate ndriçimi për automjetet, dritat e brendshme dhe të
jashtme;llambat;pajisjet për ngrohje dhe instalimeve për prodhimin e avullit, stufat
(aparatet për ngrohje), aparate për ngrohje për lëndë djegëse të ngurta, të lëngshme ose të
gazta, furnela;këmbyesit e ngrohjes që nuk janë pjesë të makinave;mbështjellje si pjesë
instalimeve për ngrohje apo ftohje;instalimet dhe aparatet për ajër të kondicionuar,
freskuese (ajër të kondicionuar), ventilatorët, aparatet për ajër të kondicionuar duket
përfshirë ato për automjete;pajisje për sterilizimin dhe pastrimin e ajrit, instalimet dhe
pjesët e tyre dhe aksesorët për vendbanimet;frigoriferët, ngrirësit e thellë;ftohësit me
avullim të ajrit;aparatet , makinat dhe pajisjet që operojnë me elektrike apo me gaz të
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përdorura në gatim dhe zierje, domethënë, tosterët, tosterët e bukës, fërguesit e thellë,
grillët, furrat, stufat, kaldajat e ujit (kazanët) dhe pjesët e tyre;makina për tharjen e rrobave
(elektrike, për qëllime shtëpiake), flokë-tharëse elektrike, aparate për tharjen e duarve për
banja;tubat e vaskës, lavamanët, instalimet e vaskes, rrethoja të dushit, urinalet (instalimet
sanitare), kazanat e ujit, tualetet, që hapen (portative);lavamanët, lavamanet, çezmat
(ventilat) për instalimet e ujit dhe gazit, kokat e dushit të dorës, tuba fleksibël duke qenë
pjesë të instalimeve mbyllëse të dushit;instalimet automatike të ujitjes, tuba uji për
instalimet sanitare, makina ujitjeje për qëllime bujqësore;aparate dhe instalime për zbutjen
e ujit, aparatet dhe makinat për pastrimin e ujit, instalimet e pastrimit të ujit, incineratorët
(trajtues të mbeturinave), pastruesit e ujit;ngrohësit e shtratit dhe batanije, elektrike, jo për
qëllime mjekësore;jastëk (mbajtës) dhe mbështetës elektrike për ngrohje, jo për qëllime
mjekësore;ngrohës të shputave elektrik;mbështjellës të shputave (këmbëve), të ngrohur
elektrikisht;shishe me ujë të nxehtë;filtra të akuariumit, aparate për filtrim duke përfshirë
një pajisje me motor;ngrohës dhe drita të akuariumit;furrat të llojit industrial;instalimet
tharëse të tipit industrial;instalimet ftohëse të tipit industrial, kullat ftohëse, aparate për
ftohje të ajrit;pastruesit dhe sterilizuesit;aparatet ndriçimi dhe objekte ndriçimi sidomos
duke përdorur diodat që emitojnë dritë (LED);ndriçuesit LED të të gjitha llojeve dhe
llambat LED të gjitha llojeve, po ashtu edhe për aplikimet që kanë të bëjnë me trafikun, për
aplikimet që kanë të bëjnë me automjetet që lëvizin me energji dhe për qëllime
dekorimi;aparatet e sipërpërmendura për ndriçim ndër të tjera, në veçanti me ballastet
(sistemi flourescent i ndriçimit) elektronik te intergruar, transformatorëve, aparate për
rregullimin ose kontrollimin ose ndërfaqe elektronike;modulet LED, përkatësisht moduleve
të ndërtuara prej LED-ve, po ashtu edhe LEDs organike, me funksione drite për qëllime të
ndriçimit;pajisje mbajtëse për llambat dhe LED-e, pjesë dhe aksesorë të të gjitha mallrave
të sipërpërmendur të përfshira në këtë klasë.
35 Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve elektrike te përfshira ne klasën 9 dhe
11;reklamimi;marketingu, reklamimi;menaxhimi i biznesit;administrimi i
biznesit;funksionet e zyrës;shërbimet administrative;sondazhet e opinionit;shitje me
ankand;shpërndarja e materialeve reklamuese (broshura, prospekte, materialet e shtypura,
mostra);publikimi i teksteve reklamuese;qiradhënie e hapësirave për reklamim;reklamim
on-line në rrjetin kompjuterik;demonstrimi i produkteve;shpërndarja e materialeve
reklamuese;reklamimi i sipas porosisë me postë;agjencitë e
publicitetit;reklamimi;reklamimi në radio;reklamimi në televizion;relacionet me
publikun;hulumtimi i tregut;publikimi dhe botimi i teksteve, fjalëve dhe zërave dhe
imazheve të mediave të regjistruara për qëllime komerciale dhe reklamimi;përgatitja,
aranzhimi dhe mbajtja e panaireve tregtare, shfaqjeve, ekspozitave dhe ngjarjeve tjera për
qëllime komerciale dhe reklamimi.

(210) KS/M/ 2017/610
(540)
(220) 12/05/2017
(731) Zllatevski Ljubisha
Ul. Fazanerija 1, br. 96, Dolna Banjica,
1230 Gostivar, MK
(591) Ngjyrë e verdhë, e kaltër dhe e bardhë.
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
36

Buletini Zyrtar Nr. 63 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(511) 32 Pije energjike dhe pije të tjera joalkoolike.

(210) KS/M/ 2017/611
(220) 12/05/2017
(731) Continental Reifen Deutschalnd
GmbH Vahrenwalder Str. 9,
30165 Hannover, DE
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 7 Makina pune për metal, dru, gomë dhe plastikë, për përpunimin, riparimin dhe
çmontimin e automjeteve toksore dhe detare, për industrinë kimike, bujqësi, miniera,
tekstil, ushqim dhe pije, konsktruksion dhe industrinë e paketimit; vegla makinash; makina
printimi; korniza printimi, pllaka printimi; makina që përdoren në prodhimtarinë e pllakave
të printimit; pllaka printimi (jo të ndijshme ndaj dritës); kallëp për derdhje me presion
(makina; komponenetë); pllaka litografike printimi për makina printimi; motor dhe makina
(pos për automjete toksore dhe automjete ajrore); komponenetë për motorë dhe makina të
gjitha llojeve, përfshi motorët elektrik dhe komponentët e tyre (pos për automjete toksore
dhe automjete ajrore); njësi kontrolli për motorë dhe makina (pos për automjete ajrore);
starter elektrik për motorë dhe makina (pos për automjete ajrore); gjeneratorë elektrik me
forcë motorike (pos për automjete ajrore); cilindra kryesor; motor elektrik (pos për
automjete toksore dhe automjete ajrore) dhe pompa (makina); aktivizues motori (mbyllës
valvulash), rregullatorë pa ngarkesë, aktivizues linear, valvule për kontroll të ajrit,
aktivizues të rjedhës së ajrit, valvula për riqarkullimin e gazrve dalës) (pos për automjete
ajrore); valvula injektuese, pipza injektuese për makina (pos për motorë të automjete
ajrore); pompa karburanti; sisteme injektuese karburanti; kandela elektrike për motorët me
djegie të brendshme (pos për motorë të automjete ajrore); kandela skuqëse për disel motorë
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(pos për motorë të automjete ajrore); ndezës spiral; filtra ajri për motorë; konvertues
katalitik; karikues (turbokarikues); trurbokompresorë; njësi kontrolli për makina; pajisje për
rregullimin e pjesëve të automjeteve siç janë ulset, dritaret, pasqyrat, çatitë rëshqitëse,
mbylës valvulash, boshtet gungëzor; bashkues makine dhe komponentë transmisioni,
përfshirë marshin e shpejtësisë (pos për automjete tokësore); rripa makinash, rripa
transmisioni, V-ripa, V-ripa brinjëzor, rripa variator, rripa dhëmbzor (kohor), rripa
sinkronizues, rripa gungaç, rripa kohor të dyanshëm dhëmbzor, rripa të shesht, rripa për
ngritje (komponent makine), shirita transportues; komponentë makine, siq janë spiralet,
pistonat për absorbim të goditjeve, zbutës të vibracioneve; pjesë të derdhura të bëra nga
goma dhe gomë-metal të lidhura për kontroll të vibracioneve për aq sa janë të përfshirë në
këtë klasë; bartës të motorit; bartës hidraulik, zbutës torsional të vibracioneve; aktivizues;
të gjitha mallrat e lartëpërmendura posaqërisht për mjete ajrore elektroenergjetike, pistona
motori për mjete ajrore, turbina motori për mjete ajrore dhe pjesë dhe kontroll për ato;
valvula (komponentë makinash); rripa transportues, transportues rripash, pjesë dhe
aksesuarë për rripa transporti dhe transportues rripash; transportues pasaxherësh jo të
përfshirë në klasat tjera; (ajr i kompresuar) pistoleta spraji për ujë, vaj, gaz, ngjyra dhe
substanca tjera gazi dhe të lëngshme; paisje metalike (aksesuarë për pistoleta sprai ose
spërkatës); krik mekanik për automjete; kositëse lendinash (makina); mjete bujqësie, të
ndryshme nga ato që operojne me dorë; makina automatike distribuimi.
9 Instrumenta dhe aparatura shkencore, nautike, mbikqyrje, elektrike, fotografike,
kinematografike, optike, peshime, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikqyrje), jetë shpëtues
dhe mësimdhënie për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; paisje dhe instrumente matës
(pos për automjete ajrore); sisteme për regullimin dhe kontroll të rymës elektrike (pos për
automjete ajrore); përfshi procesorët e tyre dhe sensorët për drejtimin dhe kontrollin
automjeteve, për përmirsimin e sigurisë së vozitjes të automjetit, stabilitetin e vozitjes,
stabilitetin e amortizimit dhe redukim të zërit; siteme për kontroll dhe regullim të rymës
elektrike (pos për automjete ajrore); përfshi procesorët dhe sensorët e tyre për regullimin
dhe kontrollin e frenave, pedaljes së gazit, transmisioneve, shasisë dhe gazrave dalës;
regullues voltazhi për automjete; sisteme automatike kontrolli për automjete (pos për
automjete ajrore); drejtues elektrik dhe hidraulik të fuqisë (pos për automjete ajrore);
ampermetra, voltmetra, ometra, manometra, termometra, tahometra (pos për automjete
ajrore); busolla, acid matës, alkool matës, peshore; termostate (pos për automjete ajrore);
menaxhim motori dhe/ose paisje për kontroll të shpejtësisë së lirë (pos për automjete
ajrore); paisje për menaxhim të dhënash, paisje për procesuim të dhënash; paisje dhe
instrumenta për matje, paralajmërim dhe ekran (display) për distancë, monitorimin e
ngarkesës boshtore, përshpejtësisë, shpejtësisë, shpejtësisë së motorit, forcës kthyese
(torque), shkallës së kthimit, shtypjes, nivelit të mbushjes, furnizimit me fluid (posaqërisht
karburantit dhe lëngut për larje), lartësisë, ftohjes së temperaturës, shtypjes së ngarkesës,
rymës elektrike, kualitetit të ajrit, masës së ajrit, nivelit të vajit, shtypjes së vajit, pozicionit,
pozicionit të timonit, temperaturës, udhëtimit, distancës së udhëtimit, erës, dhe thellsisë së
ujit (e gjith e lartëpërmendura pos për automjete ajrore); paralajmërim distance dhe paisje
kontrolli dhe instrumente display (pos për automjete ajrore); paisje radari (pos për
automjete ajrore); paisje për monitorim të pasëm; sisteme automatike asistence për parkim;
paisje dhe instrumente të displeit optik, akustik të përgjumjes dhe pralajmërim të
shpejtësisë; matës të shtypjes së gomave, paisje për fryrje të gomave; shërbime indikatori,
shenja (tregues) veshjesh, paisje për matjen e konsumimit, indikator mirëmbajtjeje,
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punishte për testim të paisjeve; njësi për incizim të kohës; regjisrues të dhënash
aksidentesh, aparate dhe instrumente për firnizim, kyqje, konvertim, ruajtje, regullim dhe
monitrim të rymës elektrike (pos për automjete ajrore); siguresa elektrike, relejë elektrik,
transponderë, sensorë, aktivizues elektrik (për aq sa jantë të përfshirë në këtë klasë);
detektorë (pos për automjete ajrore); ndërprerës shtypjeje; kontrollues; testues të lëngut të
frenave; aparate diagnostifikimi (jo për qëllime mjekësore); aparate dhe paisje monitorimi
dhe diagnostifikimi dhe sisteme për motorët e automjeteve dhe trenat elektrik (pos për
automjete ajrore); drita paralajmërimi për automjete; valvula magnetike; laserë, jo për
qëllime mjekësore; bateri elektrike dhe komponentët e tyre, bateri të karikueshme dhe
komponentët e tyre, bateri solare; qeli karburanti dhe komponentët e tyre, karikues për
bateri elektrike; paisje alarmi; alarme kundër vjedhjes, paisje për detektim të vjedhjes;
paisje elektrike për hapje dhe mbyllje për automjetet motorike, përfshi njësi kontrolli,
kontrolluesit dhe motorët elektrik; siteme qëndrore për mbyllje; imobilizues elektronik për
automjete motorike; paisje për kontrollim nga distanca; sisteme për operim nga distanca për
sistemet qëndrore të mbylljes; gjetës i pozicionimit, ndjekës të drejtimit dhe paisje për rutë
në komunikacion (pos për automjete ajrore); instrumente navigimi; paisje navigimi për
automjete; paisje GPS (pos për automjete ajrore); kontrollues elektrik/elektronik për kulme
të buta të konvertueshëm, kulme rëshqitës dhe pasije kundër diellit; paisje për procesuim të
dhënash, kompjuter përfshi kalendarët elektronik, faks makinat, monitorët, paisjeve
periferike të kompjuterit, kalkulatorëve, programeve të kopmjuterit dhe softuerit, të
regjistruara; paisje dhe instrumete elektrike, elektronike, opto-elektrinike dhe mekanazma
analog dhe displej digjital (pos për automjete ajrore); paisje për transmetim dhe reprodukim
të imazheve; paisje displeji elektronik ose elektrike; paisje displeji, module displeji,
elementë displeji, panele displeji, displejë, monitorë, ekrane, LCD, paisje me LCD, ekrane
të sheshtë, video ekrane dhe monitorë; ekrane me prekje; paisje për incizim, pranim,
transmetim dhe reprodukim analog dhe/ose të sinjaleve digjitale, si dhe imazheve dhe zërit,
antena, radio, aparateve televizive, telefonëve përfshi video telefonëve; paisje për hands
free (duar të lira) për telefona; paisje shpëtimi, posaqërisht trape jetëshpëtuese, dalje për
shpëtim nga zjari, rrjeta shpëtimi, trampolina shpëtimi, rripa jetë shpëtues, goma shpëtimi,
xhaketa shpëtimi, paisje për shuarje të zjarrit; kontakt thjerza, syza dhe kuti syzash, dylbi,
lupë, syze dielli, trekëndsha paralajmërimi për automjete ne difekt; projektorë; kamera
filmike; fotoaparatë (fotografi); fotokopjues; përkthyes elektronik; përkthyes elektronik
xhepi; film i ekspozuar, magnetik, media incizuese elektronike dhe optike, me përjashtim të
filmave të pa ekspozuar; disqe regjistruese, përfshi kartelat magnetike; kartela me qarqe
integruese (smart cards); kartela telefonike; mekanizma për aparate që punojnë me
monedha përfshi makinat e parave të gatshme (bankomatë); arka parash, makina
kompjuteri; elementë fotovoltik; foto qeli; paisje për monitorim të prezencës.
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
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 frena
39

Buletini Zyrtar Nr. 63 i Agjencisë për Pronësi Industriale

mekanik, 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.
16 Gjëra të printuara; shkronja printimi, bloqe printimi, mbulesa jo tekstile për printim,
komponentë dhe aksesuarë për ato, që nuk përfshihen në klasat tjera; atlase, kalendarë,
harta gjeografike, publikime (shkrime); stilo lapsa sferik dhe lapsa, artikuj libërlidhës;
fotografi; gjëra zyrash pos gjërave të bëra pa letër; adeziv për zyra dhe nevoja shtëpiake;
materiale artistësh; tastiera dhe rekuizita zyrash (pos mobiljeve); materiale instruksioni dhe
mësimdhënije (pos aparateve), përfshi tekstet, libra të specializuar, magazinave, riparimit
dhe/ose istruksioneve për përdorim në pjesët e atomobilëve; materiale plastike për paketim
për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; forma, forma të printuara, rule printimi dhe pllaka
diagrami jo nga letra për përdorim në tahografë.
17 Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, mika mallra të bëra nga këto materiale që nuk janë të
përfshira në klasat tjera; mallra plastike (prodhime gjysëm të përpunuara); materiale
izoluese, vulosës dhe paketues; tuba fleksibël (jo të bëra nga metali); lidhje fleksible për
gypa (jë të bëra nga metali); armaturë (mbulesa) për tuba (jo të bëra nga metali);
kompensatorë gome; mbyllës linjash; gete mbylëse, unaza mbyllëse, diafragma (që nuk
përfshihen në klasat tjera); gomë natyrale (likuid); shtroje nën-balasti të bëra nga goma ose
zëvendësues gome për vibracione dhe zbutje të goditjeve për ndërtim udhësh; shtroje për
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absorbim vaji të bëra nga goma ose zëvendësues gome; valvule gome; çati të buta, dyer,
dritare, mbyllës të ndarë për motor; tapiceri nga materiali i gomës ose plastikës; çarçaf
(copë) plastike (pos për qëllime paketimi), përfshi çarçafët për qëllime mbyllëse dhe
izoluese, çatie dhe oxhaqe pellgu (ullqe) të bërë nga plastika; bartës, mure paluese
(harmonikë) të bërë nga goma ose plastika për urat e udhtarve në aeroporte; pjesë dhe
aksesuarë për të gjihta mallrate e përmendura që nuk përfshihen në klasat tjera; gomë për
rikuperim të gomave; solucione gome.
37 Konstruksione ndërtimi, shërbime instalimi, shërbime të punishteve për automobila,
ndrim, riparim servisim, montim, çmontim, mirëmbajtje, kujdes, pastrim dhe ngjyrosje të
veturave (pos automjeteve ajrore), motorë (pos motorëve përautomjete ajrore), frena, goma
dhe pjesët e tyre; riparim i automjeteve (pos automjeteve ajrore) si pjesë të veturës gjatë
asistencës në avari; rikuperim i gomave; aparate dhe instrumente mirëmbajtje, bashkimi,
montimi, riparimi të instrumenteve për vlersim të pllakës së diagramit, tahografit, incizimit
të dhënave të aksidentit, të ditarëve elektronik të autmojeteve, testimit dhe diagnostifikimit;
instalim, mirmbajtje dhe riparim të makinave dhe komponentëve për makina; instalim,
mirmbajtje dhe riparim të rripave dhe sistemeve bartës; instalim, mirmbajtje dhe riparim të
sistemeve EDP.

(210) KS/M/ 2017/612
(220) 12/05/2017
(731) Continental Reifen Deutschalnd
GmbH Vahrenwalder Str. 9, 30165
Hannover, DE
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 7 Makina pune për metal, dru, gomë dhe plastikë, për përpunimin, riparimin dhe
çmontimin e automjeteve toksore dhe detare, për industrinë kimike, bujqësi, miniera,
tekstil, ushqim dhe pije, konsktruksion dhe industrinë e paketimit; vegla makinash; makina
printimi; korniza printimi, pllaka printimi; makina që përdoren në prodhimtarinë e pllakave
të printimit; pllaka printimi (jo të ndijshme ndaj dritës); kallëp për derdhje me presion
(makina; komponenetë); pllaka litografike printimi për makina printimi; motor dhe makina
(pos për automjete toksore dhe automjete ajrore); komponenetë për motorë dhe makina të
gjitha llojeve, përfshi motorët elektrik dhe komponentët e tyre (pos për automjete toksore
dhe automjete ajrore); njësi kontrolli për motorë dhe makina (pos për automjete ajrore);
starter elektrik për motorë dhe makina (pos për automjete ajrore); gjeneratorë elektrik me
forcë motorike (pos për automjete ajrore); cilindra kryesor; motor elektrik (pos për
automjete toksore dhe automjete ajrore) dhe pompa (makina); aktivizues motori (mbyllës
valvulash), rregullatorë pa ngarkesë, aktivizues linear, valvule për kontroll të ajrit,
aktivizues të rjedhës së ajrit, valvula për riqarkullimin e gazrve dalës) (pos për automjete
ajrore); valvula injektuese, pipza injektuese për makina (pos për motorë të automjete
ajrore); pompa karburanti; sisteme injektuese karburanti; kandela elektrike për motorët me
djegie të brendshme (pos për motorë të automjete ajrore); kandela skuqëse për disel motorë
(pos për motorë të automjete ajrore); ndezës spiral; filtra ajri për motorë; konvertues
katalitik; karikues (turbokarikues); trurbokompresorë; njësi kontrolli për makina; pajisje për
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rregullimin e pjesëve të automjeteve siç janë ulset, dritaret, pasqyrat, çatitë rëshqitëse,
mbylës valvulash, boshtet gungëzor; bashkues makine dhe komponentë transmisioni,
përfshirë marshin e shpejtësisë (pos për automjete tokësore); rripa makinash, rripa
transmisioni, V-ripa, V-ripa brinjëzor, rripa variator, rripa dhëmbzor (kohor), rripa
sinkronizues, rripa gungaç, rripa kohor të dyanshëm dhëmbzor, rripa të shesht, rripa për
ngritje (komponent makine), shirita transportues; komponentë makine, siq janë spiralet,
pistonat për absorbim të goditjeve, zbutës të vibracioneve; pjesë të derdhura të bëra nga
goma dhe gomë-metal të lidhura për kontroll të vibracioneve për aq sa janë të përfshirë në
këtë klasë; bartës të motorit; bartës hidraulik, zbutës torsional të vibracioneve; aktivizues;
të gjitha mallrat e lartëpërmendura posaqërisht për mjete ajrore elektroenergjetike, pistona
motori për mjete ajrore, turbina motori për mjete ajrore dhe pjesë dhe kontroll për ato;
valvula (komponentë makinash); rripa transportues, transportues rripash, pjesë dhe
aksesuarë për rripa transporti dhe transportues rripash; transportues pasaxherësh jo të
përfshirë në klasat tjera; (ajr i kompresuar) pistoleta spraji për ujë, vaj, gaz, ngjyra dhe
substanca tjera gazi dhe të lëngshme; paisje metalike (aksesuarë për pistoleta sprai ose
spërkatës); krik mekanik për automjete; kositëse lendinash (makina); mjete bujqësie, të
ndryshme nga ato që operojne me dorë; makina automatike distribuimi.
9 : Instrumenta dhe aparatura shkencore, nautike, mbikqyrje, elektrike, fotografike,
kinematografike, optike, peshime, matje, sinjalizim, kontrollim (mbikqyrje), jetë shpëtues
dhe mësimdhënie për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; paisje dhe instrumente matës
(pos për automjete ajrore); sisteme për regullimin dhe kontroll të rymës elektrike (pos për
automjete ajrore); përfshi procesorët e tyre dhe sensorët për drejtimin dhe kontrollin
automjeteve, për përmirsimin e sigurisë së vozitjes të automjetit, stabilitetin e vozitjes,
stabilitetin e amortizimit dhe redukim të zërit; siteme për kontroll dhe regullim të rymës
elektrike (pos për automjete ajrore); përfshi procesorët dhe sensorët e tyre për regullimin
dhe kontrollin e frenave, pedaljes së gazit, transmisioneve, shasisë dhe gazrave dalës;
regullues voltazhi për automjete; sisteme automatike kontrolli për automjete (pos për
automjete ajrore); drejtues elektrik dhe hidraulik të fuqisë (pos për automjete ajrore);
ampermetra, voltmetra, ometra, manometra, termometra, tahometra (pos për automjete
ajrore); busolla, acid matës, alkool matës, peshore; termostate (pos për automjete ajrore);
menaxhim motori dhe/ose paisje për kontroll të shpejtësisë së lirë (pos për automjete
ajrore); paisje për menaxhim të dhënash, paisje për procesuim të dhënash; paisje dhe
instrumenta për matje, paralajmërim dhe ekran (display) për distancë, monitorimin e
ngarkesës boshtore, përshpejtësisë, shpejtësisë, shpejtësisë së motorit, forcës kthyese
(torque), shkallës së kthimit, shtypjes, nivelit të mbushjes, furnizimit me fluid (posaqërisht
karburantit dhe lëngut për larje), lartësisë, ftohjes së temperaturës, shtypjes së ngarkesës,
rymës elektrike, kualitetit të ajrit, masës së ajrit, nivelit të vajit, shtypjes së vajit, pozicionit,
pozicionit të timonit, temperaturës, udhëtimit, distancës së udhëtimit, erës, dhe thellsisë së
ujit (e gjith e lartëpërmendura pos për automjete ajrore); paralajmërim distance dhe paisje
kontrolli dhe instrumente display (pos për automjete ajrore); paisje radari (pos për
automjete ajrore); paisje për monitorim të pasëm; sisteme automatike asistence për parkim;
paisje dhe instrumente të displeit optik, akustik të përgjumjes dhe pralajmërim të
shpejtësisë; matës të shtypjes së gomave, paisje për fryrje të gomave; shërbime indikatori,
shenja (tregues) veshjesh, paisje për matjen e konsumimit, indikator mirëmbajtjeje,
punishte për testim të paisjeve; njësi për incizim të kohës; regjisrues të dhënash
aksidentesh, aparate dhe instrumente për firnizim, kyqje, konvertim, ruajtje, regullim dhe
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monitrim të rymës elektrike (pos për automjete ajrore); siguresa elektrike, relejë elektrik,
transponderë, sensorë, aktivizues elektrik (për aq sa jantë të përfshirë në këtë klasë);
detektorë (pos për automjete ajrore); ndërprerës shtypjeje; kontrollues; testues të lëngut të
frenave; aparate diagnostifikimi (jo për qëllime mjekësore); aparate dhe paisje monitorimi
dhe diagnostifikimi dhe sisteme për motorët e automjeteve dhe trenat elektrik (pos për
automjete ajrore); drita paralajmërimi për automjete; valvula magnetike; laserë, jo për
qëllime mjekësore; bateri elektrike dhe komponentët e tyre, bateri të karikueshme dhe
komponentët e tyre, bateri solare; qeli karburanti dhe komponentët e tyre, karikues për
bateri elektrike; paisje alarmi; alarme kundër vjedhjes, paisje për detektim të vjedhjes;
paisje elektrike për hapje dhe mbyllje për automjetet motorike, përfshi njësi kontrolli,
kontrolluesit dhe motorët elektrik; siteme qëndrore për mbyllje; imobilizues elektronik për
automjete motorike; paisje për kontrollim nga distanca; sisteme për operim nga distanca për
sistemet qëndrore të mbylljes; gjetës i pozicionimit, ndjekës të drejtimit dhe paisje për rutë
në komunikacion (pos për automjete ajrore); instrumente navigimi; paisje navigimi për
automjete; paisje GPS (pos për automjete ajrore); kontrollues elektrik/elektronik për kulme
të buta të konvertueshëm, kulme rëshqitës dhe pasije kundër diellit; paisje për procesuim të
dhënash, kompjuter përfshi kalendarët elektronik, faks makinat, monitorët, paisjeve
periferike të kompjuterit, kalkulatorëve, programeve të kopmjuterit dhe softuerit, të
regjistruara; paisje dhe instrumete elektrike, elektronike, opto-elektrinike dhe mekanazma
analog dhe displej digjital (pos për automjete ajrore); paisje për transmetim dhe reprodukim
të imazheve; paisje displeji elektronik ose elektrike; paisje displeji, module displeji,
elementë displeji, panele displeji, displejë, monitorë, ekrane, LCD, paisje me LCD, ekrane
të sheshtë, video ekrane dhe monitorë; ekrane me prekje; paisje për incizim, pranim,
transmetim dhe reprodukim analog dhe/ose të sinjaleve digjitale, si dhe imazheve dhe zërit,
antena, radio, aparateve televizive, telefonëve përfshi video telefonëve; paisje për hands
free (duar të lira) për telefona; paisje shpëtimi, posaqërisht trape jetëshpëtuese, dalje për
shpëtim nga zjari, rrjeta shpëtimi, trampolina shpëtimi, rripa jetë shpëtues, goma shpëtimi,
xhaketa shpëtimi, paisje për shuarje të zjarrit; kontakt thjerza, syza dhe kuti syzash, dylbi,
lupë, syze dielli, trekëndsha paralajmërimi për automjete ne difekt; projektorë; kamera
filmike; fotoaparatë (fotografi); fotokopjues; përkthyes elektronik; përkthyes elektronik
xhepi; film i ekspozuar, magnetik, media incizuese elektronike dhe optike, me përjashtim të
filmave të pa ekspozuar; disqe regjistruese, përfshi kartelat magnetike; kartela me qarqe
integruese (smart cards); kartela telefonike; mekanizma për aparate që punojnë me
monedha përfshi makinat e parave të gatshme (bankomatë); arka parash, makina
kompjuteri; elementë fotovoltik; foto qeli; paisje për monitorim të prezencës.
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
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 frena
mekanik, elektronik, hidraulik, elektromekanik, elektrohidraulik për vetura; cilindra
frenash, nofulla frenash, kaliper frenash, disqe frenash, astar frenash, zorë frenash;
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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.
16 Gjëra të printuara; shkronja printimi, bloqe printimi, mbulesa jo tekstile për printim,
komponentë dhe aksesuarë për ato, që nuk përfshihen në klasat tjera; atlase, kalendarë,
harta gjeografike, publikime (shkrime); stilo lapsa sferik dhe lapsa, artikuj libërlidhës;
fotografi; gjëra zyrash pos gjërave të bëra pa letër; adeziv për zyra dhe nevoja shtëpiake;
materiale artistësh; tastiera dhe rekuizita zyrash (pos mobiljeve); materiale instruksioni dhe
mësimdhënije (pos aparateve), përfshi tekstet, libra të specializuar, magazinave, riparimit
dhe/ose istruksioneve për përdorim në pjesët e atomobilëve; materiale plastike për paketim
për aq sa janë të përfshirë në këtë klasë; forma, forma të printuara, rule printimi dhe pllaka
diagrami jo nga letra për përdorim në tahografë.
17 Goma, gutaperkë, kauçuk, asbest, mika mallra të bëra nga këto materiale që nuk janë të
përfshira në klasat tjera; mallra plastike (prodhime gjysëm të përpunuara); materiale
izoluese, vulosës dhe paketues; tuba fleksibël (jo të bëra nga metali); lidhje fleksible për
gypa (jë të bëra nga metali); armaturë (mbulesa) për tuba (jo të bëra nga metali);
kompensatorë gome; mbyllës linjash; gete mbylëse, unaza mbyllëse, diafragma (që nuk
përfshihen në klasat tjera); gomë natyrale (likuid); shtroje nën-balasti të bëra nga goma ose
zëvendësues gome për vibracione dhe zbutje të goditjeve për ndërtim udhësh; shtroje për
absorbim vaji të bëra nga goma ose zëvendësues gome; valvule gome; çati të buta, dyer,
dritare, mbyllës të ndarë për motor; tapiceri nga materiali i gomës ose plastikës; çarçaf
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(copë) plastike (pos për qëllime paketimi), përfshi çarçafët për qëllime mbyllëse dhe
izoluese, çatie dhe oxhaqe pellgu (ullqe) të bërë nga plastika; bartës, mure paluese
(harmonikë) të bërë nga goma ose plastika për urat e udhtarve në aeroporte; pjesë dhe
aksesuarë për të gjihta mallrate e përmendura që nuk përfshihen në klasat tjera; gomë për
rikuperim të gomave; solucione gome.
37 Konstruksione ndërtimi, shërbime instalimi, shërbime të punishteve për automobila,
ndrim, riparim servisim, montim, çmontim, mirëmbajtje, kujdes, pastrim dhe ngjyrosje të
veturave (pos automjeteve ajrore), motorë (pos motorëve përautomjete ajrore), frena, goma
dhe pjesët e tyre; riparim i automjeteve (pos automjeteve ajrore) si pjesë të veturës gjatë
asistencës në avari; rikuperim i gomave; aparate dhe instrumente mirëmbajtje, bashkimi,
montimi, riparimi të instrumenteve për vlersim të pllakës së diagramit, tahografit, incizimit
të dhënave të aksidentit, të ditarëve elektronik të autmojeteve, testimit dhe diagnostifikimit;
instalim, mirmbajtje dhe riparim të makinave dhe komponentëve për makina; instalim,
mirmbajtje dhe riparim të rripave dhe sistemeve bartës; instalim, mirmbajtje dhe riparim të
sistemeve EDP.

(210) KS/M/ 2017/613
(220) 12/05/2017
(731) RAUCH Fruchtsäfte GmbH
Langgasse 1, 6830 Rankweil, AT
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) RAUCH MY TEA

(511) 30 Çaj, çaj i ftohtë: pije me bazë çaji; lëngje me bazë çaji.

32 Pije joalkoolike; pije joalkoolike që përmbajnë çaj ose ekstrakte çaji ose me shije çaji.

(210) KS/M/ 2017/614
(220) 12/05/2017
(731) “Xheni GROUP “SHPK
Xhelal AJETI ALI HADRI NR 43, KS
(591) Ngjyra e kalter -Ngjyra e Hirt
-Ngjyra e Bardhë
(740) Izer Zeqiri ''Beqir Musliu'' 3/14,
Gjilan

(540)

(511) 6 Metale te zakonshme me aliazhet e tyre ,materialet e ndertimit prej metali,ndertime
45

Buletini Zyrtar Nr. 63 i Agjencisë për Pronësi Industriale

te ndryshme transportueshem prej metali ,materiale prej metali për trase hekurudhore
,kabell jo elektrike dhe tela prej metali te zakonshem ,hekurishte ,copza te vogla prej
metali,tuba prej metali te madhsive te ndryshem .kasaforta ,mallra prej materialit te
zakonshem te pa perfshira ne klasat e tjera ,minerale
11 Aparate te ndriqimit ,ngrohje ,prodhim avulli ,gatim,ftohje ,tharje,funizim me ujë dhe
qellime sanitare
37 Konstruksione ndertimi,Riparime ,Sherbime Insatlimi

(210) KS/M/ 2017/615
(220) 12/05/2017
(731) “Resort PLANET “SHPK
Jeton Ismajli Kmetoc, KS
(591) Ngjyra e Zeze -Ngjyra e Hirit
-Ngjyra e Bardhë
(740) Izer Zeqiri ''Beqir Musliu'' 3/14,
Gjilan

(540)

(511) 43 Shërbime për sigurimin e ushqimit dhe pijeve ,sterhimi i perkohshëm

(210) KS/M/ 2017/616
(220) 12/05/2017
(731) “AUTO-MOTO UNIVERSUM GLAN“SHPK Selver Halili Malishevë P.n,
KS
(591) -Ngjyra e kuqe e qelur
-Ngjyra e Kuqe e mbyllur -Ngjyra e Bardhë
-Ngjyra e Zezë -Ngjyra e Hirt
(740) Izer Zeqiri ''Beqir Musliu'' 3/14,
Gjilan

(540)

(511) 7 Makineri dhe mjete makinerie ,pjesë motrike (perveq mjeteve te transportit toksor
)komponent makinerie ,lidhje dhe transmetimi (perveq mjeteve te transportit toksor )vegla
bujqsore qe vihen ne pune me dore ,inkubator per prodhimin e vezesh
12 Mjete transporti ,aparate levizese me ane te tokes ,ujit,ose ajrit
37 Konstruksione ndertimi,Riparime ,Sherbime Insatlimi
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(210) KS/M/ 2017/618
(220) 12/05/2017
(731) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft Petuelring 130
80809 Munich, DE
(591) e zezë, e hirtë
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 9 Regjistrimi i të dhënave/përmbajtjeve; bazat e të dhënave (elektronike); përmbajtja
e mediave; softuare kompjuterik; sisteme kompjuterike operative; pajisje të teknologjisë
informative dhe pajisjet audio-vizuale, shumë-llojshmërine mediale dhe fotografike;
pajisjet e komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të
dhënave; pajisjet e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe
pjeset e antenave si aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura
zëvendësuese; pajisje dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe
mekanike); magnet, magnetizues dhe demagnetizues; pajisjet për përpunimin duke përdorur
energjinë elektrike; aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pajisje optike,
perforcues dhe korrektorë; aparate amplifikimi dhe korrektorë; komponentet elektrike dhe
elektronike; mbrojtje, siguri, pajisje mbrojtje dhe sinjalizuese; pajisjet e zhytjes; pajisje për
drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës,
instrumente për zbulim dhe monitorim, tregues dhe ekzaminues; aparate për hulumtime
shkencore dhe laboratorike, aparatet arsimore dhe simulatorë; pjesë dhe pajisje të të gjitha
mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë
12 Automjete dhe mjete transporti; automjete tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e
transporitit ajrore dhe hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete;
rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe
pajisje për automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë
dhe pajisje për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët
e fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore
37 Ndertim, konstruksion dhe shembje, sherbime të instalimit dhe pastrimit, shërbime të
riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me pompat, kompresorë dhe ventilator [si pjesë të
makinave], gjeneratorë rryme, pajisje levizese me anë të dorës, mekanizma për hapje dhe
mbyllje, pajisjet për heqje dhe ngritje lart, makineri dhe vegla makinerish për trajtimin dhe
për prodhimin e materialeve, pajisje për prerje, shpim, pastrim, mprehje dhe trajtimin e
siperfaqes, turielë rryme dhe shpues, zinxhirë, thyes dhe makina për shkaterrim,
mekanizma për formësimin dhe formim, mekanizma, vegla dhe aparatura për shpejtesi dhe
bashkim, pajisje për bashkim dhe saldim, makineri për filterim, ndares dhe centrifuga,
makineri për shtypjen lidhjen e librave, makineritë e prodhimit dhe përpunimit të
materialeve, motorë, motorët e fuqishëm dhe pjesë të përgjithëshme për makina, makineri
shpërndarëse, pajisje të teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, pajisjet e
komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të dhënave; pajisjet
e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe pjeset e antenave si
aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura zëvendësuar; pajisje
dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike); mjete audio
vizuale dhe aparate fotografike, aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pjese
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elektike dhe elektronike, pajisje dhe aparatura optike, aparate amplifikimi dhe korrektorë;
pajisje për mbrojtje, siguri dhe sinjalizim, pajisje për drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje
për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, instrumente për zbulim dhe monitorim,
tregues dhe ekzaminues; aparat për djegje, aparat për nxemjen e ujit dhe aparate për
nxemje, ndriçim dhe reflektor për ndriçim, ndriçuesit e automjeteve dhe reflektor për
ndriçim, instrumente dhe pajisje personale për ngrohje dhe tharje, pajisje për frigorifer dhe
ngrirëse, ngrohje, ventilim dhe pajisje për ftohje (klimatizim) dhe pastrimin e ajrit
(ambientit), pajisjet e trajtimit të ajrit, sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim),
sistemet e automjeteve HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), automjetet dhe mjetet e
transportit; automjetet tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e transporitit ajrore dhe
hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; rrota, goma dhe
gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe siguri dhe pajisjet për
automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë dhe pajisje
për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët e
fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore; instalimin,
mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; instalimi,
mirëmbajtja dhe riparimi e sistemit HVAC (ngrohjes, ventilimit dhe klimatizim);
instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e gomave; mirëmbajtja e dërtesës dhe instalimet;
shërbimi për automjete, riparimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me karburant; dhenja dhe
marrja me qera dhe lizingu në lidhje me të lartpërmendurat, të përfshira në klasë; këshilla,
konsulence dhe informacione për të lartpërmendurat, të përfshira në klasë

(210) KS/M/ 2017/619
(220) 12/05/2017
(731) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft Petuelring 130
80809 Munich, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 9 Regjistrimi i të dhënave/përmbajtjeve; bazat e të dhënave (elektronike); përmbajtja
e mediave; softuare kompjuterik; sisteme kompjuterike operative; pajisje të teknologjisë
informative dhe pajisjet audio-vizuale, shumë-llojshmërine mediale dhe fotografike;
pajisjet e komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të
dhënave; pajisjet e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe
pjeset e antenave si aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura
zëvendësuese; pajisje dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe
mekanike); magnet, magnetizues dhe demagnetizues; pajisjet për përpunimin duke përdorur
energjinë elektrike; aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pajisje optike,
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perforcues dhe korrektorë; aparate amplifikimi dhe korrektorë; komponentet elektrike dhe
elektronike; mbrojtje, siguri, pajisje mbrojtje dhe sinjalizuese; pajisjet e zhytjes; pajisje për
drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës,
instrumente për zbulim dhe monitorim, tregues dhe ekzaminues; aparate për hulumtime
shkencore dhe laboratorike, aparatet arsimore dhe simulatorë; pjesë dhe pajisje të të gjitha
mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë
12 Automjete dhe mjete transporti; automjete tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e
transporitit ajrore dhe hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete;
rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe
pajisje për automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë
dhe pajisje për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët
e fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore
28 Artikuj dhe pajisje sportive; lodra; lojëra; mjete për lojera dhe kuriozitete; aparate për
video lojëra; pjesë dhe pajisje të të gjitha mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë.
37 Ndertim, konstruksion dhe shembje, sherbime të instalimit dhe pastrimit, shërbime të
riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me pompat, kompresorë dhe ventilator [si pjesë të
makinave], gjeneratorë rryme, pajisje levizese me anë të dorës, mekanizma për hapje dhe
mbyllje, pajisjet për heqje dhe ngritje lart, makineri dhe vegla makinerish për trajtimin dhe
për prodhimin e materialeve, pajisje për prerje, shpim, pastrim, mprehje dhe trajtimin e
siperfaqes, turielë rryme dhe shpues, zinxhirë, thyes dhe makina për shkaterrim,
mekanizma për formësimin dhe formim, mekanizma, vegla dhe aparatura për shpejtesi dhe
bashkim, pajisje për bashkim dhe saldim, makineri për filterim, ndares dhe centrifuga,
makineri për shtypjen lidhjen e librave, makineritë e prodhimit dhe përpunimit të
materialeve, motorë, motorët e fuqishëm dhe pjesë të përgjithëshme për makina, makineri
shpërndarëse, pajisje të teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, pajisjet e
komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të dhënave; pajisjet
e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe pjeset e antenave si
aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura zëvendësuar; pajisje
dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike); mjete audio
vizuale dhe aparate fotografike, aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pjese
elektike dhe elektronike, pajisje dhe aparatura optike, aparate amplifikimi dhe korrektorë;
pajisje për mbrojtje, siguri dhe sinjalizim, pajisje për drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje
për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, instrumente për zbulim dhe monitorim,
tregues dhe ekzaminues; aparat për djegje, aparat për nxemjen e ujit dhe aparate për
nxemje, ndriçim dhe reflektor për ndriçim, ndriçuesit e automjeteve dhe reflektor për
ndriçim, instrumente dhe pajisje personale për ngrohje dhe tharje, pajisje për frigorifer dhe
ngrirëse, ngrohje, ventilim dhe pajisje për ftohje (klimatizim) dhe pastrimin e ajrit
(ambientit), pajisjet e trajtimit të ajrit, sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim),
sistemet e automjeteve HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), automjetet dhe mjetet e
transportit; automjetet tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e transporitit ajrore dhe
hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; rrota, goma dhe
gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe siguri dhe pajisjet për
automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë dhe pajisje
për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët e
fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore; instalimin,
mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; instalimi,
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mirëmbajtja dhe riparimi e sistemit HVAC (ngrohjes, ventilimit dhe klimatizim);
instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e gomave; mirëmbajtja e dërtesës dhe instalimet;
shërbimi për automjete, riparimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me karburant; dhenja dhe
marrja me qera dhe lizingu në lidhje me të lartpërmendurat, të përfshira në klasë; këshilla,
konsulence dhe informacione për të lartpërmendurat, të përfshira në klasë

(210) KS/M/ 2017/620
(220) 12/05/2017
(731) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft Petuelring 130
80809 Munich, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) BMV

(511) 9 Regjistrimi i të dhënave/përmbajtjeve; bazat e të dhënave (elektronike); përmbajtja
e mediave; softuare kompjuterik; sisteme kompjuterike operative; pajisje të teknologjisë
informative dhe pajisjet audio-vizuale, shumë-llojshmërine mediale dhe fotografike;
pajisjet e komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të
dhënave; pajisjet e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe
pjeset e antenave si aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura
zëvendësuese; pajisje dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe
mekanike); magnet, magnetizues dhe demagnetizues; pajisjet për përpunimin duke përdorur
energjinë elektrike; aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pajisje optike,
perforcues dhe korrektorë; aparate amplifikimi dhe korrektorë; komponentet elektrike dhe
elektronike; mbrojtje, siguri, pajisje mbrojtje dhe sinjalizuese; pajisjet e zhytjes; pajisje për
drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës,
instrumente për zbulim dhe monitorim, tregues dhe ekzaminues; aparate për hulumtime
shkencore dhe laboratorike, aparatet arsimore dhe simulatorë; pjesë dhe pajisje të të gjitha
mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë.
12 Automjete dhe mjete transporti; automjete tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e
transporitit ajrore dhe hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete;
rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe
pajisje për automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë
dhe pajisje për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët
e fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore.
28 Artikuj dhe pajisje sportive; lodra; lojëra; mjete për lojera dhe kuriozitete; aparate për
video lojëra; pjesë dhe pajisje të të gjitha mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë
37 Ndertim, konstruksion dhe shembje, sherbime të instalimit dhe pastrimit, shërbime të
riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me pompat, kompresorë dhe ventilator [si pjesë të
makinave], gjeneratorë rryme, pajisje levizese me anë të dorës, mekanizma për hapje dhe
mbyllje, pajisjet për heqje dhe ngritje lart, makineri dhe vegla makinerish për trajtimin dhe
për prodhimin e materialeve, pajisje për prerje, shpim, pastrim, mprehje dhe trajtimin e
siperfaqes, turielë rryme dhe shpues, zinxhirë, thyes dhe makina për shkaterrim,
mekanizma për formësimin dhe formim, mekanizma, vegla dhe aparatura për shpejtesi dhe
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bashkim, pajisje për bashkim dhe saldim, makineri për filterim, ndares dhe centrifuga,
makineri për shtypjen lidhjen e librave, makineritë e prodhimit dhe përpunimit të
materialeve, motorë, motorët e fuqishëm dhe pjesë të përgjithëshme për makina, makineri
shpërndarëse, pajisje të teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, pajisjet e
komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të dhënave; pajisjet
e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe pjeset e antenave si
aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura zëvendësuar; pajisje
dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike); mjete audio
vizuale dhe aparate fotografike, aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pjese
elektike dhe elektronike, pajisje dhe aparatura optike, aparate amplifikimi dhe korrektorë;
pajisje për mbrojtje, siguri dhe sinjalizim, pajisje për drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje
për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, instrumente për zbulim dhe monitorim,
tregues dhe ekzaminues; aparat për djegje, aparat për nxemjen e ujit dhe aparate për
nxemje, ndriçim dhe reflektor për ndriçim, ndriçuesit e automjeteve dhe reflektor për
ndriçim, instrumente dhe pajisje personale për ngrohje dhe tharje, pajisje për frigorifer dhe
ngrirëse, ngrohje, ventilim dhe pajisje për ftohje (klimatizim) dhe pastrimin e ajrit
(ambientit), pajisjet e trajtimit të ajrit, sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim),
sistemet e automjeteve HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), automjetet dhe mjetet e
transportit; automjetet tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e transporitit ajrore dhe
hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; rrota, goma dhe
gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe siguri dhe pajisjet për
automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë dhe pajisje
për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët e
fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore; instalimin,
mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; instalimi,
mirëmbajtja dhe riparimi e sistemit HVAC (ngrohjes, ventilimit dhe klimatizim);
instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e gomave; mirëmbajtja e dërtesës dhe instalimet;
shërbimi për automjete, riparimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me karburant; dhenja dhe
marrja me qera dhe lizingu në lidhje me të lartpërmendurat, të përfshira në klasë; këshilla,
konsulence dhe informacione për të lartpërmendurat, të përfshira në klasë

(210) KS/M/ 2017/621
(220) 12/05/2017
(731) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft Petuelring 130
80809 Munich, DE
(591) e kaltërt, e zezë, e hirtë, e bardhë dhe
argjendi
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)
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(511) 9 Regjistrimi i të dhënave/përmbajtjeve; bazat e të dhënave (elektronike); përmbajtja
e mediave; softuare kompjuterik; sisteme kompjuterike operative; pajisje të teknologjisë
informative dhe pajisjet audio-vizuale, shumë-llojshmërine mediale dhe fotografike;
pajisjet e komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të
dhënave; pajisjet e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe
pjeset e antenave si aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura
zëvendësuese; pajisje dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe
mekanike); magnet, magnetizues dhe demagnetizues; pajisjet për përpunimin duke përdorur
energjinë elektrike; aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pajisje optike,
perforcues dhe korrektorë; aparate amplifikimi dhe korrektorë; komponentet elektrike dhe
elektronike; mbrojtje, siguri, pajisje mbrojtje dhe sinjalizuese; pajisjet e zhytjes; pajisje për
drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës,
instrumente për zbulim dhe monitorim, tregues dhe ekzaminues; aparate për hulumtime
shkencore dhe laboratorike, aparatet arsimore dhe simulatorë; pjesë dhe pajisje të të gjitha
mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë
12 utomjete dhe mjete transporti; automjete tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e
transporitit ajrore dhe hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete;
rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe
pajisje për automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë
dhe pajisje për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët
e fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore.
28 Artikuj dhe pajisje sportive; lodra; lojëra; mjete për lojera dhe kuriozitete; aparate për
video lojëra; pjesë dhe pajisje të të gjitha mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë
37 Ndertim, konstruksion dhe shembje, sherbime të instalimit dhe pastrimit, shërbime të
riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me pompat, kompresorë dhe ventilator [si pjesë të
makinave], gjeneratorë rryme, pajisje levizese me anë të dorës, mekanizma për hapje dhe
mbyllje, pajisjet për heqje dhe ngritje lart, makineri dhe vegla makinerish për trajtimin dhe
për prodhimin e materialeve, pajisje për prerje, shpim, pastrim, mprehje dhe trajtimin e
siperfaqes, turielë rryme dhe shpues, zinxhirë, thyes dhe makina për shkaterrim,
mekanizma për formësimin dhe formim, mekanizma, vegla dhe aparatura për shpejtesi dhe
bashkim, pajisje për bashkim dhe saldim, makineri për filterim, ndares dhe centrifuga,
makineri për shtypjen lidhjen e librave, makineritë e prodhimit dhe përpunimit të
materialeve, motorë, motorët e fuqishëm dhe pjesë të përgjithëshme për makina, makineri
shpërndarëse, pajisje të teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, pajisjet e
komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të dhënave; pajisjet
e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe pjeset e antenave si
aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura zëvendësuar; pajisje
dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike); mjete audio
vizuale dhe aparate fotografike, aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pjese
elektike dhe elektronike, pajisje dhe aparatura optike, aparate amplifikimi dhe korrektorë;
pajisje për mbrojtje, siguri dhe sinjalizim, pajisje për drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje
për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, instrumente për zbulim dhe monitorim,
tregues dhe ekzaminues; aparat për djegje, aparat për nxemjen e ujit dhe aparate për
nxemje, ndriçim dhe reflektor për ndriçim, ndriçuesit e automjeteve dhe reflektor për
ndriçim, instrumente dhe pajisje personale për ngrohje dhe tharje, pajisje për frigorifer dhe
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ngrirëse, ngrohje, ventilim dhe pajisje për ftohje (klimatizim) dhe pastrimin e ajrit
(ambientit), pajisjet e trajtimit të ajrit, sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim),
sistemet e automjeteve HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), automjetet dhe mjetet e
transportit; automjetet tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e transporitit ajrore dhe
hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; rrota, goma dhe
gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe siguri dhe pajisjet për
automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë dhe pajisje
për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët e
fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore; instalimin,
mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; instalimi,
mirëmbajtja dhe riparimi e sistemit HVAC (ngrohjes, ventilimit dhe klimatizim);
instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e gomave; mirëmbajtja e dërtesës dhe instalimet;
shërbimi për automjete, riparimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me karburant; dhenja dhe
marrja me qera dhe lizingu në lidhje me të lartpërmendurat, të përfshira në klasë; këshilla,
konsulence dhe informacione për të lartpërmendurat, të përfshira në klasë

(210) KS/M/ 2017/622
(220) 12/05/2017
(731) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft Petuelring 130
80809 Munich, DE
(591) e kaltertë e lehtë, e kaltertë e errët, e
kuqe dhe argjendi
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 9 Regjistrimi i të dhënave/përmbajtjeve; bazat e të dhënave (elektronike); përmbajtja
e mediave; softuare kompjuterik; sisteme kompjuterike operative; pajisje të teknologjisë
informative dhe pajisjet audio-vizuale, shumë-llojshmërine mediale dhe fotografike;
pajisjet e komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të
dhënave; pajisjet e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe
pjeset e antenave si aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura
zëvendësuese; pajisje dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe
mekanike); magnet, magnetizues dhe demagnetizues; pajisjet për përpunimin duke përdorur
energjinë elektrike; aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pajisje optike,
perforcues dhe korrektorë; aparate amplifikimi dhe korrektorë; komponentet elektrike dhe
elektronike; mbrojtje, siguri, pajisje mbrojtje dhe sinjalizuese; pajisjet e zhytjes; pajisje për
drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës,
instrumente për zbulim dhe monitorim, tregues dhe ekzaminues; aparate për hulumtime
shkencore dhe laboratorike, aparatet arsimore dhe simulatorë; pjesë dhe pajisje të të gjitha
mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë
12 Automjete dhe mjete transporti; automjete tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e
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transporitit ajrore dhe hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete;
rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe
pajisje për automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë
dhe pajisje për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët
e fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore.
28 Artikuj dhe pajisje sportive; lodra; lojëra; mjete për lojera dhe kuriozitete; aparate për
video lojëra; pjesë dhe pajisje të të gjitha mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë
37 Ndertim, konstruksion dhe shembje, sherbime të instalimit dhe pastrimit, shërbime të
riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me pompat, kompresorë dhe ventilator [si pjesë të
makinave], gjeneratorë rryme, pajisje levizese me anë të dorës, mekanizma për hapje dhe
mbyllje, pajisjet për heqje dhe ngritje lart, makineri dhe vegla makinerish për trajtimin dhe
për prodhimin e materialeve, pajisje për prerje, shpim, pastrim, mprehje dhe trajtimin e
siperfaqes, turielë rryme dhe shpues, zinxhirë, thyes dhe makina për shkaterrim,
mekanizma për formësimin dhe formim, mekanizma, vegla dhe aparatura për shpejtesi dhe
bashkim, pajisje për bashkim dhe saldim, makineri për filterim, ndares dhe centrifuga,
makineri për shtypjen lidhjen e librave, makineritë e prodhimit dhe përpunimit të
materialeve, motorë, motorët e fuqishëm dhe pjesë të përgjithëshme për makina, makineri
shpërndarëse, pajisje të teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, pajisjet e
komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të dhënave; pajisjet
e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe pjeset e antenave si
aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura zëvendësuar; pajisje
dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike); mjete audio
vizuale dhe aparate fotografike, aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pjese
elektike dhe elektronike, pajisje dhe aparatura optike, aparate amplifikimi dhe korrektorë;
pajisje për mbrojtje, siguri dhe sinjalizim, pajisje për drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje
për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, instrumente për zbulim dhe monitorim,
tregues dhe ekzaminues; aparat për djegje, aparat për nxemjen e ujit dhe aparate për
nxemje, ndriçim dhe reflektor për ndriçim, ndriçuesit e automjeteve dhe reflektor për
ndriçim, instrumente dhe pajisje personale për ngrohje dhe tharje, pajisje për frigorifer dhe
ngrirëse, ngrohje, ventilim dhe pajisje për ftohje (klimatizim) dhe pastrimin e ajrit
(ambientit), pajisjet e trajtimit të ajrit, sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim),
sistemet e automjeteve HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), automjetet dhe mjetet e
transportit; automjetet tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e transporitit ajrore dhe
hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; rrota, goma dhe
gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe siguri dhe pajisjet për
automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë dhe pajisje
për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët e
fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore; instalimin,
mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; instalimi,
mirëmbajtja dhe riparimi e sistemit HVAC (ngrohjes, ventilimit dhe klimatizim);
instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e gomave; mirëmbajtja e dërtesës dhe instalimet;
shërbimi për automjete, riparimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me karburant; dhenja dhe
marrja me qera dhe lizingu në lidhje me të lartpërmendurat, të përfshira në klasë; këshilla,
konsulence dhe informacione për të lartpërmendurat, të përfshira në klasë.
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(210) KS/M/ 2017/623
(220) 12/05/2017
(731) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft Petuelring 130
80809 Munich, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 9 Regjistrimi i të dhënave/përmbajtjeve; bazat e të dhënave (elektronike); përmbajtja
e mediave; softuare kompjuterik; sisteme kompjuterike operative; pajisje të teknologjisë
informative dhe pajisjet audio-vizuale, shumë-llojshmërine mediale dhe fotografike;
pajisjet e komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të
dhënave; pajisjet e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe
pjeset e antenave si aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura
zëvendësuese; pajisje dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe
mekanike); magnet, magnetizues dhe demagnetizues; pajisjet për përpunimin duke përdorur
energjinë elektrike; aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pajisje optike,
perforcues dhe korrektorë; aparate amplifikimi dhe korrektorë; komponentet elektrike dhe
elektronike; mbrojtje, siguri, pajisje mbrojtje dhe sinjalizuese; pajisjet e zhytjes; pajisje për
drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës,
instrumente për zbulim dhe monitorim, tregues dhe ekzaminues; aparate për hulumtime
shkencore dhe laboratorike, aparatet arsimore dhe simulatorë; pjesë dhe pajisje të të gjitha
mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë
12 Automjete dhe mjete transporti; automjete tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e
transporitit ajrore dhe hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete;
rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe
pajisje për automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë
dhe pajisje për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët
e fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore
28 Artikuj dhe pajisje sportive; lodra; lojëra; mjete për lojera dhe kuriozitete; aparate për
video lojëra; pjesë dhe pajisje të të gjitha mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë
37 Ndertim, konstruksion dhe shembje, sherbime të instalimit dhe pastrimit, shërbime të
riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me pompat, kompresorë dhe ventilator [si pjesë të
makinave], gjeneratorë rryme, pajisje levizese me anë të dorës, mekanizma për hapje dhe
mbyllje, pajisjet për heqje dhe ngritje lart, makineri dhe vegla makinerish për trajtimin dhe
për prodhimin e materialeve, pajisje për prerje, shpim, pastrim, mprehje dhe trajtimin e
siperfaqes, turielë rryme dhe shpues, zinxhirë, thyes dhe makina për shkaterrim,
mekanizma për formësimin dhe formim, mekanizma, vegla dhe aparatura për shpejtesi dhe
bashkim, pajisje për bashkim dhe saldim, makineri për filterim, ndares dhe centrifuga,
makineri për shtypjen lidhjen e librave, makineritë e prodhimit dhe përpunimit të
materialeve, motorë, motorët e fuqishëm dhe pjesë të përgjithëshme për makina, makineri
shpërndarëse, pajisje të teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, pajisjet e
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komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të dhënave; pajisjet
e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe pjeset e antenave si
aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura zëvendësuar; pajisje
dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike); mjete audio
vizuale dhe aparate fotografike, aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pjese
elektike dhe elektronike, pajisje dhe aparatura optike, aparate amplifikimi dhe korrektorë;
pajisje për mbrojtje, siguri dhe sinjalizim, pajisje për drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje
për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, instrumente për zbulim dhe monitorim,
tregues dhe ekzaminues; aparat për djegje, aparat për nxemjen e ujit dhe aparate për
nxemje, ndriçim dhe reflektor për ndriçim, ndriçuesit e automjeteve dhe reflektor për
ndriçim, instrumente dhe pajisje personale për ngrohje dhe tharje, pajisje për frigorifer dhe
ngrirëse, ngrohje, ventilim dhe pajisje për ftohje (klimatizim) dhe pastrimin e ajrit
(ambientit), pajisjet e trajtimit të ajrit, sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim),
sistemet e automjeteve HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), automjetet dhe mjetet e
transportit; automjetet tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e transporitit ajrore dhe
hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; rrota, goma dhe
gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe siguri dhe pajisjet për
automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë dhe pajisje
për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët e
fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore; instalimin,
mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; instalimi,
mirëmbajtja dhe riparimi e sistemit HVAC (ngrohjes, ventilimit dhe klimatizim);
instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e gomave; mirëmbajtja e dërtesës dhe instalimet;
shërbimi për automjete, riparimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me karburant; dhenja dhe
marrja me qera dhe lizingu në lidhje me të lartpërmendurat, të përfshira në klasë; këshilla,
konsulence dhe informacione për të lartpërmendurat, të përfshira në klasë

(210) KS/M/ 2017/624
(220) 12/05/2017
(731) Bayerische Motoren Werke
Aktiengesellschaft Petuelring 130
80809 Munich, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) MINI

(511) 9 Regjistrimi i të dhënave/përmbajtjeve; bazat e të dhënave (elektronike); përmbajtja
e mediave; softuare kompjuterik; sisteme kompjuterike operative; pajisje të teknologjisë
informative dhe pajisjet audio-vizuale, shumë-llojshmërine mediale dhe fotografike;
pajisjet e komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të
dhënave; pajisjet e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe
pjeset e antenave si aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura
zëvendësuese; pajisje dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe
mekanike); magnet, magnetizues dhe demagnetizues; pajisjet për përpunimin duke përdorur
energjinë elektrike; aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pajisje optike,
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perforcues dhe korrektorë; aparate amplifikimi dhe korrektorë; komponentet elektrike dhe
elektronike; mbrojtje, siguri, pajisje mbrojtje dhe sinjalizuese; pajisjet e zhytjes; pajisje për
drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës,
instrumente për zbulim dhe monitorim, tregues dhe ekzaminues; aparate për hulumtime
shkencore dhe laboratorike, aparatet arsimore dhe simulatorë; pjesë dhe pajisje të të gjitha
mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë.
12 Automjete dhe mjete transporti; automjete tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e
transporitit ajrore dhe hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete;
rrota, goma dhe gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe sigurinë dhe
pajisje për automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë
dhe pajisje për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët
e fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore.
28 Artikuj dhe pajisje sportive; lodra; lojëra; mjete për lojera dhe kuriozitete; aparate për
video lojëra; pjesë dhe pajisje të të gjitha mallrave të lartpërmendura, të përfshira në klasë.
37 Ndertim, konstruksion dhe shembje, sherbime të instalimit dhe pastrimit, shërbime të
riparimit dhe mirëmbajtjes në lidhje me pompat, kompresorë dhe ventilator [si pjesë të
makinave], gjeneratorë rryme, pajisje levizese me anë të dorës, mekanizma për hapje dhe
mbyllje, pajisjet për heqje dhe ngritje lart, makineri dhe vegla makinerish për trajtimin dhe
për prodhimin e materialeve, pajisje për prerje, shpim, pastrim, mprehje dhe trajtimin e
siperfaqes, turielë rryme dhe shpues, zinxhirë, thyes dhe makina për shkaterrim,
mekanizma për formësimin dhe formim, mekanizma, vegla dhe aparatura për shpejtesi dhe
bashkim, pajisje për bashkim dhe saldim, makineri për filterim, ndares dhe centrifuga,
makineri për shtypjen lidhjen e librave, makineritë e prodhimit dhe përpunimit të
materialeve, motorë, motorët e fuqishëm dhe pjesë të përgjithëshme për makina, makineri
shpërndarëse, pajisje të teknologjisë informative dhe pajisjet audio-vizuale, pajisjet e
komunikimit; pajisjet kompjuterike të rrjetëzimit dhe të komunikimit të të dhënave; pajisjet
e komunikimit nga pika-në pikë; pajisjet e transmetimit; antenat dhe pjeset e antenave si
aparate të komunikimit; pajisjet për ruajtjen e të dhënave; aparatura zëvendësuar; pajisje
dhe pjesë përbërese për përpunimin e të dhënave (elektrike dhe mekanike); mjete audio
vizuale dhe aparate fotografike, aparate, instrumente dhe kabllo për energji elektrike; pjese
elektike dhe elektronike, pajisje dhe aparatura optike, aparate amplifikimi dhe korrektorë;
pajisje për mbrojtje, siguri dhe sinjalizim, pajisje për drejtim, udhëzues, gjurmues, pajisje
për shënjestrimi dhe hartimi i hartave; matës, instrumente për zbulim dhe monitorim,
tregues dhe ekzaminues; aparat për djegje, aparat për nxemjen e ujit dhe aparate për
nxemje, ndriçim dhe reflektor për ndriçim, ndriçuesit e automjeteve dhe reflektor për
ndriçim, instrumente dhe pajisje personale për ngrohje dhe tharje, pajisje për frigorifer dhe
ngrirëse, ngrohje, ventilim dhe pajisje për ftohje (klimatizim) dhe pastrimin e ajrit
(ambientit), pajisjet e trajtimit të ajrit, sistemet HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim),
sistemet e automjeteve HVAC (ngrohje, ventilim dhe klimatizim), automjetet dhe mjetet e
transportit; automjetet tokësor dhe mjetet e transportit; mjetet e transporitit ajrore dhe
hapësinore; mjetet e transportit ujore; pjesë dhe pajisje për automjete; rrota, goma dhe
gjurmues; pajisjet e anti-vjedhjes, pajisjet për mbrojtje dhe siguri dhe pajisjet për
automjete; pjesë dhe pajisje për mjetet e transportit ajrore dhe hapësinore; pjesë dhe pajisje
për mjetet e transportit të ujit; pjesë dhe pajisje për automjetet tokësore; motorët e
fuqishëm, përfshirë lokomotivat dhe motorët, për automjetet tokësore; instalimin,
mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve kompjuterike dhe telekomunikacionit; instalimi,
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mirëmbajtja dhe riparimi e sistemit HVAC (ngrohjes, ventilimit dhe klimatizim);
instalimin, mirëmbajtjen dhe riparimin e gomave; mirëmbajtja e dërtesës dhe instalimet;
shërbimi për automjete, riparimi, mirëmbajtja dhe furnizimi me karburant; dhenja dhe
marrja me qera dhe lizingu në lidhje me të lartpërmendurat, të përfshira në klasë; këshilla,
konsulence dhe informacione për të lartpërmendurat, të përfshira në klasë.

(210) KS/M/ 2017/625
(220) 15/05/2017
(731) D.P.H.ADRIATIKU
Orllan, Podujevë, KS
(591) e kalter, e bardhe dhe e verdhe,
vjollce.

(540)

(511) 34 Sherbimet per sigurimin e ushqimit dhe pijeve, sherbimet e barit, sherbimet e
kafeterise, sherbimet e restorantit; akomodim i perkohshem

(210) KS/M/ 2017/626
(220) 15/05/2017
(731) Farmacevtska hemiska kozmetička
industrija ALKALOID AD Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br. 12
1000 Skopje, MK
(740) Agron Curri - “Pepeljugoski
Consulting” L.L.C Rr. Sulejman Vokshi nr.
20/8, Prishtinë

(540) ROPUIDO

(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) KS/M/ 2017/627
(220) 15/05/2017
(731) Biocon Limited
20th Km., Hosur Road, Electronic City
P.O., Bangalore - 560100, IN
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) INSUGEN
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(511) 5 Preparate farmaceutike dhe veterinarie; shtesa ushqimore për njerëz dhe kafshë;
preparate nutraceutike për qëllime terapeutike ose mjekësore; preparate sanitarike për
qëllime mjekësore; substanca dietetike të përshtatura për përdorim mjekësor, ushqim për
bebet; emplastër, materiale për fashim; materiale për mbushjen e dhëmbëve, dyllë dentar;
dezinfektues; preparate për shkatërrimin e parazitëve; fungicide, herbicide
10 Aparate, pajisje dhe instrumente mjekësore

(210) KS/M/ 2017/628
(220) 16/05/2017
(731) 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) INTREEF

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të
sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve
gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve
metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore.

(210) KS/M/ 2017/629
(220) 16/05/2017
(731) VERNITES S.R.L.
VIA DELLE ROGGETTE 11,
21010 CARDANO AL CAMPO (VA)-, IT
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) VERNITES

(511) 2 Ngjyra, vernik, llak;mbrojtësit kundër ndryshkut dhe kundër dëmtimit të
drurit;ngjyrues;mord antë;rrëshira natyrore të papërpunuara;foli metalike për përdorim në
pikturë, dekorim, shtypje dhe art;pigmente;stain druri (bazë ngjyre për dru);dyes(Substanca
natyrale ose sintetike për të ndryshuar ngjyrën);preparate anti-gërryese;preparate lidhëse
dhe lëndët holluese dhe tretëse për ngjyra;ngjyrë printimi;ngjyra për përdorim në industrinë
e shtypjes;koating (ngjyra);tretësit dhe trashësitë për ngjyra, bojë dhe bojë shkrimi.
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(210) KS/M/ 2017/630
(220) 16/05/2017
(731) SPAR International B.V.
Rokin 99 -101, 1012 KM Amsterdam, NL
(591) Kuqe dhe gjelbër
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Shërbime të shitjes me pakicë të supermarketeve dhe hipermarketeve;shërbime të
shitjes me pakicë dhe shumicë të (respektivisht, ndërmjetësim tregtare në shitjen e)
ushqimit dhe pijeve, pijeve alkoolike, mallrave të shtëpisë, artikujve të kimistëve, duke
përfshirë edhe produktet farmaceutike, kozmetike dhe të pastrimit, artikujt e hortikulturës,
artikujt “bëje vet”, përfshirë veglat, mobiliet dhe artikujt e dekorimit shtëpiak, produkte
elektronike, përfshirë aparatet për qëllime shtëpiake, aparatet audio dhe video, kamerat,
aparatet e telekomunikimit, kompjuterët;lodra, artikuj sporti, veshje, kapela dhe këpucë,
automjete përfshirë biçikletat, shkresori, pjesë dhe pjesë lidhëse për produktet jo ushqimore
të lartpërmendura;shërbime të blerjes në internet të supermarketeve dhe

(210) KS/M/ 2017/631
(220) 17/05/2017
(731) 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) ALPRENSO

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të
sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve
gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve
metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratorë;
vaksina.

(210) KS/M/ 2017/632
(220) 17/05/2017
(731) JOHNSON & JOHNSON
(New Jersey corporation) One Johnson &
Johnson Plaza New Brunswick, New Jersey,

(540) BALVERSA
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US
(740) Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA &
D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë
(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të
sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve
gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve
metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratorë;
vaksina

(210) KS/M/ 2017/633
(220) 17/05/2017
(731) 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) ERDELFA

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të
sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve
gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve
metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratorë;
vaksina.

(210) KS/M/ 2017/634
(220) 17/05/2017
(731) Rothmans of Pall Mall Limited
Route de France 17 Boncourt 2926, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) D-SERIES

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues
të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak;
shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; aparat
gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan;
cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani të cilat ngrohen; pajisje
elektronike dhe pjesë për to, të cilat shërbejnë për ngrohjen e cigares ose duhanit.
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(210) KS/M/ 2017/635
(220) 17/05/2017
(731) Newport Pharmaceuticals Limited
A4, Swords Enterprise Park
Feltrim Road Swords, County Dublin, IE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) VIRUXAN

(511) 5 Preparate farmaceutike dhe medicinale;ushqim dietik dhe substanca të përshtatura
në medicinë, ushqim për foshnje;shtesa dietike për njerëz.

(210) KS/M/ 2017/636
(220) 17/05/2017
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Ulica Danica 5 Koprivnica Kroaci, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) TOLDEX

(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2017/637
(220) 17/05/2017
(731) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Ulica Danica 5 Koprivnica Kroaci, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) LORDIAR

(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) KS/M/ 2017/638
(220) 17/05/2017
(731) Ruzhdi Kurtishaj N.T.SH. “Sharr
Travel” Bulevardi Bill Klinton, nr.16,
Prishtinë, KS
(591) E kuqe dhe e bardh

(540)
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(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

(210) KS/M/ 2017/639
(220) 17/05/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) CHESTERFIELD TUNED

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,
cigarillosa, duhan për mbështjellje të cigares, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje,
duhan për nuhatje, kretek; snus, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në
medicinë); cigare elektronike; produktet e duhanit për qëllime ngrohjes; pajisje
elektronike dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të
nikotinës-përmbajtjes aerosol për inhalacion; solucion i nikotinës se lëngshme për përdorim
në cigare; artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia
për duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh,
çakmak, shkrepëse

(210) KS/M/ 2017/640
(220) 17/05/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) REMIX
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(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;cigare puro, cigare,
cigarillosa, duhan për mbështjellje të cigares, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje,
duhan për nuhatje, kretek;snus, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në
medicinë);cigare elektronike;produktet e duhanit për qëllime ngrohjes;pajisje elektronike
dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinëspërmbajtjes aerosol për inhalacion;solucion i nikotinës se lëngshme për përdorim në
cigare;artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për
duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak,
shkrepëse

(210) KS/M/ 2017/641
(220) 17/05/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) TUNED

(511) 34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar;produktet e duhanit;cigare puro, cigare,
cigarillosa, duhan për mbështjellje të cigares, duhan për çibuk (llullë), duhan për përtypje,
duhan për nuhatje, kretek;snus, zëvendësimi i duhanit (që nuk është për përdorim në
medicinë);cigare elektronike;produktet e duhanit për qëllime ngrohjes;pajisje elektronike
dhe pjesët e tyre për ngrohjen e cigares ose duhan për qellim të lirimit të nikotinëspërmbajtjes aerosol për inhalacion;solucion i nikotinës se lëngshme për përdorim në
cigare;artikuj për duhanxhi, letrat e cigareve, tubat e cigareve, filtrat e cigareve, kutia për
duhan, këllëf për cigare, taketuke, gypa, aparat i xhepit për mbështjellje cigaresh, çakmak,
shkrepëse

(210) KS/M/ 2017/642
(220) 18/05/2017
(731) Shqiprim Pestisha “PR Consulting”
Sh.p.k. Lagja Emshir, Komp.2A, Lok.B2,
Prishtinë, KS
(591) Ngjyra e zezë dhe ngjyra e kaltërt e
qelët
(740) Florim Lata ''Judex'' Firmë e
Avokatisë Sh.p.k Rruga B, hyrja C15/10,
NR.3, Mati 1, Prishtinë

(540)

(511) 35 Reklamat; menaxhim biznesi; administrim biznesi; shërbime zyre; Konsulenc
menaxhim biznesi; Përgatitje rrogash; Llogarimbajtje; Asistenc Menaxhim biznesi;
Sherbime prokurimi për të tjerët (blerje mallrash dhe shërbimesh për biznese tjera);
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Menaxhim (shërbime këshillimore për biznesin)
36 Sigurimet;çështje financiare;çështje monetare;çështje të pasurisë së patundshme
Analiza financiare -);Menaxhim financiar
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;Këshillim arkitekturor

(210) KS/M/ 2017/643
(220) 18/05/2017
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1117 Budapest, Október huszonharmadika
utca 18, HU
(740) Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë

(540) LubCheck

(511) 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

(210) KS/M/ 2017/644
(220) 18/05/2017
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1117 Budapest, Október huszonharmadika
utca 18, HU
(740) Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë

(540) MOL LubCheck

(511) 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

(210) KS/M/ 2017/645
(220) 18/05/2017
(731) MOL Magyar Olaj- és Gázipari
Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
1117 Budapest, Október huszonharmadika
utca 18, HU

(540) CoolCheck
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(740) Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë
(511) 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

(210) KS/M/ 2017/646
(220) 18/05/2017
(731) 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) ERFANDEL

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të
sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve
gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve
metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratorë;
vaksina

(210) KS/M/ 2017/647
(220) 18/05/2017
(731) 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) SERPLANO

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të
sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve
gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve
metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratorë;
vaksina
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(210) KS/M/ 2017/649
(220) 19/05/2017
(731) 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) LUXEMPLI

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të
sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve
gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve
metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve
respiratore;vaksina

(210) KS/M/ 2017/650
(220) 19/05/2017
(731) Braun GmbH Frankfurter Str. 145
61476 Kronberg im Taunus, DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) SENSOSMART

(511) 8 Makina dhe brisqe për rroje; pajisje elektrike dhe jo elektrike për heqjen e flokëve,
te tilla si pajisje pajisje elektrike dhe jo elektrike për depilim për përdorim personal, qethëse
flokësh elektrike dhe jo-elektrike, makinë prerëse flokësh, pjesë dhe pajisje për të gjitha
mallrat e sipërpërmendura

(210) KS/M/ 2017/653
(220) 19/05/2017
(731) ID GROUP 162, Boulevard de
Fourmies, F-59100 ROUBAIX, FR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

67

Buletini Zyrtar Nr. 63 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(511) 3 Preparate për zbardhje, larje, pastrim, lustrim ç’vajosje dhe abrazive; parfume, eude-tualette (ujë tualeti); vajra esenciale; produkte për larje; sapun; deodorantë për përdorim
personal (parfumeri); qumsht dhe vajra pastrues për qëllime tualeti; talk pudër për qëllime
tualeti; vaj bajamesh; qumsht bajamesh për përdorim kozmetike; preparate dhe produkte
kozmetike për kujdes lëkure dhe banje; pomadë për përdorim kozmetik; produkte për
rrezitje (preparate kozmetike për nxirje); shamponë, losione flokësh dhe produkte për
kujdes të flokëve; dentifricë; fill pambuk dhe shkopinj me pambuk për përdorim kozmetik;
facoleta të impregnuara me losion kozmetik; temjan; dru aromatizues; putpuri
28 Lojëra;lodra;lodra edukative;qilim për lojra;risi për zbavitje (parti), vallzime (favore
zbavitëse), maska lodra, luhatëse;topa dhe tollumbace për të luajtur;kalë druri lëkundës
(lodër);pishina noti (artikuj sportiv ose për lojë);rruzuj dhe njehsorë (disqe) për lojra;lodra
pelushi;kukulla dhe shtëpi kukullash;kukulla (marijoneta);veshje kukullash;figurina
(lodra);lojra saloni;lojra shahu;lojra ndërtimtarie;maje për rrotullim (lodra);celular
(lodra);automjete (lodra);skuter (lodra);aparate për lojra;zbavijte dhe aparate lojërash për
përdorim me një diplej të jashtëm ose monitor;lojra portable me displej me kristale të
lëngshme;makina për lojra arkadike;konsola lojrash;skuterë;patina ruli (me
rrota);skatbords;fluturake;artikuj gjimnastikor dhe sportiv (në përjashtim të artikujve për
not, veshjeve, qilimave dhe veshmbatjeve);raketë (tenisi);tabela shigjetash;shigjeta;drasa
surfi (surfboards);çizme patinazhi me ski të bashkangjitura (kombinuara);patina
akulli;patina me rrota;skeitbord (drasë me rrota);çanta veçanërisht të përshtatura për paisje
sportive;fluturake;zbukurime për pemën e krishtlindjes (duke përjashtuar artikujt ndriçues
dhe ëmbëlsirat).

(210) KS/M/ 2017/654
(220) 19/05/2017
(731) ID GROUP 162, Boulevard de
Fourmies, F-59100 ROUBAIX, FR
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 3 Preparate për zbardhje, larje, pastrim, lustrim ç’vajosje dhe abrazive;parfume, eude-tualette (ujë tualeti);vajra esenciale;produkte për larje;sapun;deodorantë për përdorim
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personal (parfumeri);qumsht dhe vajra pastrues për qëllime tualeti;talk pudër për qëllime
tualeti;vaj bajamesh;qumsht bajamesh për përdorim kozmetike;preparate dhe produkte
kozmetike për kujdes lëkure dhe banje;pomadë për përdorim kozmetik;produkte për rrezitje
(preparate kozmetike për nxirje);shamponë, losione flokësh dhe produkte për kujdes të
flokëve;dentifricë;fill pambuk dhe shkopinj me pambuk për përdorim kozmetik;facoleta të
impregnuara me losion kozmetik;temjan;dru aromatizues;putpuri.
28 Lojëra; lodra; lodra edukative; qilim për lojra; risi për zbavitje (parti), vallzime (favore
zbavitëse), maska lodra, luhatëse; topa dhe tollumbace për të luajtur; kalë druri lëkundës
(lodër); pishina noti (artikuj sportiv ose për lojë); rruzuj dhe njehsorë (disqe) për lojra; lodra
pelushi; kukulla dhe shtëpi kukullash; kukulla (marijoneta); veshje kukullash; figurina
(lodra); lojra saloni; lojra shahu; lojra ndërtimtarie; maje për rrotullim (lodra); celular
(lodra); automjete (lodra); skuter (lodra); aparate për lojra; zbavijte dhe aparate lojërash për
përdorim me një diplej të jashtëm ose monitor; lojra portable me displej me kristale të
lëngshme; makina për lojra arkadike; konsola lojrash; skuterë; patina ruli (me rrota);
skatbords; fluturake; artikuj gjimnastikor dhe sportiv (në përjashtim të artikujve për not,
veshjeve, qilimave dhe veshmbatjeve); raketë (tenisi); tabela shigjetash; shigjeta; drasa
surfi (surfboards); çizme patinazhi me ski të bashkangjitura (kombinuara); patina akulli;
patina me rrota; skeitbord (drasë me rrota); çanta veçanërisht të përshtatura për paisje
sportive; fluturake; zbukurime për pemën e krishtlindjes (duke përjashtuar artikujt ndriçues
dhe ëmbëlsirat

(210) KS/M/ 2017/655
(220) 19/05/2017
(731) Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str.
4, 86690 Mertingen, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) Montinis

(511) 29 Produktet e qumështit, përkatësisht qumështi i pijes, posaçërisht duke përjashtuar
qumështin e thartuar dhe dhallën; pije jo-alkoolike të përzier me qumësht (predominimi i
qumështit), ëmbëlsirë bërë kryesisht nga qumështi, që përmbajnë aromatizues me xhelatinë
dhe/ose niseshte si faktor përberës
30 Pudingat, ushqime të ngrira të ngrënshme, pluhurat për akullore, ëmbëlsirat dhe pasta
që qëndrojne gjatë, sidomos ëmbëlsirat dhe uafels, të gjitha mallrat e lartpërmendur ka
mundesi që përmbajnë çokollatë dhe/ose aromatizohen me çokollatë

(210) KS/M/ 2017/656
(220) 19/05/2017
(731) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower – 645 Fifth Avenue
New York, New York 10022, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C

(540)

69

Buletini Zyrtar Nr. 63 i Agjencisë për Pronësi Industriale

Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(511) 25 Veshje, përkatësisht çorapa, mbathje, këpuca për basketboll, atlete për basketboll,
kanotijere, këmisha, triko polo, duks, pjesë të poshtme të veshjeve sportive, pantallona,
kanotijere me rripa, fanellë leshi, pantallona të shkurtëra, pizhama, triko sportive, triko për
ragbi, gjemper, rripa, kravata, ndrresa nate, kësulë, kapela, mbrojtëse për kapela, kasketa,
tuta (trenerka) të nxehta, pjesë të poshtme të tutave për ngrohje para loje, xhaketa për
ngrohje/kanotijere për trajnim para hyrjes në lojë, xhaketa të holla për erë, xhaketa me
kapulaçe, pallto, përparëse gjoksi për bebe të cilat nuk janë nga letra, shirita për kokë,
shirita për dorë (veshje), përparëse, ndrresa të poshtme, bokserica, pantallona të gjëra,
mbrojtës për vesh, doreza, doreza vetëm me një gisht, shall, kanotiere të thurura dhe
qendisura, fustane fanelle, fustane, fustane dhe uniformë për tifozeri, veshje për not,
kostum banjoje, rroba banjo, rroba larje, rroba noti, rroba për larje, kostum për larje, bikine,
kostume për larje të holla (tanko), brek për not, brek për larje, pantolona te shkurta për
surfing, rroba gome për ujë, shamia për plazhë, mbulesa për kostume të larjës,
mbështjellese për kostume të larjes, sandale, sandale për plazhë, kapela për plazhë,
mbrojtëse nga dielli, kapela për not, kapela për pastrim, mbeshtjellëse te reja për kokë me
dekore te ngjitura.
41 Sherbime të argëtimit dhe arsimimit në kuptimin e programeve televizive apo radio
programeve nga lëmi i basketbollit dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i ngjarjeve-shfaqjeve
sportive të basketbollit dhe lojërave të basketbollit; sherbimet e prodhimit dhe distribuimit
të shfaqjeve dhe programeve në radio dhe televizion me ngjarje sportive të basketbollit,
ngjarjeve të basketbollit dhe programeve nga lemi i basketbollit; sherbimet e udhëheqjes
dhe organizimit të klinikave praktike nga basketbolli dhe kampingjeve, klinikave praktike
dhe kampingjeve për trajner, klinikave dhe kampingjeve për ekipet e vallëzimit dhe lojërat
e basketbollit; sherbimet e argëtimit në kuptim të paraqitjes përsonale të maskotave me
kostume ose të ekipeve të vallëzimit në lojërat dhe ngjarjet e organizuara të basketbollit,
klinikave, kampeve, promovimeve dhe ngjarjeve tjera lidhur me basketbollin, ngjarjeve
speciale dhe festa të organizuara; sherbimet e klubit të adhuruesve; sherbimet e defrimitargëtimit, përkatësisht ofrimi i uebsajtit me permbajtje multimediale i cili nuk mund të
shkarkohe në kuptimin e ngjarjeve të rendesishme televizive, ngjarjeve të rendesishme
interaktive televizive, video xhirimeve, video xhirimeve në ekran, përzgjedhje e videove
interaktive, radio programeve, ngjarjeve me të rendesishme te radios dhe audio xhirimet
nga lëmi i basketbollit; ofrimi i lajmeve dhe informacioneve në kuptim të statistikave dhe
temave tjera nga lëmia e basketbollit; mundësimi i qasjes onlajn të lojërave të cilat mund të
shkarkohen, përkatesisht lojërave kompjuterike, video lojërave, video lojërat interaktive,
lojërave aksion, lojëra arkade, lojërave shoqërore për te rritur dhe femijë, lojëra në dërrasë 70

Buletini Zyrtar Nr. 63 i Agjencisë për Pronësi Industriale

tabelë, lodra për radhitje (puzzles), lojëra të vogla; sherbimet e publikimeve elektronike,
përkatësisht, publikimi i rëvistave, udhërefyesit, buletine, libra për ngjyrosje dhe listes
onlajn të lojërave për persona te tretë përmes internetit, të gjitha nga lëmi i basketbollit;
ofrimi i të dhenave onlajn në bazen e të dhënave kompjuterike nga lëmi i basketbollit

(210) KS/M/ 2017/657
(220) 19/05/2017
(731) NBA Properties, Inc.
Olympic Tower – 645 Fifth Avenue
New York, New York 10022, US
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 25 Veshje, përkatësisht çorapa, mbathje, këpuca për basketboll, atlete për basketboll,
kanotijere, këmisha, triko polo, duks, pjesë të poshtme të veshjeve sportive, pantallona,
kanotijere me rripa, fanellë leshi, pantallona të shkurtëra, pizhama, triko sportive, triko për
ragbi, gjemper, rripa, kravata, ndrresa nate, kësulë, kapela, mbrojtëse për kapela, kasketa,
tuta (trenerka) të nxehta, pjesë të poshtme të tutave për ngrohje para loje, xhaketa për
ngrohje/kanotijere për trajnim para hyrjes në lojë, xhaketa të holla për erë, xhaketa me
kapulaçe, pallto, përparëse gjoksi për bebe të cilat nuk janë nga letra, shirita për kokë,
shirita për dorë (veshje), përparëse, ndrresa të poshtme, bokserica, pantallona të gjëra,
mbrojtës për vesh, doreza, doreza vetëm me një gisht, shall, kanotiere të thurura dhe
qendisura, fustane fanelle, fustane, fustane dhe uniformë për tifozeri, veshje për not,
kostum banjoje, rroba banjo, rroba larje, rroba noti, rroba për larje, kostum për larje, bikine,
kostume për larje të holla (tanko), brek për not, brek për larje, pantolona te shkurta për
surfing, rroba gome për ujë, shamia për plazhë, mbulesa për kostume të larjës,
mbështjellese për kostume të larjes, sandale, sandale për plazhë, kapela për plazhë,
mbrojtëse nga dielli, kapela për not, kapela për pastrim, mbeshtjellëse te reja për kokë me
dekore te ngjitura
41 Sherbime të argëtimit dhe arsimimit në kuptimin e programeve televizive apo radio
programeve nga lëmi i basketbollit dhe transmetimi i drejtpërdrejtë i ngjarjeve-shfaqjeve
sportive të basketbollit dhe lojërave të basketbollit; sherbimet e prodhimit dhe distribuimit
të shfaqjeve dhe programeve në radio dhe televizion me ngjarje sportive të basketbollit,
ngjarjeve të basketbollit dhe programeve nga lemi i basketbollit; sherbimet e udhëheqjes
dhe organizimit të klinikave praktike nga basketbolli dhe kampingjeve, klinikave praktike
dhe kampingjeve për trajner, klinikave dhe kampingjeve për ekipet e vallëzimit dhe lojërat
e basketbollit; sherbimet e argëtimit në kuptim të paraqitjes përsonale të maskotave me
kostume ose të ekipeve të vallëzimit në lojërat dhe ngjarjet e organizuara të basketbollit,
klinikave, kampeve, promovimeve dhe ngjarjeve tjera lidhur me basketbollin, ngjarjeve
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speciale dhe festa të organizuara; sherbimet e klubit të adhuruesve; sherbimet e defrimitargëtimit, përkatësisht ofrimi i uebsajtit me permbajtje multimediale i cili nuk mund të
shkarkohe në kuptimin e ngjarjeve të rendesishme televizive, ngjarjeve të rendesishme
interaktive televizive, video xhirimeve, video xhirimeve në ekran, përzgjedhje e videove
interaktive, radio programeve, ngjarjeve me të rendesishme te radios dhe audio xhirimet
nga lëmi i basketbollit; ofrimi i lajmeve dhe informacioneve në kuptim të statistikave dhe
temave tjera nga lëmia e basketbollit; mundësimi i qasjes onlajn të lojërave të cilat mund të
shkarkohen, përkatesisht lojërave kompjuterike, video lojërave, video lojërat interaktive,
lojërave aksion, lojëra arkade, lojërave shoqërore për te rritur dhe femijë, lojëra në dërrasë tabelë, lodra për radhitje (puzzles), lojëra të vogla; sherbimet e publikimeve elektronike,
përkatësisht, publikimi i rëvistave, udhërefyesit, buletine, libra për ngjyrosje dhe listes
onlajn të lojërave për persona te tretë përmes internetit, të gjitha nga lëmi i basketbollit;
ofrimi i të dhenave onlajn në bazen e të dhënave kompjuterike nga lëmi i basketbollit

(210) KS/M/ 2017/658
(220) 19/05/2017
(731) Rothmans of Pall Mall Limited
Route de France 17 Boncourt 2926, CH
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues
të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak;
shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; aparat
gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan;
cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani të cilat ngrohen; pajisje
elektronike dhe pjesë për to, të cilat shërbejnë për ngrohjen e cigares ose duhanit

(210) KS/M/ 2017/659
(220) 22/05/2017
(731) Kooperativa Bujqësore EVA
32000 Videjë – Klinë – Kosovë, KS
(591) i gjelbër, bezhë, bardhë, blu

(540)
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(511) 29 Mishi,peshku,shpezet dhe kafshet e gjahut,ekstraktet emishit,pemet dhe perimet
ekonservuara,te nrira,te thara dhe te zira,xhelatinat,reqelet,kompostot,vezet,qumeshi dhe
produktete e tij,vajratdhe yndyrat per ushqim

(210) KS/M/ 2017/660
(220) 22/05/2017
(731) 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) NUZOLTRI

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të
sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve
gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve
metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore;
vaksina

(210) KS/M/ 2017/661
(220) 22/05/2017
(731) 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) BRUVELSO

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
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sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të
sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve
gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve
metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve
respiratore;vaksina

(210) KS/M/ 2017/662
(220) 22/05/2017
(731) 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) SURDEFTO

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të
sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve
gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve
metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve
respiratore;vaksina.

(210) KS/M/ 2017/663
(220) 22/05/2017
(731) 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) JAMULTRI

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të
sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve
gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve
metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve
respiratore;vaksina
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(210) KS/M/ 2017/664
(220) 22/05/2017
(731) 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) JUMULTRI

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të
sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve
gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve
metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve
respiratore;vaksina

(210) KS/M/ 2017/665
(220) 22/05/2017
(731) Sky International AG
Stockerhof, Dreikönigstrasse 31A, CH-8002
Zürich, CH
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë

(540) SKY SPORTS

(511) 9 Aparate dhe instrumente shkencore, detare, gjeodezike, fotografike,
kinemtografike, optike, për peshim, matje, sinjalizimin, kontrollim (mbikëqyrje), shpëtim të
jetës dhe mësim;aparate dhe instrumente për përçimin, ndërprerjen, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollimin e elektricitetit;aparate për incizimin,
transmetimin ose riprodhimin e zërit ose fotografive;bartësit e të dhënave magnetike, disqet
për incizim;kompakt disqet, DVD-të dhe mediumet tjera për incizim digjital;mekanizmat
për aparatet që operojnë përmes monedhave;arkat, makinat për llogaritje, pajisje për
përpunimin e të dhënave;kompjuterë;softuer kompjuteri;aparate për fikjen e
zjarrit;Numërator;Akumulatorë, elektrik;Hidrometër acidik;Acidimetra për bateri;Përçues
akustik;çiftëzues akustik;Aktinometra;Makina për shtim;Antena;Aerometra;Aparate për
analizimin e ajrit;Zile alarmuese,
elektrike;Alarme;Alkoholmetra;Alidade;Altimetra;Ammetra;Zmadhues;Gypa për
zmadhim;Anemometra;Filma të vizatuar;Bateri të anodës;Anoda;Makina për përgjigje;Syze
kundër shkëlqimit;maska kundër shkëlqimit;pajisje kundër interferencave
[elektriciteti];aparate për paralajmërim kundër vjedhjes;Antikatoda;Apertometra
[optikë];Aparate dhe instalime për prodhimin e rrezeve X, jo për qëllime
mjekësore;Aparate dhe instrumente për astronomi;Aparate dhe instrumente për
fizikë;Aparate për ndërrimin e gjilpërave të gramafonave;Aparate për redaktimin e filmit
kinematografik;Aparate për fermentim [aparate laboratike];Aparate për matjen e trashësisë
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së lëkurave;Aparate to check franking;Pajisje për matjen e trashësisë së lëkurës;Armaturat
[elektriciteti];Veshje nga asbestoja për mbrojtje ndaj zjarrit;doreza nga asbestoja për
mbrojtjen nga aksidentet;mburoja nga asbestoja për zjarrfikësit;Audio- dhe videopranuesit;aparate për mësim Audiovizual;audio miksetat;bankomate [ATM];treguesit
automatik të shtypjes së ulët në gomat e veturave;Instrumentet e azimutit;çantat e adaptuara
për laptopë;Peshoret [kandarët];Aparat për peshim;lexues të bar kodeve;Barometra;Bateri,
elektrike;Bateri, elektrike, për vetura;Bateri për ndrieri për ndriçim;Kuti të
baterive;mbushës të baterive;kavanoz për bateri;fenerë, ndriçues;Zile [pajisje për
palajmërim];Betatronë;Dylbi;Bllokazhë [drita sinjalizuese];Aparat Blueprint;Instrumente
për kontrollin e bojlerëve;Kutitë degëzuese [elektricitet];Aparate për frymëmarrje, përveç
për frymëmarrje artificiale;Aparate për frymëmarrje për notim nën ujë;jelekë antiplumb;Sinjalizues;Kabinete për altoparlantë;Kabllo, elektrik;Disqe për llogaritje;Makina
për llogaritje;Unaza për kalibrim;Instrumente për matjen e dimensioneve;Kamera;Kamera
[fotografi];Kapacitorë;Gypa kapilar;vizore të marangozëve;Bartës për pllakat e errëta
[fotografi];Kuti që punohen posaçërisht për aparate dhe instrumente fotografike;Kuti Kuti
të përshtatura me instrumente për prerje [mikroskopi];Arka;Kasetofon;Katoda;Aparate
katodike kundër korrozionit;Rripa për telefona celular;Aparate për qendërzimin e
transparentëve fotografik;Njësi qendrore për përpunim [procesorë];Adapterë për bateri
elektrike;aparate dhe instrumente për kimi;Qipa [qarqe të integruara];spirale ngulfatëse
[rezistencë e plotë];Aparate Kromatografie për përdorim laboratorik;Kronografe [Aparate
për incizimin e kohës];Kamera kinematografike;Film kinematografik, i
ekspozuar;Ndërprerës të qarkut;Mbyllës të qarkut;Aparate për Pastrim për pllaka
fonografike;Klinometra;Veshje posaçërisht të prodhuara për laborator;Veshje për mbrojtjen
ndaj aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit;Veshje për mbrojtjen kundër zjarrit;Kabllo
koaksiale;Spirale, elektrike;Mekanizma që funksionojnë me monedha për
televizorë;Kolektorë, elektrik;Komutatorë;CD player;Kompakt disqe [audiovideo];Kompakt disqe [read-only memory];Komparatorë;Kompasa [instrumente për
matje];Softuerë për lojra kompjuterike;tastatura kompjuterik;pajisje për memorie
kompjuterike;programe për operacione kompjuterike, të incizuara;pajisje periferike
kompjuterike;programe kompjuterike [programe], të incizuara;programe kompjuterike
[softuerë të shkarkueshëm];softuer kompjuterik, të incizuar;Kompjuterë;Përçues,
elektrik;Konektorë për linjat elektrike;Konektorë [elektricitet];Thjerrëza;Kontakte,
elektrike;Kuti për thjerrëza;Kuti për diapozitivët mikroskropik;Panele kontrolluese
[elektricitet];Konvertorë, elektrik;Tel bakri, i izoluar;Thjerrëza korrigjuese
[optikë];Instrumente kosmografike;çiftëzues [pajisje për përpunimin e të
dhënave];çiftëzues, elektrik;Mbulesa për priza elektrike;doaracak për testimin e
avarive;kontejner poroz [laborator];Rektifikues të rrymës;Ciklotronë;Llampa të dhomave të
errëta [fotografi];Dhoma të errëta [fotografi];Aparate për përpunimin e të dhënave;Dhoma
për dekompresim;Magnetë dekorativ;Aparate demagnetizuese për shirita
magnetik;Densimetra;Densitometra;Detektorë;Aparate Diagnostike, jo për qëllime
mjekësore;Diafragma [akustikë];Diagrafma për Aparate shkencore;Diafragma
[fotografi];Makina për diktim;Aparate për zbërthim [mikroskopi];korniza të fotografive
digjitale;kompase orientuese;Disk drive për kompjuterë;Disqe, magnetike;Aparate për
matjen e distancës;Aparate për incizimin e distancës;Aparate distiluese për qëllime
shkencore;Tabela shpërndarëse [elektricitet];Kuti shpërndarëse [elektricitet];konzola
shpërndarëse [elektricitet];maska të Divers;rroba për zhytje;çipa të ADN;bilbil për
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qenë;Dosimetra;dosje të shkarkueshme fotografike;dosje të shkarkueshme muzikore;zëra të
shkarkueshëm të zileve për telefona mobil;matës të punesve të fustaneve;Aparate tharëse
për shtypësa fotografik;rafta për tharje [fotografi];Tuba [elektricitet];DVD
player;Dinamometra;Kufje të veshëve për zhytës;Shandanë;Aparate Elektrik për
komutim;Aparate Elektrik për ndezje nga distanca;Tuba për shkarkim elektrik, përveç për
ndriçim;Zile elektrike për dyer;Instalime elektrike për kontroll nga distanca të operacioneve
industriale;indikatorë elektrik të humbjeve;Përçues të elektricitetit;Gardh i
elektrifikuar;parmakë të elektrifikuar për dritat e montuara;Aparate elektro-dinamike për
kontrollin nga distanca të pikave hekurudhore;Aparate elekro-dinamike për kontrollin nga
distanca të sinjaleve;Elektrolizat;spiralet elektromagnetike;Agjendat elektronike;çelësat
elektronik për aparate me kontroll nga distanca;fleta muzikore elektronike, të
shkarkueshme;tabela elektronike për njoftime;lapsa elektronik [njësi për ekran
vizual];përkthyesit elektronik të xhepit;publikime elektronike, të shkarkueshëm;etiketa
elektronike për mallra;bylyzyk të koduar identifikues, magnetik;kartela të koduara
magnetike;Aparate për zmadhim [fotografi];Epidiaskopë;Ergometra;metra për ekspozim
[metra të dritës];Kuti për syze;zingjirë për syze;spango për syze;korniza për
syze;thjerrëza;makina faksimile;dektektorë të monedhave të falsifikuara;Kabllo me fibra
optik [fiber (Am.)];Aparate për prerjen e filmit;Filma, të ekspozuar;Filtra për maskat për
frymëmarrje;Filtrat për rreze ultravjollcë, për fotografi;Filtra [fotografi];Alarme të
zjarrit;Fikës të zjarrit;Batanije të zjarrit;Barka për zjarr;Motor për zjarr;hapësira për ikje
nga zjarri;bombola për fikjen e zjarrit;zorra për zjarr;gryka të zorrëve për zjarr;pompa për
zjarr;poç ndriçues [fotografi];llamba elektrike [fotografi];Floppy disqe;ekran
fluoreshent;sinjalizues të mjegullës, jo eksploziv;Aparate për analizin e ushqimit;Korniza
për transparentë fotografik;Metra të frekuencës;Mobilje të punuara posaçërisht për
laborator;Tel kapsolle;Kapsolla;kristale Galena [detektorë];bateri galvanike;qelula
galvanike;Galvanometra;Rroba për mbrojtje ndaj zjarrit;Instrumente për testimin e
gazit;Gasometra [Instrumente për matje];Instrumente matëse;qelq i mbuluar me përçues
elektrik;Aparate lustruese për shtypës fotografik;Aparate për Sistemin e Pozicionimit
Global [GPS];Doreza për zhytës;Doreza për mbrojtën kundër aksidenteve;Mbrojtje për
mbrojtje kundër rrezeve X për qëllime industriale;Syze për sporte;qelqe të
shkallëzuara;rrjete për bateri;pajisje për telefonë pa përdorimin e duarve;shirita për
pastrimin e kokës [incizues];kufje;Aparate për rregullimin e nxehtësisë;Aparate
Heliografike;markerë për pjesën e poshtme të veshjeve;Aparate me Frekuencë të
Lartë;Mbajtës për spirale elektrike;Hologramë;altoparlantët për zmadhuesit;Orë me
rërë;Hidrometra;Higrometra;këllëf identifikues për tela elektrik;fije identifikimi për tela
elektrik;Kartela identiteti, magnetike;Inkubatorë për kulturë bakteriale;Induktorë
[elektricitet];Instrumente që përmbajnë thjerrëza;detektorë infra të kuq;kartela me qark të
integruar [kartela smart];qarqe të integruara;Aparate për Interkomunikim;Interfejs për
kompjuterë;Invertorë [elektricitet];Makina për faturim;Aparate Jonizuese jo për trajtimin e
ajrit ose ujit;mbajtës [Instrumente për matje];Kuti muzikore për kompjuterë;Kuti muzikore,
muzikor;Kuti kryqëzimi [elektricitet];mëngë kryqëzimi për kabllo elektrike;jastëk për
gjunjë për punëtorët;centrifuga laboratorike;Tabaka
laboratorike;Laktodensimetra;Laktometra;Laptop kompjuterë;Lazerë, jo për qëllime
mjekësore;kapak për thjerrëza;Thjerrëza për astrofotografi;peshore për letra;Instrumente
për rrafshim;Rrafshues [Instrumente për përcaktimin e nivelit horizontal];Rripa
sigurues;Voza siguruese;jeleka sigurie;rrjeta sigurie;Aparate dhe pajisje për shpëtimin e
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jetës;trape për shpëtimin e jetës;fije për përçimin e dritës [fibra optik [fibra]];Errësues të
dritës [rregullues], elektrik;Dioda për emetimin e dritës [LED];tregues elektronik për
emetimin e dritës;çakëlla ndriçues;Frenues të ndriçimit;Kufizuesë [elektricitet];Dry,
elektrik;Pluskues për matjen e shpejtësisë [Instrumente për matje];Zmadhues;Ndriçues
magjik;Medium për të dhënat magnetike;Kodues magnetik;njësi me shiritë magnetik për
kompjuterë;shiritë magnetik;Tela magnetik;Magnetë;Llupa [optikë];Manometra;Kompasa
detar;instrumente detare për gjetje në thellësi;Voza shënjuese;instrumente matëse për
shenjim [komponentë druri];Direk për antena wireless;Instrumente dhe makina për testimin
e materialeve;Materiale për rrjeta të elektricitetit [tela, kabllo];Instrumente
matematikore;Matës;Aparate për Matje;Pajisje për Matje, elektrik;Instrumente për
Matje;Lugë për Matje;Shenja mekanike;Mekanizma për Aparate që operojnë përmes
monedhave;Mekanizma për aparate që operojnë përmes numëratores;Megafonë;Nivele të
merkurit;Detektorë metalik për qëllime industriale ose ushtarake;Balona
meteorologjik;Instrumente meteorologjike;Metra;Metronome;Vida mikrometrike për
Instrumente
optike;Mikrometra;Mikrofone;Mikroprocesorë;Mikroskope;Mikrotome;Incizues të
kilometrave për vetura;Pasqyra për punën e inspektimit;Pasqyra [optikë];Modemë;Makina
për numërimin dhe klasifikimin e parave;Aparate për monitorim, elektrik;Monitorë
[harduerë kompjuterik];Monitorë [programe kompjuterike];Mouse [pajisje për përpunimin
e të dhënave];jastëk për Mouse;aparate dhe instrumente detare;Aparate për sinjalizim
detar;Aparate navigimi për vetura [kompjuterë të integruar];Instrumente për
navigim;Shenja të neonit;Rrjeta për mbrojtje ndaj aksidenteve;kapëse të hundës për zhytës
dhe notues;kompjuterë Notebook;Objektiv [thjerrëza] [optikë];Instrumente për
vëzhgim;Oktantë;Ohmmetra;aparate dhe instrumente optike;Lexues optik të
karaktereve;Kondenzator optik;Medium për të dhënat optike;Disqe optike;Qelq
optik;Mallra optike;Llamba optike;thjerrëza optike;Oscilografë;Furra për përdorim
laboratorik;Aparate për frymëmarrje të oksigjenit;Ozonizues [ozonatorë];Parking
metra;Shpejtësues të grimcave;Pedometra;Vrima për përgjim [llupa] për
dyer;Periskopë;Stereo Personale;Enët Petri;Instrumentet për matjen e benzenës;Pllaka
fonografike;Fotokopjues [fotografik, elektrostatik, termik];rafte
fotografike;Fotometra;Aparate Fototelegrafike;qelula fotovoltaike;Monokël;Pipëza;gypat
Pitot;Tavolina për rrafshim [Instrumente gjeodezike];Planimetra;Pllaka për
bateri;Shenjues;Priza dhe kontakte tjera [lidhje elektrike];bob plumbi;linja
plumbi;Kaluklator xhepi;Polarimetra;media player portabël;Telefon portabël;peshore
saktësie;aparate për matjen e saktësisë;priza me indikator presioni për valvula;Indikator
presioni;Aparate për matjen e presionit;tabela me qark të shtypur;qarqe të shtypura;Printerë
për përdorim me kompjuterë;Prizma [optikë];Sonda për qëllime shkencore;Aparate për
Projektim;Ekrane për projektim;Pajisje për mbrojtje kundër rrezeve X, jo për qëllime
mjekësore;Pajisje për mbrojtje për përdorim personal ndaj aksidenteve;Helmeta
mbrojtës;Helmeta mbrojtës për sport;Maska mbrojtëse;Rroba mbrojtëse për
pilotë;Instrumente për matjen e këndeve [Instrumente për matje];Makina për shpimin e
kartelave për zyra;Butona shtypës për zile;Pirometra;Indikator të sasisë;Aparate për
Radar;Radio pejxher;Aparate radiologjike për qëllime industriale;Ekrane të radiologjisë për
qëllime industriale;Radio;Komplete për radiotelegrafi;Komplete për radiotelefoni;pajisje
për sigurinë në trafikun hekurudhor;Lexues [pajisje për përpunimin e të
dhënave];Gramafon;Reduktues [elektricitet];Disqe reflektuese për veshje, për parandalimin
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e aksidenteve në trafik;Refraktometra;Refraktorë;Aparate Rregulluse, elektrik;Rele,
elektrik;Aparate për kontroll nga distanca;Rezistues, elektrik;Respiratorë për filtrimin e
ajrit;Respiratorë, përveç atyre për frymëmarrje artificiale;kukulla të reanimimit [Aparat
mësues];Kontejner kimik;mbajtëse të kontejnerit kimik;Njehësor të
rrotullimeve;Rheostate;Helmete për ciklim;Shenja të rrugës, të ndriçueshme dhe
mekanike;Shufra për zhytësit në ujë;Shufra [Instrumente gjeodezie];Vizore [Instrumente
për matje];Vizore [Instrumente për matje];Sakarometra;Kufizes për siguri, përveç atyre për
ulëset në vetura dhe pajisjeve sportive;Tarpaulinët e sigurisë;Salinometra;Aparate për
navigim satelitor;Satelitë për qëllime shkencore;Peshore;Skanerë [pajisje për përpunimin e
të dhënave];Ekrane për foto skalitje;Ekrane [fotografi];Instrumente matëse me
vidhosje;Gjysmë përçues;Sekstantë;Këllëf për kabllo elektrike;Këpuca për mbrojtje ndaj
aksidenteve, rrezatimit dhe zjarrit;Buton për hapjen e objektivit [fotografi];Objektivë
[fotografi];Teleskopë vëzhgues për armë;Zile sinjalizuese;Llamba sinjalizuese;Voza
sinjalizuese;Panele sinjalizuese, të ndriçueshme ose mekanike;bilbil sinjalizues;Sinjale, të
ndriçuesme ose mekanike;Shenja, të ndriçueshme;Simulatorë për drejtimin dhe
kontrollimin e veturave;Sirena;Mëngë për laptop;Matës diapozitivi;Projektor
diapozitivi;Vizore rrëshqitëse;Diapozitivë [fotografi];Detektorë tymi;çorapë me nxehje
elektrike;Bateri solare;helmeta Solderers;Valvula Solenoid [ndërprerës
elektromagnetik];Sonarë;Alarme zëri;Instrumente për identifikimin e zërit;Aparate për
incizimin e zërit;Bartës për incizimin e zërit;Rripa për incizimin e zërit;Aparate për
riprodhimin e zërit;Aparate për transmetimin e zërit;Aparate dhe makina për zërim;Kanap
anijeje;Kanap anijeje;Rrjeta kamini;Gypa për të folur;Kuti për syze;Korniza për
syze;Thjerrëza për syze;Syze [optikë];Aparate Spektograf;Spektroskope;Aparate për
kontrollimin e shpejtësisë për vetura;Tregues të shpejtësisë;Aparate për matjen e shpejtësisë
[fotografi];Rregullatorë të shpejtësisë për gramafon;Sferometra;Nivelator;Bobina
[fotografi];Sisteme të spërkatjes për mbrojtje nga zjarri;Rregullator për ndriçimin e
skenave;Mbështetëse për Aparate fotografike;Motorino për motorë;Aparate për drejtim,
autmatike, për vetura;Transformues Step-up;Stereoskopë;Aparate Stereoskopike;Poza për
eksperimente laboratorike;Stroboskope;gjilëpr gramafoni;Sulfitometra;Syze dielli;aparate
dhe instrumente gjeodezike;Zingjirë rivelimi;Instrumente rivelimi;Nivelator
rivelimi;Komutator;Kuti shpërndarëse [elektricitet];Ndërprerës,
elektrik;Tahometra;Kasetofonë;Taksimetra;Aparate Mësimore;Mbrojtës të Dhëmbëve;Tela
telegrafik;Telegrafe [Aparate];Telemetra;Aparate Telefonike;Pranues
Telefonik;Transmetues Telefonik;Tela
Telefonik;Teleprinterë;Teleprompterë;Telerupterë;Teleskopë;Aparate Televizive;Emërtues
të treguesve të temperaturës, jo për qëllime mjekësore;Tregues të temperaturës;Terminale
[elektricitet];Gypa testues;Aparate Tetuese jo për qëllime mjekësore;Instalime për
parandalimin e vjedhjes, elektrike;Teodolite;Gypa termionik;Termometra, jo për qëllime
mjekësore;Termostate;Termostate për vetura;Makina automatike për bileta;Ora [pajisje për
matjen e kohës];Aparate për incizimin e kohës;Ndërprerës të kohës, automatik;Tregues toni
për gramafonë;Totalizatorë;Kona të trafikut;Aparate për ndriçim në trafik [pajisje
sinjalizuese];Transformues [elektricitet];Tranzistorë [elektronik];Transmetues të sinjaleve
elektronike;Transmetues [telekomunikacion];Pasijse transmetuese
[telekomunikacion];Transponderë;Trekëmbësh;Trekëmbësh për
kamera;Urinometra;USB;Instrumente për matjen e vakuumit;Gypa vakuumi
[radio];Variometra;Trekëndësha për paralajmërim për prishjen e veturës;Radio të
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veturave;Vernier;Video kaseta;Bobina për video lojëra;Video rekorderë;Video
ekrane;Video telefona;Videokaseta;Pajisje për orientimin e pamjes,
fotografik;Viskozimetra;Rregullator të tensionit për vetura;Mbrojtës ndaj lëvizjes drastike
të tensionit;Voltmetra;Makina për zgjedhje;Naforë për qarqe të integruara;Syze;Volkitalki;Tabaka për larjen e filimit [fotografi];Indikatorë të nivelit të ujit;Matës të
valëve;Peshore;Aparate dhe instrumente për peshim;Makina për peshim;Peshore;Alarme
fishkëlluese;Tregues ere;Konektor teli [elektricitet];Tela, elektrik;mbrojtëse të fytyrës pë
punëtorë;Mbrojtës të kyçit të dorës për përdorim me kompjuter;Aparate me rreze X jo për
qëllime mjekësore;Film me rreze X, të ekspozuar;Fotografi me rreze X, përveç për qëllime
mjekësore;Gypa me rreze X jo për qëllime mjekësore;aparate dhe instrumente për ruajtjen e
të dhënave, softuer dhe softuer për ruajtjen e të dhënave, dhe softuer për video konferenca,
radio, televizion, incizim të zërit, riprodhim të zërit, aparate dhe instrumente për
telekomunikim dhe mësimdhënie;Aparate për incizimin e programeve televizive;Aparate
për riprodhimin ose pranimin e zërit, fotografive ose përmbajtjes audio vizuale;Aparate
elektrike dhe elektronike për përdorim në transmetimet satelitore, tokësore dhe
kabllore;televizione;Ekrane LCD dhe plasma;sistema të kinemasë
shtëpiake;zmadhues;altoparlantë;radio;pajisje audio dhe/ose audio vizuale wireless;pajisje
të lëvizshme audio dhe/ose audio vizuale wireless;telekomandë;tastiera wireless;pranues
televiziv përfshirë dekoderin;kuti set-top;kuti digjitale set-top;kuti set-top high
definition;video rekorder personal;kuti set-top për përdorim në dekodimin dhe pranimin e
transmetimeve satelitore, tokësore dhe kabllore;Aparate për dekodimin e sinjaleve të
koduara përfshirë kutitë set-top për pranim televiziv;Aparate me kuti set-top përfshirë
dekoderin dhe një udhëzues interaktiv vizual;Aparate me kuti set-top përfshirë dekoderin
dhe rekorderin për incizimin e programeve televizive dhe audio programeve;Aparate me
kuti set-top përfshirë dekoderin dhe rekorderin që programohen për transferimin e
incizimeve të ruajtura në sistemin për ruajtjen e të dhënave si dhe për fshirjen e incizimeve
të vjetra;pjata satelitore;bllokues të zhurmës së ulët;matës satelitor;softuer kompjuterik për
të mundësuar kërkimin e të dhënave;programe të koduara për kompjuterë dhe për
përpunimin e të dhënave dhe telekomunikim;telefona;telefona mobil;PDA;modema
telefonik dhe radio modema;pranues televiziv përfshirë dekoderin;kuti set-top për përdorim
në dekodimin dhe pranimin e linjës së abonimit satelitor, tokësor, kabllor dhe digjital
(DSL), transmetime përmes Internetit ose transmetimet tjera elektronike;Aparate për
dekodimin e sinjaleve të koduara;programe të incizuara radio dhe televizive;programe të
incizuara për transmetimin ose transferet e tjera radio dhe televizive, telefona mobil, PDA
dhe në PC;video incizime;aparate dhe instrumente multimedia;kompjuterë portabël ose të
dorës;DVD players;kompjuterë;harduer kompjuterik;softuer të përhershëm kompjuterik
(firmware), softuer të përhershëm kompjuterik;harduer kompjuterik, aparate dhe
instrumente për transmetimin, shfaqjen, pranimin, ruajtjen dhe kërkimin e informacioneve
elektronike;programe kompjuterike;lojëra kompjuterike elektronike (softuer);lojëra
interaktive kompjuterike elektronike (softuer);softuer kompjuterik;softuer kompjuterik dhe
aparate telekomunikese për të mundësuar lidhjen në databaza dhe në Internet;softuer
kompjuterik që furnizohet nga Interneti;pajisje për ndërprerjen e rrjetit;ruter të rrjetave
kompjuterik me tel dhe pa tel, modemë, fireëalls dhe/ose ura;softuer kompjuterik dhe
programe kompjuterike për shpërndarjen te shfrytëzuesit dhe për shfrytëzim nga ta të
kanaleve televizive digjitale për shikimin dhe blerjen e mallrave dhe shërbimeve;softuer për
lojëra kompjuterike dhe softuer për kuiza kompjuterik;programe kompjuterik për lojëra
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interaktive televizive dhe interaktive dhe/ose kuize;pajisje për video lojëra interaktive që
përbëhen nga softueri kompjuterik, do të thotë softuer, do të thtoë softuer për operimin e
kontrolleve të lojërave;pajisje elektronike portablë dhe/ose dore për pranimin, luarjen dhe
transferimin e muzikës, zërave, fotografive, teksteve, sinjaleve, informacioneve dhe
kodeve;publikimet elektronike;lojërat kompjuterike;video lojëra kompjuterike;video
ekrane;video projektorë;shirita, disqe dhe tela, të gjithë magnetik;kaseta, të gjitha të
adaptuara për përdorim me shiritat e tillë;audio dhe video kaseta të zbrazëta dhe
paraprakisht të incizuara, shirita dhe kaseta;kompakt disqe;DVD disqe;incizues
fonografik;disqe të lexueshme lazerike për incizimin e zërit dhe videos;ROM kaseta, CD
ROM, kartela dhe disqe, kartela me qarqe të integruara, bartës të memories, mediume për
incizim, të gjitha paraprakisht të incizuara me video lojëra dhe/ose kuize
kompjuterike;kartela të koduara;antena për sinjale radio dhe televizive;muzikë, zëra, video,
fotografi, tekste dhe informacione që ofrohen nga rrjeti i telekomunikimit, përmes dërgimit
online dhe përmes Internetit dhe/ose rrjeteve te gjera boterore të komunikimit;incizimeve
interaktive me zë dhe/ose audio;muzikë, incizime video, dhe/ose audio dhe me zë (të
shkarktueshme) që ofrohen nga faqet e Internetit për MP3;MP3 players, lexues
MP3;incizues të dosjeve dhe/ose audio dhe/ose video player;incizues të dosjeve dhe/ose
audio dhe/ose video player portabël;tone të ziles telefonike (të shkarkueshme);aparate dhe
instrumente për pranimin e transmetimeve radio dhe televizive përfshirë pranimin e
transmetimeve kabllore, satelitore dhe digjitale;kartela smart;kartela kreditore;kartela të
lojalitetit;aparate dhe instrumente akustike, siç janë disqet akustike, matësit akustik dhe
alarmet akustik të zërit;adapterë;antena;antena;zmadhues;aparate dhe instrumente për
komunikim;kartela kreditore bankare të koduara ose magnetike;film kinematografik;aparate
dhe instrumente kinematografike;bartës të të dhënave;Aparate, pajisje dhe Instrumente për
ruajtjen e të dhënave;telekomunikim elektrik dhe/ose komunikime elektronike dhe/ose
transmetim dhe/ose transferim dhe/ose dekodim dhe/ose përpunim fotografik dhe/ose
Instrumente dhe Aparate audio vizuale;telekomunikim elektrik dhe/ose komunikime
elektronike dhe/ose transmetim dhe/ose transferim dhe/ose dekodim dhe/ose përpunim
fotografik dhe/ose Instrumente dhe Aparate audio vizuale;aparate dhe instrumente për
riprodhimin e filmit;telekomunikim elektrik dhe/ose komunikime elektronike dhe/ose
transmetim dhe/ose transferim dhe/ose dekodim dhe/ose përpunim fotografik dhe/ose
Instrumente dhe Aparate audio vizuale, për përdorim me dorë;telekomunikim elektrik
dhe/ose komunikime elektronike dhe/ose transmetim dhe/ose transferim dhe/ose dekodim
dhe/ose përpunim fotografik dhe/ose Instrumente dhe Aparate audio vizuale për përdorim
me dorë;telefona mobil;fotografi lëvizëse;Aparate dhe pasjisje telefonike;pjesë dhe pajisje
për të gjitha produktet e lartpërmendura;syze dielli, kuti lëkure për telefona mobil;produkte
për shitje elektronike, siç janë përmbatjet e shkarkueshme mediale, përfshirë video
programet, dhe filmat, programet televizive, lojërat kompjuterike, muzika, fotografitë dhe
tonet e zërit që merren nga Interneti, linjat telefonike, kablloja, transmetimi wireless,
shërbimi për transmetim satelitor ose tokësor;kuti, kontejnerë, kapak mbrojtës dhe pjesë
dhe pajisje të tyre, të gjitha për përdorim me MP3 players, pajisje për ruajtjen e muzikës,
pajisje për ruajtjen e mediave, audio pajisje, pajisje vizuale, pajisje të telekomunikimit,
pajisje kompjuterike, pajisje GSP/navigimi, pajisje fotografike, pajisje për shpërndarje
mediale, pajisje të Televizorëve smart, media player digjital, pajisje set-top dhe telefona
smart, ora smart, telekomanda, lexues elektronik, tableta elektronike, tableta digjitale;kuti
për asistentët digjital personal [PDA];kuti për tabletat kompjuterike;terminale të ekraneve
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me prekje interactive;unaza smart;filma të mbrojtur të adaptuar për telefona smart;pajisje
elektrike, elektronike dhe kompjuterike për makineri për përdorim në ruajtjen, gjenerimin
dhe përodrimin efikas të nxehtësisë, dritës dhe ujit, përfshirë kontrollet termostatike,
panelet solare për gjenerimin e rrymës, pajisjet fotovoltaike, turbinat me qelula solare dhe
detektorët e lëvizjes;pajisje elektrike dhe elektronike për përdorim në gjenerimin e
energjisë solare;pajisje elektrike, elektronike dhe kompjuterike për përdorim në gjenerimin
e energjisë alternative përfshirë energjinë e erës, energjinë hidroelektrike, energjinë e
baticave dhe zbaticave, energjinë gjeotermike, energjinë solare, biomasën dhe bio
karburantet;pajisja për kontrollim dhe monitorim për përdorim në gjenerimin e energjisë
alternative përfshirë energjinë e erës, energjinë hidroelektrike, energjinë e baticave dhe
zbaticave, energjinë gjeotermike, energjinë solare, biomasën dhe bio karburantet;Aparate
me kontroll automatik për menaxhimin lokal të furnizimit me ndriçim, nxehtësi dhe
ujë;electronic publications (të shkarkueshme), including publikimet elekronike, revistat dhe
buletineve lidhur me mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen e energjisë dhe ekologjinë, mirëqenien e
shtazëve dhe projektet për energjinë e përtëritur, përfshirë energjinë e erës, energjinë
hidroelektrike, energjinë e baticave dhe zbaticave, energjinë gjeotermike, energjinë solare,
biomasën dhe bio karburantet;aparate dhe instrumente për sistemet televizive dhe të
mbikëqyrjes me qark të mbyllur;aparate dhe instrumente për monitorimin e sigurisë
personale;aparate dhe instrumente për monitorim dhe kontroll të sigurisë në shtëpi;Aparate
për siguri shtëpiake dhe personale;pajisje për siguri shtëpiake dhe personale;alarme për
siguri shtëpiake dhe personale;pajisje për mbrojtje elektronike, përfshirë pajisjet për
detektimin e zjarrit dhe pajisjet alarmuese, pajisje alarmuese kundër hyrjes dhe thyerjes dhe
pajisje për detektimin e lëvizjeve;aparate dhe instrumente radio, telefonike, televizive dhe
sinjalizuese, kamera, aparate dhe instrumente për monitorimin e zërit dhe videos dhe
incizimit dhe për prodhimin e zërit dhe videos, të gjitha për qëllime të kontrollit dhe
telemetrisë për siguri shtëpiake dhe personale;token sigurie [pajisje koduese];sisteme
televizive me qark të mbyllur (CCTV);kamera për fotografik
termik;monitorë;kamera;thjerrëza otpike;kuti për kamera;kamera paraprakisht të
paketuara;video rekorder (VCRs);softuer për kontrollimin e sistemit;Aparate për video
monitorim;detektorë;Aparate për kontrollimin e qasjes;lexues kartelash;lexuesh kartelash
magnetike;lexues kartelash smart;kartela magnetike ose të koduara për kontrollimin e
qasjes;Aparate monitoruese;panele elektronike për menaxhimin dhe monitorimin e
alarmeve;panele për alarmim;detektorë ndaj thyerjes së xhamit;detektorë të tymit;detektorë
të karbon monoksidit;audio rekorder digjital;vido rekorder digjital;audio serverë
digjital;video serverë digjital;pajisje për komunikim elektrik;pajisje për programimin e
mesazheve;pajisje për transmetim radiofonik;sisteme të mbylljes elektronike;Aparate dhe
pajisje për shpëtimin e jetës;alarme elektrike;pajisje elektronike për hapjen e dyerve;pajisje
elektronike për mbrojtje;alarme ndaj hyrjes së palejushme dhe pajisje kundër
vjedhjes;Aparate për zbulimin e hyrjeve të palejushme;pajisje për detektimin e
lëvizjeve;Aparate për kontroll elektronik;Aparate elektronike për kontrollimin e operimit të
makinave;Aparate me komandim nga distanca për kontrollimin e operimit të
makinave;Aparate kompjuterike për kontrollimin e operimit të makinave;pajisje për rrjetet
elektronike;pajisje për komunikim elektronik;pajisje për programimin e mesazheve;Aparate
për mbyllje elektronike;pjesë dhe pajisje për të gjitha produktet e lartpërmendura;softueri
kompjuterik, softueri i sistemit operativ, pajisje, dhe harduer për sinkronizimin e të
dhënave, dosjeve, postave elektronike, kontakteve, kalendarëve, listave të detyrave,
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porosive tekstuale, fotografive, muzikës, audios, vizuales, audio-vizuales, videos, tekstit,
grafikëve, programeve dhe informatave tjera mes kompjuterëve dhe pajisjeve të dorës ose
pajisjeve tjera, dhe anasjelltas;platformat e komunikimit për mundësimin e sinkronizimit të
çastit, të vazhdueshëm, të planifikuar dhe të pandërprerë të të dhënave mes kompjuterëve
dhe pajisjeve të dorës ose pajisjeve tjera, dhe anasjelltas;kartelat e memories multimedia,
kartelat e memories, kartelat e shpejta të memories (flash memory cards), çip i memories ,
pajisje për ruajtjen e të dhënave, kabllo (plugs), pllakat kompjuterike (plug-in cards),
kartelat magnetike, SIM kartelat, kartelat për thirrje telefonike, kufjet, kufjet, pajisje
elektronike portative dhe/ose të dorës për pranimit, ruajtjen, përdorimin dhe transmetimin e
të dhënave, zërit, multimedias, audios, vizuales, muzikës, fotografive, vizatimeve,
imazheve, audiove-vizuale, videove, teksteve, grafikëve ose të dhënave tjera;fjalorët,
enciklopeditë dhe referencat tekstuale online (që mund të shkarkohen);publikimet online,
duke përfshirë gazetat, revistat (periodike), shkrimet humoristike, revistat shkencore
(publikimet), librat, manualët për përdorues, materialet për udhëzim dhe mësim (që mund
të shkarkohen);afishe, fotografi, artikuj, vauçer dhe bileta online (që mund të shkarkohen),
fjalorë, enciklopedi dhe referenca tekstuale elektronike online;softuer kompjuterik për
kryerjen e pagesave elektronike dhe transferimin e fondeve për të tjerët dhe nga të
tjerët;softuer për autentifikim që gjendet online dhe që mund të shkarkohet;softuer dhe baza
të të dhënave online për biseda, duke përfshirë këmbimin valutor dhe konvertimin e njësive
matëse;softuer kompjuterik për monitorimin e komunikimeve dhe bisedave në dhoma të
bisedave “chat room” online dhe lajmërimin e palëve të treta lidhur me përmbajtjet;softuer
kompjuterik për monitorimin e përdorimit të kompjuterëve dhe internetit nga
fëmijët;softuer kompjuterik lidhur me mbrojtjen online dhe sigurinë online;pjesë mbrojtëse
për trup dhe gjymtyrë për çiklizëm për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet;rroba
mbrojtëse për çiklizëm për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet;maska për fytyrë për
çiklizëm për mbrojtje nga aksidentet ose lëndimet;kyç (elektronik) për biçikleta;pjesë dhe
pajisje për të gjitha mallrat e përmendura më lartë;sistem navigimi satelitor për
biçikleta;sistemi i pozicionimit global për t’u përdorur në biçikleta;kompjuter për t’u
përdorur me biçikleta;ergometra;aparaturë kompjuterike për leximin e njehsorëve nga
largësia;matësit në biçikleta;matësit e largësisë;matësit e rrymës;matësit e
shpejtësisë;syze;syze sportive;syze mbrojtëse;syze dielli;këllëf për syze;këllëf për syze
dielli;korniza për syze;lente për syze;lidhëse për syze dhe syze dielli;helmeta;helmeta për
çiklistë;helmeta për mbrojtje nga rrëzimi;helmeta mbrojtëse sportive;çanta sportive për
helmeta mbrojtës;artikuj mbrojtës për sporte për mbrojtje nga aksidentet ose
lëndimet;doreza mbrojtëse;kasketë (mbrojtëse);radio;pajisje dhe aparatura
komunikimi;antena për radio;pjesë për radio;kuti për bartjen e radiove;radio aparaturë
elektronike;radio mobil;pajisje montuese për radio;radio pranues dhe transmetues;radio
pranues dhe transmetues (radio transceivers);radiot për vetura;radio që mbushen me rreze
dielli;softueri kompjuterik për krijimin dhe editimin e muzikës dhe zërit;hardueri
kompjuterik, pajisjet periferike dhe pajisjet portative për ruajtjen e të dhënave dhe
emetimin e drejtpërdrejt të mediave digjitale (digjital media streaming);harduer
kompjuterik për transferimin, rikthimin, shkarkimin, transmetimin dhe dërgimin e të
dhënave digjitale;sisteme të realitetit virtual;syze të realitetit virtual, doreza me të dhëna,
syze me ekran që vendosen në kokë, rroba që përmbajnë të dhëna, rroba të realitetit virtual,
që do të thotë rroba që përmbajnë të dhëna, rroba trupi, doreza me të dhëna, kufje,
autoparlant, doreza (me komanda), pajisje për dhoma të realitetit virtual;softueri i realitetit
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virtual;kufje të realitetit virtual, helmeta dhe aparate për shikim;produktet e Realitetit
Virtual (RV) dhe Realitetit të Zmadhuar (RZ), që do të thotë syze, doreza, syze 3D për
telefona të mençur, kufje dhe syze me ekran që vendosen në kokë të përshtatura për t’u
përdorur për të shikuar video dhe filma, kufje, pajisje gjurmuese që vendoset në kokë (head
trackers), vegla për incizimin e lëvizjeve doreza me të dhëna, komandë 3D, komanda të
lidhura me kompjuter (haptic devices), ekrane stereoskopike 3D, 2D monoskopik,
monokular;kufje të Realitetit Virtual dhe Realitetit të Zmadhuar, helmeta, ekrane, dhe
sisteme të zërit që përbëhen kryesisht nga altoparlant, të gjitha të përshtatura për të luajtur
me video lojëra, për të parë fotografitë në lëvizje, dhe për të marrë pjesë në ambiente të
Realitetit Virtual dhe Realitetit të Zmadhuar ku përdoruesit mund të ndër-veprojnë për
argëtim, rekreacion, ose zbavitje;instrumente dhe komponent elektronik dhe optik për
komunikime, që do të thotë, ekrane për realitetin virtual pamor, manipulues, zhytës dhe
integrues të dosjeve të zërit, videos, tekstit, binare, imazheve të palëvizshme, grafikëve dhe
multimedias;pajisje personale me ekran me video në formë të ekranit që mund të bartet për
të shikuar përmbajtje digjitale duke përfshirë përmbajtjen e Realitetit Virtual, Realitetit të
Zmadhuar, dhe realitetit të përzier;platforma të realitetit virtual;Kamera për t’u përdorur në
produkte të realitetit virtual (kufje, ekrane që vendosen në kokë të përshtatura për t’u
përdorur për të shikuar video dhe filma, kufje, pajisje gjurmuese që vendoset në kokë ‘head
trackers’, ekrane stereoskopike 3D);censorë për gjurmim të lëvizjeve;aparatura
Hologram;aparatura Holografike;zhytje në realitetin Virtual dhe integrimi i informacionin
gjeografik gjatë ndërveprimit me anëtarët e komuniteteve online, aplikacione tjera dhe vetë
të dhënat;Telefona të mençur;sisteme portative të realitetit virtual;kompjuter që mund të
bartet;njësia për procesimin pamor;njësia për procesim holografik;njësia për matjen e
inercionit;softuer për lojëra të realitetit virtual;harduer të realitetit virtual dhe pajisjeve
periferike;softuer i realitetit virtual;softuer për realitet të zmadhuar;softuer në fushën e
realitetit virtual, gjurmimin e lëvizjeve, lokacionit, pozicionit, dhe orientimit;softuer për
zhvillim dhe ndërlidhje me softuerin e realitetit virtual/realitetit të zmadhuar;Softuer, që do
të thotë, aplikacion mobil për rregullimin, konfigurimin, shikimin dhe funksionimin e
softuerit të realitetit virtual /realitetit të zmadhuar;Harduer dhe softuer që përdoren për t’ua
mundësuar kompjuterëve, konzollave të dorës, kompjuterëve të rrafshët (tablet), pajisjeve
mobile, dhe telefonave të mençur të ofrojnë përvoja virtuale globale;softuer i realitetit
virtual për të krijuar, përdorur së bashku dhe shikuar përmbajtjen e realitetit virtual në
Internet;platformë e realitetit virtual në kompjuter;kufje për kompjuter terminal
portativ;mikrofona;kufje;telefona të mençur;web-kamera;ekrane me video që vendosen në
kokë;mikro ekrane, që do të thotë, ekrane që vendosen në kokë dhe ekrane që vendosen
afër syrit;pjesë dhe aksesorë për mikro ekrane;video procesorë;softueri dhe softueri
(firmware) për video drajver dhe video procesim;ekrane personale me video;ekrane
personale me video në formë të ekraneve që mund të barten për të shikuar përmbajtje
digjitale duke përfshirë përmbajtjen e realitetit virtual, realitetit të zmadhuar, dhe realitetit
të përzier;programe për lojëra kompjuterike që mund të shkarkohen në telefona celular,
kompjuter terminal portativ, kuti konvertuese (set-top boxes), DVD player të lidhura me
rrjet dhe televizione të lidhura me rrjet;programe për lojëra kompjuterike që mund të
shkarkohen;programe për video lojëra që mund të shkarkohen;programe me lojëra për
pajisje me video lojëra në shtëpi;programe me lojëra për lojëra me dorë që kanë ekran
LCD;programe me lojëra për kompjuter dhe video lojëra që mund të shkarkohen ose
instalohen në pajisje me video lojëra në shtëpi;të dhëna shtesë me imazhe që mund të
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shkarkohen ose instalohen në pajisje me video lojëra në shtëpi;programe me lojëra për
kompjuter dhe video lojëra që mund të shkarkohen ose instalohen në lojërat me dorë që
kanë ekran LCD;të dhëna shtesë me imazhe që mund të shkarkohen ose instalohen për
lojëra me dorë që kanë ekran LCD;dosje me imazhe që mund të shkarkohen dhe që
përmbajnë vepra arti, tekste, audio, video, lojëra dhe linqe të Web-it në Internet lidhur me
aktivitete sportive dhe kulturore;imazhe që mund të shkarkohen në telefona celular dhe
kompjuter terminal mobil;imazhe të gatshme për shkarkim për telefona celular;zile (ring
tone) që mund të shkarkohen për telefona mobil;publikime elektronike që mund të
shkarkohen në formë të librave, manualëve, revistave, gazetave në fushën e video lojërave,
softuerëve për lojëra, muzikës dhe filmave me video;kufje për pajisje me video lojëra në
shtëpi;mikrofona për pajisje me video lojëra në shtëpi;tastiera për pajisje me video lojëra në
shtëpi;Mouse për pajisje me video lojëra në shtëpi;web-kamera që përdoren ekskluzivisht
për pajisje me video lojëra në shtëpi;kufje që përdoren ekskluzivisht për lojëra me dorë që
kanë ekran LCD;mikrofonat që përdoren ekskluzivisht për lojëra me dorë që kanë ekran
LCD;tastiera që përdoren ekskluzivisht për lojëra me dorë që kanë ekran LCD;Mouse që
përdoret ekskluzivisht për lojëra me dorë që kanë ekran LCD;pjesë dhe pajisje për të gjitha
të lartë-përmendurat
38 Telekomunikimet; transmetimi kabllor televiziv; komunikimi me telefona celular;
komunikimet përmes kompjuterëve terminal; komunikimet përmes rrjeteve të fibrave optik;
komunikimet përmes telegrameve; komunikimet përmes telefonit; transmetimi i porosive
dhe imazheve përmes kompjuterit; shërbimet elektronike të njoftimit me buletin [shërbimet
e telekomunikimeve]; posta elektronike; transmetimi i faksimilit; informacion për
telekomunikime; dërgimi i porosive; shërbimet e pejgjerit [radio, telefon ose mënyra tjera
të komunikimit elektronik]; sigurimi i qasjes në baza të të dhënave; sigurimi i dhomave për
biseda (chatroom) në internet; sigurimi i forumeve online; sigurimi i kanaleve të
telekomunikimit për të kryer blerje përmes telekomunikimeve (telefonit/kompjuterit);
sigurimi i lidhjeve telekomunikuese në rrjetin global kompjuterik; sigurimi i qasjes së
përdoruesit në rrjetet globale të kompjuterëve; transmetimi në radio; dhënia me qira e kohës
së qasjes në rrjetet globale të kompjuterëve; dhënia me qira e aparaturës për kopjim; dhënia
me qira e aparaturës për dërgimin e porosive; dhënia me qira e modemëve; dhënia me qira e
pajisjeve telekomunikuese; dhënia me qira e telefonave; transmetimi satelitor;
telekomunikimet me ruter dhe shërbimet e nyjëzimit; shërbimet për tele-konferencë;
shërbimet e telegrafit; shërbimet e telefonit; transmetimi televiziv; transmetimi i
programeve televizive në kafene, klube, hotele dhe vende tjera publike; shërbimet e
teleksit; transmetimi i dosjeve digjitale; transmetimi online i kartolinave përshëndetëse;
transmetimi i telegrameve; shërbimet për video-konferencë; shërbimet e postës me zë;
shërbimet kabllovike; transmetimi wireless (pa tela); shërbimet për video-konferencë dhe
ndarja së bashku e dosjeve, imazheve, muzikës, videove, fotografive, vizatimeve, audiovizualeve, teksteve, dokumenteve dhe të dhënave; shërbimet e komunikimeve telegrafike;
shërbimet e telekomunikimeve mobile dhe tokësore; shërbimet e komunikimeve; shërbimet
satelitore, celulare dhe të radio komunikimit; emetimi televiziv dhe me radio; shërbimet e
transmetimit dhe komunikimit; emetimi dhe/ose transmetimi i programeve dhe/ose filmave
ne radio dhe/ose televizion; satelitor, televizion digjital tokësor, kabllor, linjë e abonimit
digjital (DSL), emetim dhe/ose transmetim brez gjerë (broadband) i programeve me audio
dhe/ose audio-vizuale; transmetimi (në çfarëdo mënyre) i programeve audio, video dhe/ose
audio-vizuale; transmetimi i filmave me video; emetimi dhe transmetimi i programeve
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televiziv dhe filmave në kompjuterët personal; emetimi dhe komunikimet me anë të ose
ndihmë të kompjuterit; transmetimi i programeve audio, video dhe/ose audio-vizuale
përmes protokollit të Internetit (IPTV); shërbimet e telekomunikimeve në Internet duke
përfshirë por duke mos u kufizuar në shërbimet e siguruara duke përdorur protokollin e
internetit për komunikim me zë (VOIP); sigurimi i qasjes dhe/ose lidhjes me rrjetet brez
gjera (broadband) qofshin ato tokësore, portative ose wireless (pa tela); transmetimi i
teksteve, porosive, zërit dhe/ose fotografive; telekomunikimet dhe/ose komunikimet
dhe/ose emetimi dhe/ose transmetimi i përmbajtjeve audio-vizuale; komunikimi i
informacionit (duke përfshirë web-faqet), i të dhënave përmes radios, telekomunikimeve
dhe satelitit; menaxhimi dhe filtrimi online i komunikimeve elektronike; shërbimet
telefonike, të telefonit mobil, të mbledhjes dhe transmetimit të porosive, të pejgjingut me
anë të radios, të ri-drejtim i thirrjes, të sekretarisë telefonike dhe numëratorit telefonik;
shërbimet e numrit personal; shërbimet e emetimit të informatave dhe rikthimit të
informatave në ekran televiziv; huazimi i aparaturave dhe instrumenteve zëvendësuese të
telekomunikimeve dhe komunikimeve me rastin e prishjes, humbjes ose vjedhjes;
transmetimi i porosive dhe imazheve përmes kompjuterit; shërbimet me porosi, që do të
thotë, dërgimi, pranimi dhe përcjellja e porosive në formë të tekstit, audios, imazheve
grafike ose videos ose një kombinimi të këtyre formateve; porositë e çastit; shërbimet e
porosive të shkurta (SMS); shërbimet e porosive multimedia (MMS); shërbime të
unifikuara për porosi; shërbimet e postës me zë; shërbimet për video-konferencë; shërbimet
telefonike me video; sigurimi i qasjes në infrastrukturën e telekomunikimeve për operatorët
e tjerë; sigurimi i qasjes në konferenca, diskutime grupore dhe dhoma për biseda
elektronike; sigurimi i dhomave për biseda; marrja me qira, lizingu ose dhënia me qira e
aparaturës, instrumenteve, instalimeve ose komponentëve që përdoren për të siguruar
shërbimet e përmendura më lartë; shërbimet satelitore, televizive dhe/ose me radio për
komunikime; shërbimet e agjencive të lajmeve; sigurimi i qasjes në lajme, informata për
çështjet aktuale dhe sportive; marrja me qira, lizingu ose dhënia me qira e aparaturës së
komunikimeve; shërbime të postës elektronike; shërbime telekomunikuese që lidhen me
Internetin; telekomunikimi i informacionit (duke përfshirë web-faqet); sigurimi i
shërbimeve për lokacione për aparaturë dhe instrumente të telekomunikimeve dhe
komunikimeve; sigurimi i shërbimeve të aplikacionit të protokollit wireless (pa tela) duke i
përfshirë ato që përdorin një kanal të sigurt të komunikimit; sigurimi i informacionit lidhur
me ose për identifikimin e aparaturës dhe instrumenteve të telekomunikimeve dhe
komunikimeve; sigurimi i lidhjeve telekomunikuese me bazat e të dhënave kompjuterike
dhe web-faqet në internet; shërbime telekomunikuese të dedikuara për shitje me pakicë të
mallrave dhe shërbimeve përmes komunikimit ndër-aktiv me konsumatorë; shërbime
televizive ndër-aktive qofshin ato shërbime telekomunikuese dhe/ose komunikuese dhe/ose
emetuese dhe/ose transmetuese; shërbime ndër-aktive për shikuesit televiziv duke përfshirë
ata që janë duke shikuar përmes telefonave mobil dhe kompjuterëve qofshin ato shërbime
telekomunikuese dhe/ose komunikuese dhe/ose emetuese dhe/ose transmetuese; shërbime
emetuese televizive të cilat inkorporojnë shërbime ndër-vepruese për udhëzime të shikimit
dhe përzgjedhjes inteligjente automatike për regjistrimin e programeve; shërbime ndërvepruese për shikuesit e televizionit që mundësojnë regjistrimin e programeve të iniciuara
në mënyrë automatike sipas prirjeve/parapëlqimeve të shikueshmërisë së konsumatorëve
qofshin ato shërbime telekomunikuese dhe/ose komunikuese dhe/ose emetuese dhe/ose
transmetuese; sigurimi i qasjes për shikuesit ndër-aktiv të televizionit (duke përfshirë ata që
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shikojnë përmes telefonave të tyre mobil ose kompjuterëve personal) në informata, të
dhëna, grafika, përmbajtje me audio dhe/ose audio-vizuale nga një grup i kufizuar i webfaqeve ose portaleve në Internet; emetimi dhe transmetimi i televizionit ndër-aktiv, lojërave
ndër-aktive, lajmeve ndër-aktive, sporteve ndër-aktive, zbavitjes ndër-aktive dhe garave
ndër-aktive; shërbimet me video sipas kërkesës dhe kërkesave të afërta telekomunikuese
dhe/ose komunikuese dhe/ose emetuese dhe/ose transmetuese; sigurimi i drejtpërdrejt
(streaming delivery) i videove sipas kërkesave të shikuesve; sigurimi i qasjes në filma,
video dhe programe televizive për shikuesit sipas kërkesave dhe kërkesave të afërta;
shërbime konsulente profesionale lidhur me emetime; sigurimi i qasjes në një bazë të të
dhënave ku ruhen informatat lidhur me shumëllojshmërinë e mallrave dhe shërbimeve;
mundësimi i qasjen në Internet; sigurimi i lidhjes mes web-faqeve dhe shikuesve të
televizionit përmes një portali ndër-veprues televiziv; shërbimet e portalit në internet;
shërbimet e web-portalit; sigurimi i shërbimeve brez gjëra (broadband services); shërbimet
ndër-aktive të portalit televiziv që sigurojnë qasje në web-faqet e internetit për shikuesit e
televizionit përmes pajisjes së sinjalit televiziv duke përfshirë pajisjen digjitale të sinjalit
televiziv; sigurimi i qasjen në web-faqet në Internet për përdoruesit e telefonave mobil;
dhënia me qira e kohës së qasjes në një bazë të të dhënave; informata për telekomunikime;
shërbime me informata faktike lidhur me emetimin televiziv; shërbime audio-vizuale të
komunikimeve; shërbime komunikuese me të dhëna; shërbime emetuese me të dhëna;
dërgimi i porosive; telekomunikimi dhe/ose komunikimi dhe/ose emetimi dhe/ose
transmetimi i programeve në radio, programeve televizive, dhe filmave; telekomunikimi
dhe/ose komunikimi dhe/ose emetimi dhe/ose transmetimi i materialit vizual dhe materialit
nga video-shiritat e regjistruara paraprakisht; transmetimi i programeve me radio,
programeve televizive, filmave, video-shiritave të regjistruara paraprakisht, materialit me
audio dhe/ose atij vizual, video-kasetave të regjistruara paraprakisht, DVD ose videodisqeve të regjistruara paraprakisht; dhënia me qira, lizingu ose marrja me qira e pajisjeve
komunikuese; dërgimi i porosive; shërbime komunikuese telefonike ose të telefonit;
shërbime për komunikim wireless (pa tel); shërbime të shitjes elektronike (e-sell through),
që do të thotë dërgim i përmbajtjes së medias përmes telekomunikimit, duke përfshirë video
dhe filma, programe televizive, lojëra kompjuterike, muzikë, imazhe dhe zile (ring tones) të
siguruara nga shërbimi i internetit, linjës telefonike, kabllor, transmetimit wireless, satelitor
ose transmetimit tokësor; organizimi i informatave mbi thirrjet; monitorimi dhe analizimi i
informatave mbi thirrjet; shërbime të shqyrtimit të thirrjeve; shërbime të sinjalizimit për
thirrje; shërbime kompjuterike për të pasur qasje në rrjetin e komunikimeve ose
kompjuterik; shërbime kompjuterike për t’u qasur në zbavitje, arsim, informata dhe të
dhëna përmes rrjetit të linjës telefonike, kabllor, telit (wire) ose fibrës, bazës së të dhënave
ose kompjuterit; shërbime kompjuterike për të pasur qasje dhe për të rikthyer informatat,
porositë, tekstet, zërin, imazhet dhe të dhënat përmes një kompjuteri ose rrejti kompjuterik;
shërbime kompjuterike për të pasur qasje dhe për të rikthyer programe në radio dhe
programe televizive; konsulencë, sinkronizim, transferim dhe transmetim të programeve, të
dhënave, dosjeve, postave elektronike, kontakteve, kalendarëve, listave të detyrave,
porosive tekstuale, fotografive, muzikës, audios, vizuales, audio-vizuales, videos, tekstit,
grafikëve, programeve dhe informatave tjera përmes rrjeteve komunikuese dhe
komunikimeve globale; konsulencë teknike lidhur me krijimin, sigurimin, emetimin,
transmetimin, dërgimin dhe transferimin e programeve, të dhënave, dosjeve, postave
elektronike, kontakteve, kalendarëve, listave të detyrave, porosive tekstuale, fotografive,
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muzikës, audios, vizuales, audio-vizuales, videos, tekstit, grafikës, programeve dhe
informatave tjera përmes rrjeteve komunikuese dhe komunikimeve globale; sinkronizimi i
të dhënave përmes rrjeteve telekomunikuese, komunikuese dhe kompjuterike; shërbime për
qasje në të dhëna nga largësia; shërbime me postë elektronike, njoftim në postën
elektronike dhe lajmërime; shkëmbime të porosive të çastit online; sigurimi i konferencave,
diskutimeve grupore, tabelave me porosi dhe dhomave për biseda online; shërbime portale
në internet; shërbime web-portale; shërbimet me video sipas kërkesës dhe kërkesave të
afërta telekomunikuese dhe/ose komunikuese dhe/ose emetuese dhe/ose transmetuese;
Shërbimet e telekomunikacionit online për të mundësuar qasjen dhe nxjerrjen e të dhënave,
dokumenteve, postës elektronike (e-mail), kontakteve, kalendarëve, listës së detyrave,
mesazheve me shkrim, fotografive, muzikës, audio regjistrimeve, video regjistrimeve,
regjistrimeve audio-vizuale, videove, tekstit, grafikës, programeve dhe informative tjera
përmes kompjuterit apo rrjetit të kompjuterëve apo pajisjes elektronike duke përfshirë
shërbimet e ofruara përmes rrjetit global të komunikimit; shërbimet e telekomunikimit
online lidhur me transmetimin përmes internetit - webcasting dhe podcasting përfshirë
shërbimet e ofruara përmes rrjetit global të komunikimit; rrjeti i shërbimeve, shërbime
përmes rrjetit të barabartë (P2P peer-to-peer) të shërbimeve të komunikimit; podcasting;
ofrimi i shërbimeve të votimit ndërveprues si shërbime të telekomunikacionit dhe/apo
komunikime dhe/apo shërbime të transmetimit; emetimi dhe transmetimi i përmbajtjes së
realitetit virtual/realitetit të zmadhuar; ofrimi i qasjes në fjalorë online, enciklopedi dhe
tekste të referencave; ofrimi i qasjes në publikime në internet, përfshirë gazeta, revista
(periodike), stripa, revista shkencore (publikime), libra, manuale për përdorues, materiale
udhëzuese dhe arsimore; ofrimi i qasjes në afishe online, fotografi, artikuj, dëftesa dhe
bileta; emetimi në internet (streaming) i radio programeve dhe audio materialeve;
transmetimi i zërit përmes internetit, regjistrimeve audio-vizuale dhe përmbajtjeve
multimediale përmes pajisjeve telefonike; transmetimi i regjistrimeve audio-vizuale dhe
përmbajtjes multimediale përmes internetit; shërbimet e komunikimit përmes internetit;
shërbimet e emetimit përmes internetit (streaming) i të dhënave, streaming i audio,
përmbajtje vizuale dhe audio-vizuale; ofrimi përdoruesve i forumeve të komunitetit për të
postuar, kërkuar, shikuar, ndarë, kritikuar, vlerësuar dhe komentuar përmbajtjet e video dhe
multi-mediave tjera përmes internetit dhe rrjeteve tjera të komunikimit; ofrimi i portalit për
ndarjen e videove për qëllime argëtimi dhe edukimi; transmetimi elektronik dhe streamingu
i përmbajtjes digjitale të mediave për të tjerët përmes rrjeteve kompjuterike globale dhe
lokale; shërbime konsultimi, informimi dhe këshillimi lidhur me të gjitha shërbimet e
lartcekura; shërbime profesionale të konsultimit, informimit dhe këshillimit lidhur me të
gjitha shërbimet e lartcekura; shërbime konsultimi, informimi dhe këshillimi lidhur me të
gjitha shërbimet e lartcekura të ofruara online nga baza e të dhënave kompjuterike apo
përmes linjës për ndihmë (helpline) apo internetit
41 Edukimi; ofrimi i trajnimit, argëtimit; veprimtari sportive dhe kulturore; Akademi
[arsim]; parqe për argëtim; argëtime; trajnimi i kafshëve; organizimi dhe mbajtja e
kolokiumeve; organizimi dhe mbajtja e koncerteve; organizimi dhe mbajtja e konferencave;
organizimi dhe mbajtja e kongreseve; organizimi dhe mbajtja e seminareve; organizimi dhe
mbajtja e simpoziumeve; organizimi dhe mbajtja e trajnimeve [workshopeve]; organizimi i
konkurseve të bukurisë; organizimi dhe drejtimi çiklistëve individual apo ekipeve të
çiklizmit dhe/ose ngjarjeve të çiklizmit; konviktet; rezervimi i ulëseve për shfaqje;
shërbimet bibliotekë mobile; shërbimet kaligrafike; këshillim për karrierë (trajnim dhe
88

Buletini Zyrtar Nr. 63 i Agjencisë për Pronësi Industriale

arsim); shfaqje kinematografike; shfaqje cirku; shërbime klubi [argëtuese ose edukative];
trajnimi; mbajtja e mësimeve të palestrës (fitnes); kurse për korrespondencë; shërbime të
DJ (disc jockey); shërbime për diskoteka; përkthimi me zë të dyfishtë (sinkronizim);
informim edukativ; testim edukativ; publikime elektronike nga kompjuteri; shërbime
zbavitëse; informime argëtimi; prodhimi i filmave, përveç reklamimit të filmave; bixhozi;
shërbime të lojërave të ofruara online nga rrjeti kompjuterik; dhënia me qëra e pajisjeve të
lojërave; udhëzime gjimnastikore; shërbime të klubeve të shëndetit [trajnime shëndetësore
dhe për palestër]; shërbime për kamping [argëtim]; shërbime gjuhësore të përkthimit;
shërbime dizajni, përveç për qëllime reklamimi; biblioteka për huazim; mikrofilmimi;
modelimi për artistë; studio filmi; shërbime për kompozime muzikore; salla për koncerte;
shërbime të reporterëve të lajmeve; klube të natës; shkolla të infermierisë; drejtimi i
lotarive; shërbime orkestrale; organizimi i ballove; organizimi i garave [edukative apo
argëtuese]; organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore apo edukative; organizimi i
shfaqjeve të modës për qëllime zbavitëse; organizimi i shfaqjeve [shërbime menaxhimi];
organizimi i garave sportive; planifikimi i ahengjeve [argëtim]; shërbime të trajnerit
personal [trajnim në palestër]; raportimi fotografik; fotografia; edukimi fizik; trajnimi
praktik [demonstrimi]; prezantimi i shfaqjeve të drejtpërdrejta; prodhimi i muzikës;
prodhimi i programeve për radio dhe programeve televizive; prodhimi i show-programeve;
shërbime për aparate argëtimi; sigurimi i objekteve për kazino [bixhoz]; sigurimi i fushave
të golfit; ofrimi i shërbimeve karaoke; sigurimi i objekteve të muzeve [prezantime,
ekspozita]; sigurimi i publikimeve elektronike online, që nuk shkarkohen nga interneti;
sigurimi i objekteve për rekreacion; sigurimi i objekteve sportive; publikimi i librave;
publikimi online i librave dhe revistave elektronike; publikimi i teksteve, përveç teksteve
reklamuese; radio argëtim; shërbime regjistrimi në studio; informim për rekreacione;
edukim fetar; dhënia me qira e audio pajisjeve; dhënia me qira e kamerave për incizime;
dhënia me qira e filmave kinematografik; dhënia me qira e ndriçimit për skena teatrale apo
studio televizive; dhënia me qira e peizazheve për shfaqje; dhënia me qira e pajisjeve për
zhytje; dhënia me qira e pajisjeve për regjistrim të zërit; dhënia me qira e pajisjeve sportive,
përveç automjeteve; dhënia me qira e fushave të sportit; dhënia me qira e stadiumeve;
dhënia me qira e peizazheve skenike; dhënia me qira e fushave të tenisit; dhënia me qira e
video rekorderëve; dhënia me qira e video kasetave; shërbime për shkrimin e skenarëve;
shërbime të shkollave [arsim]; interpretimi i gjuhës së shenjave; shërbime të sporteve të
kampingut; shkrimi i titrave; programe argëtuese televizive; prodhime teatrale; shërbime të
biletarisë [argëtim]; koordinimi i ngjarjeve sportive; dhënia me qira e lodrave; përkthim;
mësimi privat me pagesë; redaktimi i video kasetave; prodhimi i filmave në video kaseta;
prodhimi i filmave në video kaseta; video regjistrimi; udhëzim profesional [këshilla për
arsimim ose trajnim]; ri-trajnim profesional; shkrimi i teksteve, përveç teksteve
reklamuese; shërbime të kopshteve zoologjike; ofrimi dhe prodhimi i përmbajtjes audiovizuale lidhur me argëtimin, arsimimin, trajnimin, sportin dhe kulturën; shërbime
edukativo-arsimore dhe argëtuese përmes radios, televizionit, telefonisë, internetit dhe
bazave të të dhënave online; marrja me qira, dhënia me qira lizingu i filmave
kinematografik, videove, DVD-ve, aparaturës për regjistrime të zërit, aparaturës sportive,
televizorëve dhe aparateve për video regjistrime, aparate regjistrimi të DVD-ve dhe për
radio; prodhimi i filmave për televizion dhe për kinema; sigurimi online i publikimeve
elektronike (që nuk mund të shkarkohen); publikimi revistave, librave, teksteve dhe
materialeve botuese; publikimi online i librave elektronik apo revistave shkencore; sigurimi
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i publikimeve elektronike; sigurimi online i fjalorëve, enciklopedive dhe teksteve për
referenca; sigurimi i publikimeve nga interneti, duke përfshirë gazeta, revista (periodike),
stripave, revistave shkencore (publikimeve), librave, udhëzuesve për përdorim, materiale
për mësimdhënie dhe udhëzuese; sigurimi i reklamave (afisheve) online, i fotografive,
artikujve, biletave për argëtim, ngjarjeve edukative, sportive, kulturore apo i ngjarjeve me
lojëra, udhëtime apo turne; sigurimi i objekteve për studio regjistrime; marrja me qira e
studiove për regjistrime; shërbime të prodhimeve të programeve live; organizimi i
aktiviteteve dhe garave sportive; shërbime të biletarisë; prodhimi dhe prezantimi i
programeve të transmetuara përmes televizionit, internetit apo kanaleve tjera të
telekomunikimit për shikim, zgjedhje apo blerje ndërvepruese të mallrave; shërbime të
rezervimit të biletave që kanë të bëjnë me argëtim; prodhimi, prezantimi dhe shpërndarja e
programeve radio dhe televizive, televizioni ndërveprues, lojëra ndërvepruese, argëtim
ndërveprues dhe garat ndërvepruese; prodhimi, prezantimi dhe sigurimi i garave,
kontesteve, lojërave, lojëra me pyetje-përgjigje (kuiz), ngjarje zbavitëse në studio me
pjesëmarrjen e audiencës; shërbime për përzgjedhjen e programeve televizive ndërvepruese
për shikues; sigurimi dhe prodhimi i zbavitjes ndërvepruese, lajmeve, aktiviteteve kulturore
dhe sportit për shikuesit e televizionit; zbavitje ndërvepruese; shërbime udhëzimi për
shikim që mundësojnë incizimin dhe marrjen me qira për kohë të caktuar të programeve
dhe filmave; shërbime të regjistrimit të programeve televizive që fillojnë në mënyrë
automatike bazuar në shprehitë/preferencat e shikimit të konsumatorit; shërbimet zbavitëse,
edukative, sportive dhe kulturore me VOD (video sipas kërkesës) dhe NVOD (video e afërt
sipas kërkesës); sigurimi i filmave, videove dhe programeve televizive shikuesve sipas
kërkesës dhe sipas video e afërt sipas kërkesës; shërbime të vënies së bastit, lojërave dhe
bixhozit; shërbime të vënies me kredi të bastit, lojërave, bixhozit, lotarisë apo bastevënësit;
organizimi dhe mbajtja e lotarive; shërbime elektronike të bastit, lojërave, bixhozit, lotarisë
apo bastevënësit të siguruara përmes internetit apo rrjetit global kompjuterik, ose online
nga baza e të dhënave të një kompjuteri, ose përmes telefonisë duke përfshirë telefonat, apo
përmes një kanali televiziv duke përfshirë kanalin televiziv të shpërndarë përmes emetimit
satelitor, tokësor apo kabllor; organizimi dhe mbajtja e garave për lojtarët e video lojërave
dhe lojërave me kompjuter; shërbimet paguaj për të luajtur lojëra; shërbime të lojërave dhe
lojëra ndërvepruese të barabarta; lojëra ndërvepruese të pokerit dhe luajtja duke përfshirë
formate me një apo më shumë lojtarë; prezantimi dhe prodhimi i garave në poker, konteste,
lojëra dhe luajtje; lojëra edukative apo argëtuese që luhen online; shërbime të publikimit
elektronik; shërbime për vide regjistrim apo filmim; sigurimi i lajmeve, situatës aktuale dhe
informatave sportive; shërbime për lajme, gjendjen aktuale dhe informim arsimor; shërbime
informimi dhe këshillimi lidhur me programet e radios the ato televizive për arsim,
rekreacion, zbavitje, muzikë dhe sport, të ofruara online nga baza e të dhënave të një
kompjuteri apo interneti, ose telefonisë mobile; shërbime lidhur me informimin faktik që ka
të bëjë me televizionin dhe programet e radios, lajme dhe sport; shërbime udhëzimi;
shërbime trajnimi; shërbime trajnimi të ofruara përmes imituesve; shërbime të kohës së lirë;
shërbime këshillimi lidhur me zbavitjen; organizimi i konferencave, seminareve,
simpoziumeve apo punëtorive (workshops); organizimi i ekspozitave apo festivaleve;
shërbime të agjencive për rezervime; shërbime të kinemasë; shërbime të studio-kinemave;
shpërndarja e radio programeve, programeve televizive, filmave, filmave vizatimorë, video
shiritave të incizuar, materiale audio apo vizuale, video kasetat e incizuara, DVD-të apo
video disqet e incizuara, shpërndarja e radio programeve, programeve televizive, filmave,
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filmave vizatimorë; shpërndarja e video shiritave të incizuar, materialit audio dhe/ose
vizual, video kasetave të incizuara, DVD-ve apo video disqeve të incizuar (përveç
transportit) për qëllime argëtimi, edukimi, trajnimi, sporti, kulture dhe informimië sigurimi
i filmave, që nuk shkarkohen, përmes shërbimeve VOD të transmetimit; sigurimi i
programeve televizive, që nuk shkarkohen, përmes shërbimit VOD të transmetimit;
sigurimi i programeve televizive, që nuk shkarkohen, përmes shërbimit VOD të
transmetimit; prodhimi i programeve të radios, programeve televizive, filmave, filmave
vizatimorë, video shiritave të incizuar, materialit audio dhe/ose vizual, video kasetave të
incizuara, DVD-ve apo video disqeve të incizuar; redaktimi i programeve të radios,
programeve televizive, filmave, filmave vizatimorë, video shiritave të incizuar, materialit
audio dhe/ose vizual, video kasetave të incizuara, DVD-ve apo disqeve të incizuare marrja
me qira, lizingu apo dhënia me qira e programeve të radios, programeve televizive, filmave,
filmave vizatimorë, video shiritave të incizuar, materialit audio dhe/ose vizual, video
kasetave të incizuara, DVD-ve apo disqeve të incizuar; shfaqja e programeve të radios,
programeve televizive, filmave, filmave vizatimorë, video shiritave të incizuar, materialit
audio dhe/ose vizual, video kasetave të incizuara, DVD-ve dhe disqeve të incizuar për
qëllime argëtuese, edukuese, sportive apo kulturore; shërbimet e parkut të argëtimit me
tema nga prodhimi i filmave, radios apo televizionit; organizimi dhe menaxhimi i parqeve
të argëtimit dhe parqeve tematik; organizimi i zbavitjes; përgatitja dhe prodhimi i
programeve të radios, programeve televizive, filmave, video shiritave të incizuar, DVD-ve,
materialit audio dhe/ose vizual, video kasetave të incizuara, video disqeve të incizuar apo
filmave vizatimorë për shpërndarje për transmetim apo emetim me çfarëdo mjeti; sigurimi
online (që nuk shkarkohen) i programeve të radios, programeve televizive, filmave,
materialit audio dhe/ose vizual ose filmave vizatimorë; publikimi i medias së shtypur dhe
regjistrimeve; sinkronizimi (zërimi i dyfishtë), redaktimi i video shiritave; zbavitja;
prodhimi i filmave; dhënia me qira e filmave vizatimorë; studio filmi; sigurimi i objekteve
të kinemave; prodhimi i show-programeve; prodhimi i video shiritave; dhënia me qira e
filmave vizatimorë; dhënia me qira e video projektorëve dhe aksesorëve; dhënia me qira e
pajisjeve të radios; dhënia me qira e televizioneve dhe pajisjeve televizive; dhënia me qira e
pajisjeve sportive; dhënia me qira e video kamerave; dhënia me qira e video shiritave;
dhënia me qira e video rekorderëve; prodhime teatrale; shërbime për studio filmi;
organizimi apo drejtimi i ceremonive të ndarjes së shpërblimeve; prezantimi i filmave;
prodhimi i efekteve speciale për filma; shërbime të rezervimit (të përfshira në këtë klasë)
për ngjarje sportive, shkencore, politike dhe kulturore; prodhimi i veprave të artit për filma
vizatimorë; shërbime të studiove për xhirim; sigurimi i audio dhe video përmbajtjeve
përmes shitjes dhe dhënies me qira, ku konsumatori ka të drejtë në një apo më shumë
shikime të përmbajtjes së medias përmes çfarëdo forme të pajisjes për ri-luajtje, të gjitha
lidhur me argëtimin, edukimin, sportin dhe kulturën; edukimi dhe sigurimi i trajnimit lidhur
me mbrojtjen e ambientit, ruajtjes së energjisë dhe ekologjinë dhe mirëqenien e kafshëve;
edukimi dhe sigurimi i trajnimit lidhur me burimet të energjisë alternative, duke përfshirë
forcën e erës, hidrocentralet, energji elektrike e fituar nga batica/zbatica, energjia gjeotermike, solare, biomasa dhe bio-karburantet; publikimi i materialit udhëzues dhe materialit
promovues lidhur me mbrojtjen e ambientit, ruajtjes së energjisë dhe ekologjisë dhe
mirëqenies së kafshëve; organizimi dhe mbajtja e seminareve dhe punëtorive (trajnimeve);
themelimi i programeve trajnuese dhe udhëzuesve për trajnim; organizimi dhe mbajtja e
kurseve të sigurisë dhe kurseve edukative-arsimore; shërbime online për raportimin e
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lajmeve; sigurimi online i informatës dhe njohurisë së përgjithshme enciklopedike lidhur
me zbavitjen, edukimin, trajnimin, sportin, kulturën, lajmet, gjendjet aktuale, satelitin,
programet e radios dhe televizive, muzikën, filmat, librat dhe materien tjetër të shtypur,
video lojëra, lojëra me kompjuter, makina argëtimi, qendra argëtimi apo parqe argëtimi;
shërbime të përkthimit online; shërbime të bibliotekës online duke përfshirë huazimin dhe
shkëmbimin e librave dhe publikimeve tjera dhe fotografive; sigurimi i mësimeve online,
seminareve, punëtorive, ekspozitave dhe shfaqjeve; lizingu, rezervimi dhe sigurimi i
pajisjeve për zhytje; lojëra online me letra; organizimi i kampeve të sporteve dhe pushimit;
sigurimi i zileve (ring tone) të telefonit; sigurimi i shërbimeve profesionale të çiklizmit;
organizimi i ngjarjeve të çiklizmit; lizingu, dhënia dhe marrja me qira e hapësirave për të
dhëna për ngjarje argëtimi, sporti dhe kulturore; studio me definicion të lartë, zyra për
redaktim, studio për regjistrime të zërit dhe audio zyrat; aranzhimi i cirkuseve, organizimi,
prodhimi, menaxhimi, mbajtja, prezantimi dhe inskenimi i zbavitjeve, ngjarjeve,
koncerteve, festivaleve, interpretimeve të shkurta dhe të drejtpërdrejta të grupeve muzikore
duke përfshirë shërbime të tilla të siguruara online nga baza e të dhënave të një kompjuteri
apo nga interneti; aranzhimi i festivaleve për qëllime argëtimi, kulturore dhe rekreative;
shërbime të festivalit; interpretime të muzikës, vallëzimit, komedisë, teatrit, poezisë dhe
argëtimit në cirk, duke përfshirë sigurimin online të këtyre shërbimeve nga baza e të
dhënave të kompjuterit apo nga interneti; aranzhimi i ngjarjeve muzikore; organizimi i
ngjarjeve për mbledhjen e fondeve; ngjarje zbavitëse dhe kulturore; sigurimi i informatës
lidhur me festivale; sigurimi i objekteve për kohë të lirë, argëtim dhe rekreacion; sigurimi i
dhomave për të luajtur dhe dhomave të lojërave; organizimi i ahengjeve; sigurimi i
objekteve për ahengje; shërbime të organizimit the planifikimit të ahengjeve dhe ngjarjeve;
organizimi dhe inskenimi i ngjarjeve të vallëzimit; argëtimi muzikor dhe me muzikë të
gjallë; sigurimi i muzikës së gjallë; sigurimi i interpretimit muzikor të gjallë & programeve;
aranzhimi i interpretimit muzikor; argëtimi në formë të interpretimit të gjallë muzikor;
shërbime për festivale muzikore; shërbime të interpretimit muzikor; shërbime të argëtimit
muzikor; shërbime të klubit të natës; organizimi i ngjarjeve në klube nate; publikimi i
teksteve (përveç teksteve reklamuese); shërbime zbavitjeje, gjegjësisht, sigurimi i
podcasteve; sigurimi i përcjelljes online të fitnesit; sigurimi i përcjelljes online të
pjesëmarrjes dhe vijimit në ngjarje sportive; regjistrimi i muzikës në një numër të mediave;
prezantimi dhe shpërndarja e audio dhe video regjistrimeve; angazhimi i DJ-ve; kompozimi
i muzikës; prodhimi i muzikës; shërbime të publikimit dhe regjistrimit të muzikës;
regjistrimi i muzikës; publikimi i këngëve; sigurimi i muzikës online dhe videove online
(që nuk shkarkohen); prodhimi, prezantimi, shpërndarja, sindikata, rrjetëzimi dhe huazimi i
programeve të radios dhe programeve televizive, videove, zërit, imazheve apo të dhënave të
qasura përmes internetit apo rrjeteve tjera të komunikimit; sigurimi online i publikimeve
elektronike; sigurimi i muzikës dhe videove të incizuara e që mund të shkarkohen për një
tarifë apo abonim me parapagim përmes internetit; organizimi i kontesteve, koncerteve dhe
programeve live; shërbime për klube [argëtim]; DJ shërbime; prezantimi i interpretimeve
live; shërbime për kompozimin e muzikës; sigurimi i sistemit të votimit online përmes
internetit apo pajisjes pa tel (wireless) për komunikim për qëllime argëtimi; prodhimi i
programeve të vallëzimit, muzikës dhe ndarjes së çmimeve; programe humoristike;
programe me lojëra dhe ngjarje sportive para audiencës së gjallë të cilat emetohen
drejtpërsëdrejti apo regjistrohen për emetim të mëvonshëm; organizimi i garave për talente
dhe ngjarjeve për ndarjen e çmimeve për muzikë apo televizion; argëtimi, gjegjësisht
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sigurimi i muzikës së drejtpërdrejtë (streaming) apo që mund të shkarkohet, filmave, TVprogrameve, audio-librave dhe lojërave për përdoruesit online përmes rrjetit të
komunikimit; krijimi dhe publikimi i listës këngëve për dëgjim; shërbime të argëtimit,
gjegjësisht, shërbim i diagramit muzikor që i ofron konsumatorit radhitjen statistike të
këngëve bazuar në emetimin në radio, shitjen e disqeve, streaming të muzikës në pajisje
dhe shikimet e videove në internet; studio të realitetit virtual; prodhimi, prezantimi dhe
shpërndarja e përmbajtjes së realitetit virtual/realitetit të zmadhuar; shërbime konsultimi,
informimi dhe këshillimi lidhur me të gjitha shërbimet e lartcekura; shërbime profesionale
të konsultimit, informimit dhe këshillimit lidhur me të gjitha shërbimet e lartcekura;
shërbime të konsultimit, informimit dhe këshillimit lidhur me të gjitha shërbimet e
lartcekura të ofruara online nga baza e të dhënave të një kompjuteri apo përmes linjës për
ndihmë nga interneti.”

(210) KS/M/ 2017/668
(220) 22/05/2017
(731) Société des Produits Nestlé S.A.
1800 Vevey, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) MAJESTO

(511) 11 Aparat elektrik për përgatitjen e pijeve të nxehta, pijeve të ftohta dhe pijeve të
frigoriferit ; makina elektrike të kafesë, bërsitë elektrike të kafesë dhe aparate për
përgatitjen e kafesë me filtra; pjesë dhe komponentët për të gjitha mallrat e lartpërmendura

(210) KS/M/ 2017/669
(220) 23/05/2017
(731) 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) NURILYFT

(511) 5 Preparate farmaceutike humane për pengimin dhe trajtimin e sëmundjeve virale,
sëmundjeve autoimune dhe inflamatore, sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundjeve të
sistemit nervor qendror, dhimbjeve, sëmundjeve dermatologjike, sëmundjeve
gastrointestinale, sëmundjeve të cilat lidhen me sëmundjet infektive, sëmundjeve
metabolike, sëmundjeve onkologjike, sëmundjeve të syve dhe sëmundjeve respiratore
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(210) KS/M/ 2017/670
(540)
(220) 24/05/2017
(731) Studio Sellma Sh.P.K.
Objekti C1B, Lokali PA, Rr. Vivianum Nr.
150, Arberi, Dragodan, 10000, Prishtine, KS

(511) 3 Lëndë kozmetike, Kozmetikë, Buzëkuqë, Kozmetikë për vetullat, Lapsa
(Kozmetike —), Lapsa për vetullat, Lapsa (Vetull —), Paketa kozmetike, Pomada për
qëllime kozmetike, Qerpikë fallco, Qerpikë (Ngjitës për fiksim fallso —), Qerpikë
(Preparate kozmetike për-)
44 Kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit; Lyerje me manikyr, Sallone bukurie, Sallone
(Bukurie —), Shërbime grimuese

(210) KS/M/ 2017/671
(540) Studio SELLMA
(220) 24/05/2017
(731) Studio Sellma Sh.P.K.
Objekti C1B, Lokali PA, Rr. Vivianum Nr.
150, Arberi, Dragodan, 10000, Prishtine, KS
(511) 3 Lëndë kozmetike, Kozmetikë, Buzëkuqë, Kozmetikë për vetullat, Lapsa
(Kozmetike —), Lapsa për vetullat, Lapsa (Vetull —), Paketa kozmetike, Pomada për
qëllime kozmetike, Qerpikë fallco, Qerpikë (Ngjitës për fiksim fallso —), Qerpikë
(Preparate kozmetike për-)
44 Kujdes higjenik dhe bukurie për njerëzit;Lyerje me manikyr, Sallone bukurie, Sallone
(Bukurie —), Shërbime grimuese

(210) KS/M/ 2017/672
(220) 24/05/2017
(731) CHANEL 135, avenue Charles de
Gaulle 92200 NEUILLY-SUR-SEINE, FR
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) GABRIELLE

(511) 3 sapunët për përdorim personal; xhel për dush; shamponët; kozmetikë ; vaj për trup;
zbutës trupi (kozmetikë); makijazh; parfumet; kolonjë; parfum uji; ekstrakte te luleve
[parfume]; ekstrakte te parfumuara për parfume; deodorantet për perdorim personal; aromat
për flokë
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(210) KS/M/ 2017/673
(540) HYPRESSIN PLUS
(220) 25/05/2017
(731) Bosnalijek, farmaceutska i hemijska
industrija, dioničko društvo Jukićeva 53 71
000 Sarajevo, BA
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 5 Produkte farmaceutike

(210) KS/M/ 2017/674
(220) 26/05/2017
(731) N.P.T. “Albad”
Magj. Prizren-Therande, Fsh. Lubizhde,
20000 Prizren, KS
(591) E gjelbër, e bardhë
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540)

(511) 29 Produkte te patateve për konsum, pire, derisa janë te përfshira në klasën 29, siç
janë chips, flips, snacks patatesh, shkopinj patatesh;rrush të thatë, lajthi te qëruara,
kikirikë, fara, susam, leblebi, shqeme dhe bajame, të thata, te pjekura, te kripura dhe / ose
me erëza, rrush i thatë;produkte snacks (rosticerie) me bazë nga frutat e forta;fruta të
thata;miser, miell miser, brusnica;snacks i frutave, gruri
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, sheqeri pluhur, vanill sheqer, orizi, tapioka, sagu, kokos,
kafja artificiale; mielli dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, griz,
nisheste, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa, palenta; tharmi, pluhuri për pjekje, pluhur
për biskota; puding, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), vegëtë; biber, biber i zi,
sodë bikarboni; erëzat; spec i bluar, spec me fara; prezle, limantos, cimet, origano,
magdanos, shllag, konservans, akulli për ftohje
35 Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve për konsum, pire, derisa janë te përfshira në
klasën 29, siç janë chips, flips, snacks patatesh, shkopinj patatesh; rrush të thatë, lajthi te
qëruara, kikirikë, fara, susam, leblebi, shqeme dhe bajame, të thata, te pjekura, te kripura
dhe / ose me erëza, rrush i thatë; produkte snacks (rosticerie) me bazë nga frutat e forta;
fruta të thata; miser, miell miser, brusnica; snacks i frutave, gruri; dhe shitja me shumicë
dhe pakicë klasën 30 si kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, sheqeri pluhur, vanill sheqer, orizi,
tapioka, sagu, kokos, kafja artificiale; mielli dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe
ëmbëlsirat, griz, nisheste, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa, palenta, ; tharmi, pluhuri
për pjekje, pluhur për biskota; puding, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), vegëtë
;biber, biber i zi, sodë bikarboni; erëzat; spec i bluar, spec me fara; prezle, limantos, cimet,
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origano, magdanos, shllag, konservans, akulli për ftohje. Reklamim, menaxhim biznesi;
administrim biznesi; funksione zyre.

(210) KS/M/ 2017/675
(540) albad
(220) 26/05/2017
(731) N.P.T. “Albad” Magj. PrizrenTherande, Fsh. Lubizhde, 20000 Prizren, KS
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë
(511) 29 Produkte te patateve për konsum, pire, derisa janë te përfshira në klasën 29, siç
janë chips, flips, snacks patatesh, shkopinj patatesh; rrush të thatë, lajthi te qëruara,
kikirikë, fara, susam, leblebi, shqeme dhe bajame, të thata, te pjekura, te kripura dhe / ose
me erëza, rrush i thatë; produkte snacks (rosticerie) me bazë nga frutat e forta; fruta të
thata; miser, miell miser, brusnica; snacks i frutave, gruri.
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, sheqeri pluhur, vanill sheqer, orizi, tapioka, sagu, kokos,
kafja artificiale; mielli dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, griz,
nisheste, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa, palenta; tharmi, pluhuri për pjekje, pluhur
për biskota; puding, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), vegëtë; biber, biber i zi,
sodë bikarboni; erëzat; spec i bluar, spec me fara; prezle, limantos, cimet, origano,
magdanos, shllag, konservans, akulli për ftohje
35 Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve për konsum, pire, derisa janë te përfshira në
klasën 29, siç janë chips, flips, snacks patatesh, shkopinj patatesh; rrush të thatë, lajthi te
qëruara, kikirikë, fara, susam, leblebi, shqeme dhe bajame, të thata, te pjekura, te kripura
dhe / ose me erëza, rrush i thatë; produkte snacks (rosticerie) me bazë nga frutat e forta;
fruta të thata; miser, miell miser, brusnica; snacks i frutave, gruri; dhe shitja me shumicë
dhe pakicë klasën 30 si kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, sheqeri pluhur, vanill sheqer, orizi,
tapioka, sagu, kokos, kafja artificiale; mielli dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe
ëmbëlsirat, griz, nisheste, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa, palenta, ; tharmi, pluhuri
për pjekje, pluhur për biskota; puding, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), vegëtë
;biber, biber i zi, sodë bikarboni; erëzat; spec i bluar, spec me fara; prezle, limantos, cimet,
origano, magdanos, shllag, konservans, akulli për ftohje. Reklamim, menaxhim biznesi;
administrim biznesi; funksione zyre

(210) KS/M/ 2017/676
(220) 26/05/2017
(731) N.P.T. “Albad”
Magj. Prizren-Therande, Fsh. Lubizhde,
20000 Prizren, KS
(740) Antigona Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania, SU5/1 Nr. 85, Prishtinë

(540) Good apetit

(511) 29 Produkte te patateve për konsum, pire, derisa janë te përfshira në klasën 29, siç
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janë chips, flips, snacks patatesh, shkopinj patatesh; rrush të thatë, lajthi te qëruara,
kikirikë, fara, susam, leblebi, shqeme dhe bajame, të thata, te pjekura, te kripura dhe / ose
me erëza, rrush i thatë; produkte snacks (rosticerie) me bazë nga frutat e forta; fruta të
thata; miser, miell miser, brusnica; snacks i frutave, gruri
30 Kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, sheqeri pluhur, vanill sheqer, orizi, tapioka, sagu, kokos,
kafja artificiale; mielli dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe ëmbëlsirat, griz,
nisheste, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa, palenta; tharmi, pluhuri për pjekje, pluhur
për biskota; puding, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), vegëtë; biber, biber i zi,
sodë bikarboni; erëzat; spec i bluar, spec me fara; prezle, limantos, cimet, origano,
magdanos, shllag, konservans, akulli për ftohje
35 Shitja me shumicë dhe pakicë e produkteve për konsum, pire, derisa janë te përfshira në
klasën 29, siç janë chips, flips, snacks patatesh, shkopinj patatesh; rrush të thatë, lajthi te
qëruara, kikirikë, fara, susam, leblebi, shqeme dhe bajame, të thata, te pjekura, te kripura
dhe / ose me erëza, rrush i thatë; produkte snacks (rosticerie) me bazë nga frutat e forta;
fruta të thata; miser, miell miser, brusnica; snacks i frutave, gruri; dhe shitja me shumicë
dhe pakicë klasën 30 si kafja, çaji, kakaoja, sheqeri, sheqeri pluhur, vanill sheqer, orizi,
tapioka, sagu, kokos, kafja artificiale; mielli dhe produktet e drithërave, buka, brumërat dhe
ëmbëlsirat, griz, nisheste, akulloret; mjalta, shurupi prej melasa, palenta, ; tharmi, pluhuri
për pjekje, pluhur për biskota; puding, kripa, mustarda; uthulla, salcat (mëlmesat), vegëtë
;biber, biber i zi, sodë bikarboni; erëzat; spec i bluar, spec me fara; prezle, limantos, cimet,
origano, magdanos, shllag, konservans, akulli për ftohje. Reklamim, menaxhim biznesi;
administrim biznesi; funksione zyre

(210) KS/M/ 2017/677
(220) 29/05/2017
(731) Colgate-Palmolive Company a
Delaware Corporation 300 Park Avenue
New York, N.Y. 10022, US
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540) WHITESEAL

(511) 3 Substanca për pastrimin e dhëmbëve , pastë për dhëmbë dhe gargarë.
10 Aparatura dentare, përkatësisht, pajisje mbushëse të mbushur me preparat për zbardhjen
e dhëmbëve
21 Furçë dhëmbësh
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(210) KS/M/ 2017/678
(220) 30/05/2017
(731) ADOL sh.p.k. Rruga e Kavajes, ishKombinati Ushqimor Fabrika e Konjakut
"Skenderbeu", Tiranë, AL
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) SKENDER

(511) 32 Birra;ujëra minerale dhe ujëra të gazuar dhe pije tjera jo-alkoolike;pije frutash
dhe lëngje frutash;shurupe dhe përgatitje tjera për bërjen e pijeve
33 Pijet alkoolike (përveç birrave).
43 Sigurim i ushqimeve dhe pijeve, akomodim i përkohshëm

(210) KS/M/ 2017/679
(220) 30/05/2017
(731) Samostalna zanatska radnja
"FLORES", Miomir Pljakić PR Kamenica
Selo Kamenica bb, Kamenica, Kragujevac,
RS
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) ŽUTA OSA

(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrave)

(210) KS/M/ 2017/680
(220) 01/06/2017
(731) Samostalna zanatska radnja
"FLORES", Miomir Pljakić PR Kamenica
Selo Kamenica bb, Kamenica, Kragujevac,
RS
(591) E bardhe,e hirit, e kaltert,e kaltert e
erret,gjelbert dhe e zeze
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 33 Pije alkoolike (përveç birrave)
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(210) KS/M/ 2017/682
(540)
(220) 31/05/2017
(731) Sport Vision d.o.o. Milentija Popovića
5v 11070 Novi Beograd, RS
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë

(511) 18 Lëkurë të kafshëve; imitime të lëkurës; valixhe të lëkurës si dhe imitimit të
lëkurës; çanta për brez (për rripa); çanta tualeti, të pa pajisura të lëkurës si dhe imitimit të
lëkurës; valixhe dhe çanta të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; valixhe për udhëtim të
lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; rripa lëkure për krahë; çanta haversaks të lëkurës si dhe
imitimit të lëkurës; çanta të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta për kamping të lëkurës
si dhe imitimit të lëkurës; çanta për alpinist të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta
shpine të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta dore të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;
çanta të kartelave (çanta për notesa) të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta të çelësave
të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta të kredit kartelave të lëkurës si dhe imitimit të
lëkurës; kuleta të xhepit të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta shkolle të lëkurës si dhe
imitimit të lëkurës; çadra; çadra dielli; shkopinj për ecje; kamxhik (kërbaç); mbajtëse për
trup e pajisjeve dhe shalë për kuaj.
25 Veshje; këpucë; kapela
35 Reklamim; menaxhim i biznesit; administrim i biznesit; funksione të zyrës; veprimtari e
shitjes me shumicë dhe pakicë e këtyre produkteve: lëkurë dhe imitime të lëkurës, valixhe
të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës, çanta për brez (për rripa), çanta tualeti, të pa pajisura,
të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; valixhe dhe çanta të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;
valixhe për udhëtim të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; rripa lëkure për krahë; çanta
haversaks të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;
çanta për kamping të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta për alpinist të lëkurës si dhe
imitimit të lëkurës; çanta shpine të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta dore të lëkurës si
dhe imitimit të lëkurës; çanta të kartelave (çanta për notesa) të lëkurës si dhe imitimit të
lëkurës; çanta të çelësave të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta të kredit kartelave të
lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; kuleta të xhepit të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta
shkolle të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës, valixhe dhe çanta, çadra dhe çadra dielli dhe
shkopinj për ecje, kamxhik (kërbaç), mbajtëse për trup e pajisjeve dhe shalë për kuaj,
veshje, këpucë, kapela, lojëra dhe lodra, artikuj gjimnastikë dhe sportiv; ofrimi online i të
gjitha produkteve të lartpërmendurave nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global ose pajisjeve
elektronike për komunikim nëpërmjet rrjetit wireless
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(210) KS/M/ 2017/683
(540)
(220) 31/05/2017
(731) Sport Vision d.o.o. Milentija Popovića
5v 11070 Novi Beograd, RS
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 18 Lëkurë të kafshëve; imitime të lëkurës; valixhe lëkure; çanta dore; çanta tualeti, të
pa pajisura; valixhe dhe çanta; çanta për udhëtim; rripa lëkure për krahë; çanta haversaks;
çanta, përkatësisht çanta për fundjavë, çanta nga lëkura, çanta krahu për rroba, çanta dore
elegante, çanta për atletë dhe çanta sporti; çanta për të gjitha qëllimet e bartjes për përdorim
në kampingje; çanta shpine për përdorim për kampingje dhe për ngjitje; çanta për të gjitha
qëllimet e bartjes për përdorim për ngjitje; çanta shpine; çanta dore; çanta të kartelave si
kuleta; çanta të çelësave; çanta të kredit kartelave si kuleta; kuleta të xhepit; çanta shkolle;
çadra dhe çadra dielli
24 Garzë (rroba), përkatësisht garzë e fabrikuar; mbulesa me dizajn (damask); mbulesa
dekorative për jastëk; mbulesa tavoline të fabrikuara dhe mbulesa tavoline nga tekstili;
material elastik i fabrikuar për rroba dhe materiale elastike gjysmë të fabrikuara; etiketa për
rroba; perde e tekstilit apo plastike; mbështjellës për kufoma (qefin); mbështjellës për
jastëk; beze; rroba prej liri; shami të tekstilit; material, përkatësisht mbulues dysheku;
material, përkatësisht liri i fabrikuar; pecetë tavoline; pambuk i fabrikuar; tekstile të
thjeshta (calico); mbulesa për mobile nga plastika; peshqirë për banjo, me përjashtim të
veshjeve; mbështjellës (tekstil), përkatësisht tekstil i përdorur për mbështjellje të rrobave;
astar i fabrikuar për këpucë, dhe astar i fabrikuar për mbathje; astar për shtretër; mbulesa
për jastëk; mbulesa për shtretër; mëndafsh i fabrikuar; material tekstili, përkatësisht peceta
tavoline nga materiale të tekstilit dhe peshqir të materialeve të tekstilit; astar për përdorim
shtëpiak; materiale për mbathje; mbulesë tavoline, jo prej letre; materiale me kuti (katrorë);
çarçaf shtrati të tekstilit; mbulesa tavoline, përkatësisht jo nga letra
25 Veshje; përkatësisht pantallona, bluza, funda, fanella, fustana, rroba të brendshme dhe
çorape; këpucë; kapela, përkatësisht kapela baseballi, kapela me strehë
28 Lojëra, përkatësisht lojëra në tabela (tavolina) dhe lojëra me aftësi lëvizëse; lodra,
përkatësisht lodra me figura lëvizëse, lodra ndërtimi dhe lodra me karaktere imagjinare;
lodra quoits; pajisje dhe makineri për bowling; pajisje për hedhjen e topave të tenisit;
artikuj për lojëra, përkatësisht pishina të vogla me ajër për notim; dorëza baseballi; tavolina
të bilardos; steka të bilardos; saja (rrëshqitëse bore); dorëza boksi; thasë për goditje
(ushtrime); paddleboards (darrasa/platforma për lundrim në këmbë); sailboards
(darrasa/platforma për lundrim); darrasa/platforma për notim; snowboards
(darrasa/platforma për rrëshqitje në borë); surfboards (darrasa/platforma për sërf); disqe për
sportin e hedhjes; dron (fluturake) lodra; kites (balona për fluturim); pajsije për lundruese;
patina akulli; penjë për peshkim; pallaska dëbore; topa të biliardos; harqe për shigjetari;
maska skermë (me rrjetë); makina për hedhjen e topave; makina për ushtrime fizike,
përkatësisht makina eliptike për ushtrime, makina për lundrim dhe makina për ushtrime;
shtiza për hedhje; mbështjellës për ski; jelek për notim; planeruesë (paragliders); shapka
(lopata) për notim; lidhës (rripa) për alipinist; artikuj sportiv, përkatësisht rripa për
peshngritje; rripa (mbështjellës beli) për notim; artikuj sportiv, përkatësisht rripa për hedhje
(llastiqe); takëme peshkimi; këpucë me rrotë në linjë (rollera); këpucë me rrotë në qifte
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(rollera); dorëza për golf; aksesorë për lojra, përkatësisht dorëza baseballi; dorëza kalorësie
me skermë (rrjet); artikuj për sport, përkatësisht saja për përdorim për rëshqitje; skatebord
(darrasa/platforma me rrota); lidhje (mbështetëse) për ski; ski; çizme patinazhi me patina të
bashkangjitura; pajisje për body-building; blloqe për nisje në sportin e vrapimit; tavolina
për pingpong; pesha për peshngritje me trup (tega); pesha për peshngritje me krah (tega);
rrjeta për tenis; çanta golfi, me dhe pa rrota; çanta kriketi; rrota ruleti; artikuj sportiv,
përkatësisht pajisje për armë (pushkë) për gjuajtje për peshkim nën ujë; shkopinjë hokeji;
shkopinjë golfi, përkatësisht mbajtëse e shkopinjëve të golfit; reketa, përkatësisht reketa
tenisi; reketa për squash dhe bedminton; shufra për peshkim; artikuj sportiv, përkatësisht
mbrojtëse për bërryla për atletë; artikuj sportiv, përkatësisht mbrojtës për gjunjë për atletë;
artikuj sportiv, përkatësisht mbrojtëse për këmbë për atletë; stoli për pemët e
Krishtlindjeve, përveç artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave

(210) KS/M/ 2017/684
(540)
(220) 31/05/2017
(731) Sport Vision d.o.o. Milentija Popovića
5v 11070 Novi Beograd, US
(740) Gazmend Pallaska nga A.SH.J.K.
"Pallaska @ Asociates" Kodra e Diellit Rr. 1
lam 11/5 Prishtinë
(511) 18 Lëkurë të kafshëve; imitime të lëkurës; valixhe të lëkurës si dhe imitimit të
lëkurës; çanta për brez (për rripa); çanta tualeti, të pa pajisura të lëkurës si dhe imitimit të
lëkurës; valixhe dhe çanta të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; valixhe për udhëtim të
lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; rripa lëkure për krahë; çanta haversaks të lëkurës si dhe
imitimit të lëkurës; çanta të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta për kamping të lëkurës
si dhe imitimit të lëkurës; çanta për alpinist të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta
shpine të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta dore të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;
çanta të kartelave (çanta për notesa) të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta të çelësave
të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta të kredit kartelave të lëkurës si dhe imitimit të
lëkurës; kuleta të xhepit të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës; çanta shkolle të lëkurës si dhe
imitimit të lëkurës; çadra; çadra dielli; shkopinj për ecje; kamxhik (kërbaç); mbajtëse për
trup e pajisjeve dhe shalë për kuaj.
25 Veshje; këpucë; kapela.
35 Reklamim;menaxhim i biznesit;administrim i biznesit;funksione të zyrës;veprimtari e
shitjes me shumicë dhe pakicë e këtyre produkteve: lëkurë dhe imitime të lëkurës, valixhe
të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës, çanta për brez (për rripa), çanta tualeti, të pa pajisura,
të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;valixhe dhe çanta të lëkurës si dhe imitimit të
lëkurës;valixhe për udhëtim të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;rripa lëkure për krahë;çanta
haversaks të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;çanta të lëkurës si dhe imitimit të
lëkurës;çanta për kamping të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;çanta për alpinist të lëkurës
si dhe imitimit të lëkurës;çanta shpine të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;çanta dore të
lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;çanta të kartelave (çanta për notesa) të lëkurës si dhe
imitimit të lëkurës;çanta të çelësave të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;çanta të kredit
kartelave të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës;kuleta të xhepit të lëkurës si dhe imitimit të
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lëkurës;çanta shkolle të lëkurës si dhe imitimit të lëkurës, valixhe dhe çanta, çadra dhe
çadra dielli dhe shkopinj për ecje, kamxhik (kërbaç), mbajtëse për trup e pajisjeve dhe shalë
për kuaj, veshje, këpucë, kapela, lojëra dhe lodra, artikuj gjimnastikë dhe sportiv;ofrimi
online i të gjitha produkteve të lartpërmendurave nëpërmjet një rrjeti kompjuterik global
ose pajisjeve elektronike për komunikim nëpërmjet rrjetit wireless.

(210) KS/M/ 2017/687
(220) 01/06/2017
(731) NIHON NOHYAKU CO., LTD.
19-8, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo,
JP
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540) MONCUT

(511) 5 Insekticide për përdorim për qëllime bujqësie; insekticidë; herbicidë; preparate për
shkatërimin e barishtave të këqija; fungicidë për përdorim për qëllime bujqësie; fingicidë;
preparate për sterilizim; preparate antiparazite; preparate për shkatërimin e dëmtuesve;
miticide; mjete dezinfektuese për përdorim për qëllime higjienike; preparate farmaceutike
për përdorim për qëllime bujqësie

(210) KS/M/ 2017/688
(220) 01/06/2017
(731) Villager d.o.o.
Tržaška cesta 515, SI-1351 Brezovica pri
Ljubljani, SI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) VILLAGER

(511) 7 Makineri dhe vegla makinerie; lëvizësa dhe motorë (të ndryshëm nga ato për
automjete tokësore); bashkime për makineri dhe elemente transmesioni (të ndryshëm nga
ato për automjete tokësore); instrumente bujqësore të ndryshme nga ato për punim me dore;
inkubatore vezësh; makineri automatike për shitje
8 Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në veprim me dorë); takëme; armë të ftohta; brisqe
rroje
9 Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografike, kinematografikë,
optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe
mësimdhënie; aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit; aparatura për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave; bartës magnetik të dhënash, disqe për
regjistrim; kompakt disqem DVD dhe mjete të tjera për regjistrim numerik; mekanizma për
aparaturat që punojnë me monedhë; regjistrues të parave të thata, makina llogaritëse, pajisje
për përpunim të dhënash, kompjutera; programe kompjuterikë; aparatura për fikje zjarri
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12 Automjete; aparatura për lëvizje nga toka, ajri apo uji.

(210) KS/M/ 2017/689
(220) 01/06/2017
(731) Villager d.o.o.
Tržaška cesta 515, SI-1351 Brezovica pri
Ljubljani, SI
(591) Bardhë, zi, gri
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 7 Makineri dhe vegla makinerie; lëvizësa dhe motorë (të ndryshëm nga ato për
automjete tokësore); bashkime për makineri dhe elemente transmesioni (të ndryshëm nga
ato për automjete tokësore); instrumente bujqësore të ndryshme nga ato për punim me dore;
inkubatore vezësh; makineri automatike për shitje
8 Vegla dhe instrumenta dore (që vihen në veprim me dorë); takëme; armë të ftohta; brisqe
rroje
9 Aparatura dhe instrumente shkencore, lundrimi, studimi, fotografike, kinematografikë,
optikë, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrje), të shpëtimit të jetës dhe
mësimdhënie;aparatura dhe instrumenta për drejtimin, komutimin, transformimin,
akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit;aparatura për regjistrimin,
transmetimin ose riprodhimin e zërit apo figurave;bartës magnetik të dhënash, disqe për
regjistrim;kompakt disqem DVD dhe mjete të tjera për regjistrim numerik;mekanizma për
aparaturat që punojnë me monedhë;regjistrues të parave të thata, makina llogaritëse, pajisje
për përpunim të dhënash, kompjutera;programe kompjuterikë;aparatura për fikje zjarri

(210) KS/M/ 2017/690
(220) 01/06/2017
(731) MAZARS
Avenue Marcel Thiry 77, Bte 4
B-1200 Woluwe-Saint-Lambert, BE
(591) Kaltër, kuqe, verdhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 35 Menaxhim biznesi dhe organizim konsulence; ekspert rendimenti; asistencë në
menaxhim biznesi; revizionim; mbajtje llogarish; konsulencë në menaxhim biznesi;
përgatitje fiskale; përgatitje list-pagesash; asistencë në menaxhim biznesi; shërbime
konsulencë në lidhjem me bashkim, përthithje, ndërmjetësim; auditim;
36 Shërbime të sekretarisë gjyqsore; analizë financiare; konsulencë në sigurim; këshillim
mbi taksat; konsulencë financiare; vlerësim financiar [sigurim, bankë, pasuri të
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paluajtshme]; informacion në sigurim; informacion mbi financat
41 Libra;botime të librave për biznes;publikime të librave për biznes;ujdisje dhe drejtim
takimesh dhe diskutimesh intensive mbi një aspekt pune [trajnim];ujdisje dhe drejtim
kolekiumesh, kongresesh dhe seminaresh

(210) KS/M/ 2017/691
(220) 02/06/2017
(731) Beiersdorf AG Unnastraße 48 20253
Hamburg, DE
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) LABELLO

(511) 3 Preparate kozmetike.

(210) KS/M/ 2017/692
(220) 02/06/2017
(731) ENTERMEDIA SH.P.K.
Velani, Rr. Isa Kastrati, Prishtine
Republika e Kosoves, KS
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540) Entermedia

(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi
(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i
urdhëresave të blerjes; Reklamim; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale
reklamuese (Përditësimi i); Reklamimi i çështjes (Diseminimi i); Hapësira reklamuese
(Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për këshilla të
konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në
gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të
tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla
komerciale për) [dyqan për këshilla të konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Kërkimi i të
dhënave në dosjet kompjuterike për të tjerët; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me
postë; Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi
i) për qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese
(Organizimi e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi
i shitjes; Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese;
Reklamat në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes
me pakicë; Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve
publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i
materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i);
Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime
të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i
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shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të
dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Komerciale televizive; Panaire tregtare
(Organizata e-) për qëllime komerciale ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim;
Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare.
41 Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra
(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje
kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim;
Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime
argëtuese (Organizimi i); Prodhim të filmit, përveç reklamave për filma; Shërbime
udhëzuese; Shërbime për plan urbanistik, përveç për qëllime reklamimi; Mikrofilmimi;
Modelimi për artistë; Projektorë dhe pajisje për film (Me qera e); Studio filmi; Prezantime
të filmit në teatër; Shërbime e reporterëve të lajmeve; Organizimi i garave [arsimit apo
argëtimit]; Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi
fotografik; Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit;
Prodhimi i shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve
elektronike, që nuk shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave
elektronike në linjë; Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare;
Programet radiotelevizive (Prodhimi i); Setet radiotelevizive (Me qera e); Radio argëtuese;
Pajisjet audio me qera; Kamera me qera; Filma kinemaje me qera; Aparate të ndriçimit për
grupe teatrale apo studiot televizive me qera; Projektorë dhe pajisje për film me qera; Sete
për radio dhe televizion me qera; Shfaqje peisazhi me qera; Stazë peisazhi me qera; Shfaqje
(Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Stazë peisazhi (Me qera e); Studiot (Filma);
Titrimi; Mësimdhënie; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe);
Sete për televizorë (Radio me qera dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet
publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Prodhime të teatrit; Editimi i
videokasetave; Prodhimi i filmit me videokasetë; Videokaseta (Me qera e); Filmim;
Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen
e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare
42 Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra
(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje
kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim;
Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime
argëtuese (Organizimi i); Prodhim të filmit, përveç reklamave për filma; Shërbime
udhëzuese; Shërbime për plan urbanistik, përveç për qëllime reklamimi; Mikrofilmimi;
Modelimi për artistë; Projektorë dhe pajisje për film (Me qera e); Studio filmi; Prezantime
të filmit në teatër; Shërbime e reporterëve të lajmeve; Organizimi i garave [arsimit apo
argëtimit]; Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi
fotografik; Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit;
Prodhimi i shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve
elektronike, që nuk shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave dhe revistave
elektronike në linjë; Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare;
Programet radiotelevizive (Prodhimi i); Setet radiotelevizive (Me qera e); Radio argëtuese;
Pajisjet audio me qera; Kamera me qera; Filma kinemaje me qera; Aparate të ndriçimit për
grupe teatrale apo studiot televizive me qera; Projektorë dhe pajisje për film me qera; Sete
për radio dhe televizion me qera; Shfaqje peisazhi me qera; Stazë peisazhi me qera; Shfaqje
(Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Stazë peisazhi (Me qera e); Studiot (Filma);
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Titrimi; Mësimdhënie; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe);
Sete për televizorë (Radio me qera dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet
publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Prodhime të teatrit; Editimi i
videokasetave; Prodhimi i filmit me videokasetë; Videokaseta (Me qera e); Filmim;
Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen
e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare

(210) KS/M/ 2017/693
(220) 02/06/2017
(731) ENTERMEDIA SH.P.K.
Velani, Rr. Isa Kastrati, Prishtine
Republika e Kosoves, KS
(591) E kalter, e verrdhe
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione zyre. Administrimi
(Komercial) i licencimit të mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; Përpunimi administrativ i
urdhëresave të blerjes; Reklamim; Agjencitë e reklamave; Reklamat me postë; Materiale
reklamuese (Përditësimi i); Reklamimi i çështjes (Diseminimi i); Hapësira reklamuese
(Qeraja e) Këshilla për konsumatorë (informacion komercial dhe) [dyqan për këshilla të
konsumit]; Analiza (Çmimi i kostos); Vlerësime (Biznesi); Aranzhimin e abonimeve në
gazeta për të tjerët; Aranzhimin e abonimeve të shërbimeve të telekomunikacionit për të
tjerët; Artistët (Menaxhim i biznesit të performimit); Konsumatorët (Informata dhe këshilla
komerciale për) [dyqan për këshilla të konsumit] Analiza e çmimit të kostos; Kërkimi i të
dhënave në dosjet kompjuterike për të tjerët; Demonstrimi i mallrave; Reklamim direkt me
postë; Diseminimi i çështjeve reklamuese; Shpërndarja e mostrave; Ekspozitat (Organizimi
i) për qëllime komerciale ose reklamuese; Shfaqje të modës për qëllime promovuese
(Organizimi e); Marketing; Hulumtim marketingu; Modelimi për reklamim apo promovimi
i shitjes; Reklamimi në linjë në rrjetin kompjuterik; Organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; Organizimi i panaireve për qëllime komerciale ose reklamuese;
Reklamat në natyrë; Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes
me pakicë; Prodhimi i filmave të reklamës; Marrëdhëniet me publikun; Publikimi i teksteve
publicitare; Publicitet; Agjencitë publicitare; Përgatitja e kolonave publicitare; Publiciteti i
materialit për qera; Tekste për publicitet (Publikimi i); Tekste për publicitet (Shkrimi i);
Reklamim në radio; Komerciale në radio; Dhënia me qira e hapësirës reklamuese; Qëllime
të shitjes me pakicë (Prezentimi i mallrave në mediat e komunikimit, për); Promovimi i
shitjes për të tjerët; Mostrat (Shpërndarja e); Sistemimi i informacionit në bazat e të
dhënave kompjuterike; Reklamat televizive; Komerciale televizive; Panaire tregtare
(Organizata e-) për qëllime komerciale ose reklamuese; Transkriptim; Daktilografim;
Përditësimi i materialeve reklamuese; Përpunim teksti; Shkrimi i teksteve publicitare
41 Edukim; sigurim të trajnimit; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. Libra
(Publikimi i); Prezantime të kinemasë; Stërvitje [trajnim]; Informacione të arsimit; Faqosje
kompjuterike elektronike; Shërbime argëtuese; Argëtim; Informacione për argëtim;
Ekspozitat (Organizimi i) për qëllime kulturore ose arsimore; Shfaqje të modës për qëllime
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argëtuese (Organizimi i); Prodhim të filmit, përveç reklamave për filma; Shërbime
udhëzuese; Shërbime për plan urbanistik, përveç për qëllime reklamimi; Mikrofilmimi;
Modelimi për artistë; Projektorë dhe pajisje për film (Me qera e); Studio filmi; Prezantime
të filmit në teatër; Shërbime e reporterëve të lajmeve; Organizimi i garave [arsimit apo
argëtimit]; Organizimi i ekspozitave për qëllime kulturore ose arsimore; Raportimi
fotografik; Fotografi; Prodhimi i muzikës; Prodhimi i programeve të radios dhe televizionit;
Prodhimi i shfaqjeve; Prodhimi (film i videokasetës); Sigurimi në linjë i botimeve
elektronike, që nuk shkarkohen; Publikimi i librave; Publikimi i librave
dhe revistave elektronike në linjë; Publikimi i teksteve, përveç teksteve publicitare;
Programet radiotelevizive (Prodhimi i); Setet radiotelevizive (Me qera e); Radio argëtuese;
Pajisjet audio me qera; Kamera me qera; Filma kinemaje me qera; Aparate të ndriçimit për
grupe teatrale apo studiot televizive me qera; Projektorë dhe pajisje për film me qera; Sete
për radio dhe televizion me qera; Shfaqje peisazhi me qera; Stazë peisazhi me qera; Shfaqje
(Prodhimi i); Regjistrime të zërit (Me qera e); Stazë peisazhi (Me qera e); Studiot (Filma);
Titrimi; Mësimdhënie; Argëtim televiziv; Programe televizive (Prodhim të radios dhe);
Sete për televizorë (Radio me qera dhe); Tekste (Publikimi i), të ndryshme nga tekstet
publicitare; (Shkrimi i), përveç teksteve publicitare; Prodhime të teatrit; Editimi i
videokasetave; Prodhimi i filmit me videokasetë; Videokaseta (Me qera e); Filmim;
Orientimi profesional [këshilla edukimi apo trajnimi]; Punëtoritë (Aranzhimin dhe kryerjen
e) [trajnimin]; Shkrimi i teksteve, përveç teksteve publicitare.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe hulumtime dhe projektime të lidhura me
to;analiza industriale dhe shërbime hulumtuese;projektim dhe zhvillim të harduerëve dhe
softuerëve kompjuterikë. Konvertimi i të dhënave ose dokumenteve nga media fizike në
elektronike;Krijimin dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit për të tjerët;Konvertimin e të
dhënave të programeve kompjuterike dhe të të dhënave [konvertimin jo fizik];Dekor
(Projektim i brendshëm);Shërbime të projektimit (Paketimit);Dizajnimi (Veshje);Dizajnimi
(Arte grafike);Digjitalizimi i dokumenteve [skanimi];Draftimi (Konstruksion);Dizajnimi i
arteve grafike;Kontrolli i cilësisë;Veprat e artit (Autentifikimi).

(210) KS/M/ 2017/695
(220) 02/06/2017
(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop Cupertino
California, 95014, US
(740) Nora Makolli nga SDP Kosovo LLC
Rr. "Armend Daci" Nr. 16, Prishtinë

(540) SIRI

(511) 9 Kompjuterë, pajisjet periferike për kompjuterë, terminale për kompjuterë;harduer
kompjuterik;lojëra në makina kompjuterike, mikroprocesor, tabela memories, monitor,
ekrane, tastaturë, kabllo, modem, shtyps (printer), disqe leximi, mbushës, kartela mbushëse,
konektues dhe lexues;aparate për ruajtjen e të dhenave;lexues drive (hard drive);njësi të
hard disqeve lexues miniaturë për ruajtje;disqe zëri dhe video, CD-ROM, dhe disqe të
gjithanshme dixhitale;kompjuter të thatë si deponues medial;bartësit magnetik të të
dhënave;qipa, disqe dhe kaseta që mbajnë apo për regjistrimin e programeve dhe softverit
kompjuterik;qasjen e rastëishme të memories, vetëm leximin e memories;aparat i memories
në gjendje të ngurtë;jastëk për mi (mouse pads);telefonë;faks aparat, aparat që
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përgjigjet;kamera, video kamera;bateri;bateri që mbushen;mbushës;mbushës për bateritë
elektrike;MP3 dhe plejer të tjerë të formatit dixhital;kompjuterë që mbahen në dorë,
kompjuter tablet, ndihmës personal dixhital, organizues elektronik, mbajtës elektronik i
shënimeve;njësi të lojërave elektronikeqë mbahen në dorë të adaptuara për përdorim me një
ekran të jashtëm apo monitor;pajijse dixhitale elektronike që mbahen në dorë dhe softver në
lidhje me to;pajisje mobile dixhitale elektronike që mbahen në dorë për dërgimin dhe
pranimin e thirrjeve telefonike, fakseve, postës elektronike, dhe të dhënave të tjera
dixhitale;pajisje elektronike dixhitale dhe softver që mbahen në dorë në lidhje me to;njësi
elektronike që mbahen në dorë për pranimin e rrjetit pa tela (ëireless), ruajtjen dhe/apo
transmetimin e të dhënave dhe mesazheve, dhe pajisje elektronike që e mundësojnë
përdoruesin të mbajë llogari të apo të menaxhoj informatata personale;pajisje dhe
instrumente të komunikimit elektronik;aparate telekomunikimi dhe instrumente;softuer dhe
harduer për nxjerrjen e informatave nga lidhja-telefonike;pajisjet mobil elektronike
dixhitale, pajisje të sistemeve të pozicinomeve globale (GPS);telefonë, telefona mobil,
video telefonë;pjesë dhe aksesorie për telefonat mobilë;aparate për njohjen e
zërit;regjistrues dixhital të zërit;pajisje për zë të komunikimit pa tela, të dhënave apo
transmetimin e imazheve;kufje, ndëgjojse për vesh;altoparlantë;aparate për regjistrimin dhe
riprodhimin e zërit, përforcues, fonograf eletkronik, plejer regjistrues, aparate stereo me
cilësi të lartë transmetuese, kaseta regjistrimi dhe aparate riprodukimi,
mikrofonë;regjistrues dhe plejer audio dhe video dixhital;kaseta regjistruese të zërit dhe
plejer, video kaseta regjistruese dhe plejer, kompakt disqe regjistrues dhe plejer, disqe
regjistruese dhe plejer dixhital me cilësi të lartë transmetuese, kaseta zëri digjitale
regjistruese dhe plejer;radio;radio transmetues dhe pranues;mikseta dixhitale të zërit dhe
videos;aparate zëri për vetura;softuer kompjuterik;lojëra eletkronike për kompjuterë;softuer
kompjuterik për krijimin, bërjen e autorit, shpërndarjen, shkarkimin, bartjen, pranimin,
luajtjen, ndërhyrjen, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen, ruajtjen dhe organizimin e
tekstit, grafikës, imazheve, zërit, videos, dhe përmbajtjeve multimediale, dhe publikimeve
elektronike;softuer për sistemin operues, softver për sinkronizimin e të dhënave, softver për
zhvillim të aplikacioneve;softuer kompjuterik për menaxhimin e informatave
personale;softuer për menaxhimin e databazës;softuer për sinkronizimin e databazës;softuer
për njohjen e karaktereve;softuer për njohjen e zërit;softuer për shndërrimin e zërit në
tekst;softuer për aplikacionet që qasen me zë;softuer për menaxhimin e telefonit;softuer për
postën dhe mesazhet elektronike;softuer për telefonë mobilë;softuer kompjuterik për
qasjen, shfletimin dhe kërkimin në databazat online;softuer kompjuterik për ridrejtimin e
mesazheve, internet e-maileve, dhe/apo të dhënave të tjera tek një apo më shumë pajisje
elektronike që mbahen në dorë nga një ruajtës i të dhënave (data store) në apo në lidhje me
kompjuterët personal apo serverët;softuer kompjuterik për sinkronizimin e të dhënave në
mes të një stacioni kontrollues nga distanca dhe një stacioni apo pajisje kontrolli të
palëvizshme;publikimet elektornike të shkarkueshme;lloje, forma, lloje të dizajneve dhe
simbole bë formë të të dhënave të regjistruara;ora të mëncura;ndjekës aktivitetesh që
vishet;byzylyk i lidhur [instrument matës];syze të mëncura;alarme, senzorë për alarme, dhe
sisteme të monitorimit të alarmeve;sisteme të sigurisë dhe vëzhgimeve të
banimeve;detektues të tymit dhe monoksid karbonit;termostate, monitorë, sensorë, dhe
kontrolla për pajisje dhe sisteme për kondicionimin e ajrit, ngrohje, dhe ventilim;dryna dhe
shula për dyer elektrike dhe elektronike si dhe dritare;teledirigjues për hapjen dhe mbylljen
e dyerve të garazhave;teleridigjues dhe hapës;teledirigjues dhe hapës për perde, mbulesa
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varëse, streha për dritare, dhe grila mbuluese të dritareve;kontrolle për ndriçim;prize
elektrike;ndërprerës elektrik dhe elektronik;komponente, pjesë dhe aksesorë për automjete
që lëvizin në tokë, biçikleta, motoçikleta dhe mopeda;makina diktimi;pajisje kompjuterike
periferike që mund të vishen;harduer kompjuterik që mund të vishet;pajisje periferike për
pajisje mobile;pajisje elektronike dixhitale që mund të vishen dhe që kanë mundësi për të
ofruar qasje në internet, për dërgimin, pranimin dhe ruajtjen e thirrjeve telefonike, postës
elektronike dhe të dhënave tjera dixhitale;media pllejerë, zmadhues audio, aparate telefoni,
pajisje telekomunikimi, dhe kompjuterë për përdorim në automjete motorike;instrumente
dhe pajisje navigacioni;televizione;pranues televizionesh;ekrane televizionesh;kuti
antenash;telekomanda;harduer kompjuterik, pajisje kompjuterike periferike, pajisje
elektronike dixhitale portative, dhe pajisje teledirigjimi për kontrollimin e veprimeve të
televizionit, video ekraneve, antenave, riprodhues dhe incizues audio, video dhe të
mediave, riprodhues të lojrave, sisteme argëtimi, sisteme të teatrove shtëpiake, qendra
shtëpiake të automatizimit, si dhe pajisje dhe ekrane elektronike për konsumatorë;harduer
kompjuterik, pajisje periferike kompjuterike, pajisje elektronike dixhitale portative, dhe
pajisje teledirigjimi për aplikacioni softueri për kontrollim dhe për kërkim, manipulim,
kontrollim, ruajtje, shfaqje, riprodhim dhe incizim të përmbajtjes audio, video dhe
multimediale, lojra, aplikacioni softueri, tregje të aplikacioneve softuerike, si dhe listime
dhe udhërrëfyes për programe;pajisje kompjuterike për përdorim me gjitha mallrat e
lartpërmendura;pajisje elektronike me funksione multimediale për përdorim me gjitha
mallrat e lartpërmendura;aparate elektronike me funksione ndërvepruese për përdorim me
gjitha mallrat e lartpërmendura;aksesorë, pjesë, pjesë montimi, dhe aparate testimi për
gjitha mallrat e lartpërmendura;mbulesa, çanta dhe këllëfe të adoptuara apo formësuara për
të mbajtur gjitha mallrat e lartpërmendura

(210) KS/M/ 2017/697
(220) 05/06/2017
(731) British American Tobacco (Brands)
Limiteduk Globe House 4 Temple Place
London WC2R 2PG, UK
(591) hiri, portokalli
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 34 Cigare; duhan, i papërpunuar ose i përpunuar; produkte nga duhani; zëvendësues
të duhanit (të cilat nuk janë për përdorim në medicinë); cigare, cigarillos, çakmak;
shkrepsa; produkte për duhanpirës; letër për duhan, tub për cigare, filtra për cigare; makina
gjepi për mbështjelljen e cigareve; makina dore për mbushjen e tubeve nga letra me duhan;
cigare elektrike; lëng për cigare elektrike; produkte nga duhani të cilat ngrohen; pajisje
elektronike dhe pjesë për to të cilat shërbejnë për ngrohjen e cigares ose duhanit
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(210) KS/M/ 2017/698
(540) Jogobella
(220) 05/06/2017
(731) Zott SE & Co. KG Dr.-Steichele-Str. 4
86690 Mertingen, DE
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja 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; 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, akull për ushqim; pluhur për akullore, produkte dhe pjekurina bukëpjekësish
me përdorim afatëgjatë, veçanërisht tortë e gatshme dhe vafera; pije me bazë kakao; pudig
nga orzi
32 Pije jo alkoolike, pije frutash dhe lëngje frutash.

(210) KS/M/ 2017/701
(220) 06/06/2017
(300) 2017-040843 27/03/2017 JP
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED
7-5-5 GINZA, CHUO-KU
TOKYO 104-0061, JP
(740) Fatos Rexhaj - N.SH. "DRINI"
Rr. Selajdin Braha, Nr. 32, Prizren

(540)

(511) 3 Sapune; preparate kozmetike; parfume; temjan dhe aroma; pastat e dhëmbëve;
thonjë fals; qerpikë fals.

(210) KS/M/ 2017/702
(220) 06/06/2017
(300) Z-201671484 15/12/2016 SI
(731) KEMA d.o.o.
Puconci 393, 9201 Puconci, SI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) KEMA

(511) 1 Kimikate të përdorur në industri;kimikate për përdorim në ndërtim;përgatitje
kimike për prodhimin e bojrave;stabilizuesa ngjyre;veshje mbrojtëse nga lagështia (të
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ndryshme nga bojrat);kimikate për shkëlqim boje për qëllime industriale;rrëshira artificiale
të papërpunuara;rrëshira poliuretani;çimento (metalurgji);ngjitësa të përdorur në
industri;ngjitësa për industrinë e ndërtimit;ngjitës epoksi për ndërtim;ngjitësa
poliuretani;përbërje ngjitëse për borde, tabakë dhe panelë termoizolues (adezivë të përdorur
në ndërtim);adezivë për tjegulla, gurë natyral, beton poroz, mermer, elementë fasade, pllaka
të forta, siporeks, polistiren dhe mbulesa të tjera dyshemeje, tavani dhe muri;ngjitësa për
pllaka muri;ngjitësa për fiksimin e bordeve dhe panelëve të izolimit;ngjitësa për aplikim të
veshjeve të murit;ngjitësa për letër muri;çimento për puse nafte (stuko);çimento për ngjitje
sipërfaqe kontakti;rrëshira (ngjitëse), të ndryshme nga ato për qëllime shkrimi ose
shtëpiake;përgatitje për heqje letre muri;tretësa rrëshire, përgatitje për
çgomin;tretësa;tretësa për llaqe;shtuesa për beton dhe llaç çimentoje, jo të përfshirë në
klasa të tjera;ngjitësa për beton;ruejtësa për beton, përjashtuar bojrat dhe vajrat;kimikate
për papërshkim të çimentos nga uji, përjashtuar bojrat;agjentë ngopje për çimento;ruajtësa
për çimento, përveç bojrave dhe vajrave;kimikate për porozitet të çimentos;ruejtësa për
tjegulla, përveç bojrave dhe vajrave;ruejtësa për punime me tullë, përveç bojrave dhe
vajrave;ruejtësa për masoneri, përveç bojrave dhe vajrave;kimikate për mbrotje nga
lagështia, përveç bojrave, për masoneri;përgatitje për derdhje metali në fonderi;përgatitje
për mbrojtje nga zjarri;kompozime izolimi kundra lagështisë (të ndryshme nga boja
2 Bojra, vernikë, llakra; përgatitje për lidhje për bojra, llakra dhe vernikë; materiale që
aplikohen si dorë e parë në një sipërfaqe dhe përbërje për materiale të tillë që i përkasin
kësaj klase; veshje (bojra); veshje të epoksi (bojra); veshje rrëshinore; veshje për mbrotje
nga uji (përveç kimikateve); bojra për mbrojtje kundra zjarrit; bojra për qeramikë, veshje
(bojra) për qeramikë; veshje me letër katramaje (bojra), veshje të bituminuara (bojra);
rrëshira epoksi për përdorim në sipërfaqet e veshura të ndërtesave (veshje); veshje
dekorative (borja); shtresa për përdorim në materiale si dorë e parë; shtresa poliuretani
(bojra); ngjyruesa; agjentë lidhës për bojra; materiale ngjitës për bojra; stabilizuesa për
bojra; ruejtësa kundër ndryshkut dhe kundër prishjes së drurit; përgatitje kundra
korrozionit; përgatitje mbrojtëse për metale; shirita kundra korrozionit, shtresa kundra
korrozionit (bojra); fiksuesa; rrëshira natyrale të papërpunuara; metale në fletë të holla dhe
pluhur për piktorë, dekoratorë, tipografë dhe artistë
3 Përgatitje zbardhuese dhe lëndë të tjera për përdorim në lavanderi; përgatitje pastruese,
shkëlqyese, fërkuese dhe gërryese; agjentë pastrimi; pastruesa për tjegulla dhe tulla të forta;
përgatitje pastrimi për vegla për ngjitje; copa të nginjura me një detergjent për pastrim;
lëngje për mos-rrëshqitje për dysheme; lëndë gërryese; letër zmeriluese; letër e hollë
zmeriluese, copa zmeriluese; shkumë deti; letër për shkëlqim; çlyrësuesa, të ndryshëm nga
ato për përdorim në proçese prodhimi; përgatitje për pastrim boje, përgatitje për heqje boje;
përgatitje për heqje ndryshku
17 Gomë e papërpunuar dhe gjysmë e përpunuar, gutta-percha (material në formë lëkure,
verdhosh apo i kaftë, i nxjerrë nga qumështi i drurit në fjalë), kauçuk, azbest, mikë dhe
zëvendësuesa për të gjithë këto materiale; plastika në formë të derdhur për përdorim në
prodhim; polistiren (gjysmë i përpunuar); shkumë poliuretani (gjysmë e përfunduar);
mbushësa bashkimi të përhapjes; gypa, tubo dhe zorra fleksible, jo prej metali; materiale
për amballazhim, ndalim dhe izolim; përbërje për bashkim dhe mbyllje, përbërje mbushëse
bashkuese, mbushësa bashkimi; mbushësa bashkimi epoksi; përbërje izoluese për
bashkime; izoluesa poliuretani; përbërje nivelimi (material amballazhimi, izolimi dhe
ndalimi); përbërje nivelimi për mur dhe taraca (material amballazhimi, izolimi dhe
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ndalimi); përbërje nivelimi ngjitësa për arnime për punime të brendshme në mbushje dhe
izolim bashkimesh; përbërje stukuese; kompozime për shirita hermetizues; përbërje të
papërshkueshme nga uji; veshje të papërshkueshme nga uji për mbrotje të themeleve; unaza
të papërshkueshme nga uji, unaza mbushëse; stuko; mbushësa prej druri që i përkasin kësaj
klase (materiale amballazhimi, ndalimi, mbyllje dhe izolimi); materiale kundra ujit bazuar
në çimento polimerike; ngjitësa epoksi dhe produkte bazuar në rrëshira epoksi (materiale
amballazhimi dhe mbyllje); shirita mbyllës, rripa mbyllës; shirita dhe rripa bituminoz (për
mbyllje); elementë lidhës (materiale për amballazhim, mbyllje dhe ndalim); kompozime
kimike për riparim të rrjedhjeve; materiale izolues; materiale për izolim termik; materiale
jo-përçuese për ruajtje nxehtësie; materiale për izolim termik për fasada; allçi për izolim;
substanca për izolim ndërtesash kundër lagështisë; kompozime kundra të ftohtit dhe kundra
të nxehtit; materiale izolimi me fibra qelqi për përdorim në ndërtim; kompozime izoluese
kundra ujit për ndërtesa; bojra izoluese; borde izolimi të bërë prej leshi mineral; borde dhe
panelë izolimi për ngrohje nën dysheme; shirita izolimi dhe rrypa izolimi; materiele izolimi
të bërë prej shkume poliretani për qëllime izolimi
19 Materiale ndërtimi jo-metalikë; materiale ndërtimi refraktarë, jo prej metali; materiale
ndërtimi, jo prej metali; allçi, gips; llaç për ndërtim; rërë; gur ranor për ndërtim; rërë,
përveç rërës për fonderi; rërë kuarci; gurë; gurë ndërtimi; asfalt, zift dhe bitum; rrëshirë
injektimi poliuretani; rrëshirë injektimi epoksi; llaç; llaç që vihet shpejt; llaç çimentoje;
çimento; pllaka çimentoje; shtresa çimentoje të mbrojtura nga zjarri; beton; elementë
ndërtimi betoni; suva; veshje restauruese; veshje (materiale ndërtimi); fino; veshje dhe suva
çimentoje; veshje dhe suva gëlqere me çimento; veshje dhe suva për fasada; veshje dhe
suva për sipërfaqe fasade dhe sipërfaqe të brendshme; veshje dhe suva të ashpra; suva të
imta për nivelim përfundimtar të suvave të ashpra; suva për tharje; platforma, të
parafabrikuara, jo prej metali; astar muri, jo prej metali, për ndërtim; veshje muri, jo prej
metali, për ndërtim; panelë ndërtimi, jo prej metali; astarë jo-metalik të parafabrikuar;
veshje jo-metalike për fasada; panelë për fasadë; elementë fasade prej materialesh jometalikë; përbërje nivelimi (materiale ndërtimi), ngjitje për arnim (materiale ndërtimi);
përbërje nivelimi për borde dhe panelë izolimi termik (materiale ndërtimi); përbërje
nivelimi për mure dhe taraca (materiale ndërtimi); përbërje nivelimi për dysheme (materiale
ndërtimi); materiale për shtrim; materiale për shtrim për industri; materiale për shtrim të
epoksi; materiale për shtrim poliuretani; gypa të fortë jo-metalik për ndërtim; materiale
ndërtimi të bërë prej polistirine të zgjeruar; materialë ndërtimi të bërë prej polisterine të
dredhur; materiale ndërtimi jo-metalikë për përfundim ndërtesash dhe punësh ndërtimore;
shtresa, jo prej metali, për ndërtim; pllaka dyshemeje, jo prej metali; blloqe për shtrim, jo
prej metali; blloqe ndërtimi që përmbajnë materiale izolimi; materiale riparimi, jo prej
metali (materiale ndërtimi); materiale përforcimi, jo prej metali, për ndërtim; mozaikë për
ndërtim; qemerë, jo prej metali; tulla, jo prej metali, për ndërtim; armatura, jo prej metali,
për beton; pishina (struktura, jo prej metali); elementë ndërtimi ndihmës (jo-metalikë), dhe
profile dhe profile hapje, elementë dhe profile fasade; materiale lidhës (materiale ndërtimi);
elementë lidhës (materiale ndërtimi
35 Publicitet; menaxhim biznesi; adiministrim biznesi; funksione zyre; përpunim
administrativ të porosive të blerjes; shërbime sekretarie; faturim; përpilim të informacionit
në baza të dhënash kompjuterike; organizim të panaiereve tregtare për qëllime komerciale
dhe publiciteti; organizim ekspozitash për qëllime komerciale dhe publiciteti; publikim të
teksteve publicitar; përhapje të materialit publicitar; publicitet në linjë në një rrjet
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kompjuterik; demonstrim të mallrave; shpërndarje kampionësh; rregullim vitrinash;
informacion dhe këshillë komerciale për konsumatorët (dyqan këshillimi për konsumatorë);
pyetsor biznesi; kërkime në biznes; analiza të kostove të çmimit; kërkim marketingu;
përgatitje kolonash publiciteti; anketim opinioni; rekrutim personeli; ankand; dhënie
shërbime nga të tjerë (asistencë biznesi); promovim shitjes për të tjerët; shërbime prokurimi
për të tjerë (blerje mallrash dhe shërbimesh për biznese të tjerë); prezantim të mallrave në
mediat e komunikimit, për qëllime të shitjes me pakicë; shërbime marketingu dhe të
shërbimeve të shitjes me shumicë dhe pakicë të artikujve dhe produkteve për ndërtim
ndërtesash; shërbime marketingu dhe shërbime të shitjes me shumicë dhe pakicë të
mallrave të sipërpërmendrua nga klasat 1, 2, 3, 17 dhe 19, përfshirë shitjen nëpërmjet
Internetit dhe shitjen në linjë në një rrjet kompjuterik (tregtia elektronike); organizim të
tërheqjes së çmimeve për qëllime promocionale; organizim të garave me çmime dhe lojrave
me çmime për qëllime promocionale.
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore; akademi
(arsimim); ujdisje dhe drejtim seminaresh; ujdisje dhe drejtim takime pune për një çështje
ose projekt të veçantë (trainime); trajnim praktik (demonstrim); organizim ekspozitash për
qëllime edukative; ofrim publikimesh elektronike në linjë, jo të shkarkueshme; shkrim të
teksteve, të tjera nga tekstet për publicitet; publikim tekstesh, të tjera nga tekstet për
publicitet; publikim të librave dhe gazetave elektronikë në linjë; shërbime të lojrave të
siguruara në linjë nga një rrjet kompjuterik; organizim të konkurseve me dhënie çmimesh
për qëllime argëtimi ose edukimi
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike dhe kërkime dhe projekti të lidhura me to;analiza
industriale dhe shërbime kërkimi;studime të projekteve teknik;studime teknike në fushën e
arkitekturës, ndërtimit, ndërtimit të godinave, riparimit, projektimit industrial, projektimi
dhe dekorit të brendshëm, lyerjes, veshjeve, suvatimeve dhe allçisë;shërbime të
konsulencës inxhinierike, konsulencë teknike;kërkim dhe zhvillim për të tjerët;kërkim dhe
zhvillim në fushën e ndërtimit të godinave dhe materialeve të ndërtimit;projektim të
trajtimit riparues për të ndrequr defektet në struktura;kërkim kimik;shërbime të
inxhinerisë;kontroll cilësie;supervizim dhe inspektim teknik;mbikqyrje;testim
materiali;projektim industrial;arkitekturë;konsulencë në arkitekturë;shërbime projektimi
dhe konsulence në arkitekturë të lidhur me ndërtimin e godinave, taracave, ballkoneve,
pishinave;projektim godinash;projektim të dekorit të brendshëm;shërbime konsulence dhe
asistencë në zgjedhjen e materialeve të duhur për ndërtim ose pajisje (arkitekturë dhe
projektim të dekorit të brendshëm);hartim konstruksioni;planifikim urban;projektim dhe
zhvillim të pajisjeve dhe programeve kompjuterik;shërbime këshillimi në lidhje me
efikasitetin e energjisë;konsulencë profesionale në lidhje me efikasitetin e energjisë në
godina;ofrim të informacionit dhe shërbime konsulence në lidhje me shërbimet e
sipërpërmendura

(210) KS/M/ 2017/703
(220) 06/06/2017
(731) KEMA d.o.o.
Puconci 393, 9201 Puconci, SI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.

(540) KEMABOND
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5 10000 Prishtinë
(511) 1 Kimikate të përdorur në industri;kimikate për përdorim në ndërtim;ngjitësa të
përdorur në industri;ngjitësa për industrinë e ndërtimit;ngjitësa për pllaka, pllaka qeramike,
gurë natyralë, beton poroz, mermer, elementë fasade, pllaka të forta, siporeks, stiropor,
polistiren dhe borde dhe panelë izolimi dhe mbulesa dyshemeje, tavani dhe muri;ngjitësa
për pllaka muri;ngjitësa për fiksim të bordeve dhe panelëve të izolimit;ngjitësa që
aplikohen në mbulesa muri;çimento për ngjitje sipërfaqje kontakti;ngjitësa për pllaka
qeramike për mur dhe dysheme;ngjitësa për fiksim të pllakave dhe bordeve, prodhim gresi
porcelan, mozaikëve në sipërfaqe të dyshemesë dhe mureve për përdorim në ambiente të
jashtme dhe të brendshme.
17 Ngjitësa izolues.
19 Elementë ndërtimi jo-metalikë;çimento.

(210) KS/M/ 2017/704
(220) 06/06/2017
(731) KEMA d.o.o.
Puconci 393, 9201 Puconci,, SI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) LINEA

(511) 1 Kimikate të përdorur në industri; kimikate për përdorim në ndërtim.
17 Përbërje nivelimi (materiale për amballazhim, mbyllje dhe ndalim);përbërje nivelimi
ngjitësa për arnime për punime të brendshme në mbushje dhe izolim bashkimesh;përbërje
stukimi;përbërje për mbyllje.
19 Materiale ndërtimi jo-metalikë;llaç që vihet shpejt;llaç çimentoje;beton;përbërje
nivelimi (materiale ndërtimi), ngjitësa arnimi (materiale ndërtimi);përbërje nivelimi për
dysheme (materiale ndërtimi);materiale shtrimi;materiale shtrimi industrial.

(210) KS/M/ 2017/705
(220) 06/06/2017
(731) KEMA d.o.o.
Puconci 393, 9201 Puconci, SI
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) TAL M

(511) 1 Kimikate të përdorur në industri;kimikate për përdorim në ndërtim;shtuesa për
beton dhe llaç çimentoje, që nuk përfshihen në klasa të tjera;ngjitësa për beton;ruajtësa për
beton, përvec bojrave dhe vajrave;kimikate për përmirësim dhe prodhim të dyshemeve
industriale prej betoni;kompozime minerale për përmirësimin e dyshemeve industriale prej
betoni.
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17 Përbërje nivelimi (materiale për amballazhim, mbyllje dhe ndalim).
19 Materiale ndërtimi jo-metalikë;llaç;llaç çimentoje;çimento;përbërje nivelimi (materiale
ndërtimi), ngjitësa arnimi (materiale ndërtimi);përbërje nivelimi për dysheme (materiale
ndërtimi);materiale për shtrim;materiale shtrimi industrial;materiale për meremetim, jo prej
metali (materiale ndertimi);përbërje nivelimi, përbërje nivelimi për fino dhe llaç për
nivelim për prodhimin e dyshemeve industriale;kompozime për çimentim të dyshemeve
industriale (materiale ndërtimi).

(210) KS/M/ 2017/706
(220) 06/06/2017
(300) Z-201671545 27/12/2016 SI
(731) GORENJE gospodinjski aparati, d.d.
Partizanska cesta 12, 3320 Velenje,, SI
(526)
(591) Gri dhe bruz
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540)

(511) 7 Aparatura shtëpiake, që i përkasin kësaj klase;pajisje elektroshtëpiake që i përkasin
kësaj klase;makineri dhe aparatura elektrike shtëpiake dhe të kuzhinës që i përkasin kësaj
klase;makineri përzierse;përzierës elektrikë kuzhine;përzierësa elektrikë;prerësa
(makineri);makineri për prerje buke;thika elektrike kuzhine;copëtuesa;makineri për grirje
mishi;përgatitëse lëngu frutash;shtrydhëse elektrike për lëng agrumesh;shtrydhësa elektrikë
për fruta;mulli kafeje;robotë për kuzhinë;rrahëse elektrike vezësh për qëllime
shtëpiake;makineri trazimi (makineri elektrike kuzhine);pajisje elektrike për ngjitje të
fletëve të holla plastike;makineri për amballazhim me vakum;aparatura për larje dhe
tharje;lavatriçe;makineri larje për lavanderi;makineri për tharje;makineri larjetharje;makineri që kanë të bashkuara makina larëse dhe tharësa me nxehtësi;tharësa me
rrotullim;makina centrifugale;makineri shtrydhëse për lavanderi;pjatalarëse;makina dhe
aparatura elektrike për pastrim;makineri pastruese që i përkasin kësaj klase;fshesa
korenti;makineri pastrimi me korent për pëdorim për qëllime shtëpiake;fshesa korenti për
qëllim industriale;fshesa me vakum pa tel;fshesa me vakum robotike;fshesa
korenti;instalime pluhurnxerrje për qëllime pastrim;fshesa me avull;fshesa me avull për
shumë qëllime;makineri elektrike për hekurosje veshjesh;makineri hekurosje;makineri për
hekurosje veshjesh;pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur që i përkasin
kësaj klase.
9 Aparatura dhe instrumenta për peshim dhe matje;peshore;peshore për peshim në
kuzhinë;peshore për në banjë;peshore elektronike për përdorim në kuzhinë;peshore
elektronike për përdorim personal;pjesë dhe pajisje të mallrave të sipërpërmendur që i
përkasin kësaj klase.
11 Aparatura për ndriçim, ngrohje, gjenerim avullim, gatim, ngrirje, tharje, ventilim,
furnizim me ujë dhe qëllime higjenike;pajisje elektroshtëpiake që i përkasin kësaj
klase;aparatura për ftohje dhe ngrirje që i përkasin kësaj klase;aparatura dhe makineri për
ngrirje;frigoriferë;dollapë për ngrirje;dollapë ekspozimi ngrirës (kuti
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ekspozimi);magazinuesa vere dhe ftohësa për pije, ftohësa për verë;ngrirësa;sënduk
ngrirës;kuti frigoriferike, ngrirës vertikalë;ngrirësa frigorifer, një kombinim ngrirësi
frigoriferik;makineri për prodhim akulli;furra gatimi, soba, furra shtëpiake;soba me shumë
vatra;soba kuzhine;soba kuzhine (furra);soba elektrike, gazi dhe të kombinuara;furra;furra
të montuara brenda;furra avulli;rrathë, vatra gatimi, pjata gatimi;vatra induksioni, qeramike
qelqi dhe të kombinuara për gatim;vatra induksioni të mbartshme;gatuesa me avull;syrtarë
për të mbajtur të ngrohtë ushqimin;furra me mikrovalë (aparatura gatimi);gatuesa për
vezë;tymëthithësa për kuzhinë;tymëthithësa;kapak për ventilim;pjektore;tava të
sheshta;barbekju;skara (pajisje gatimi), tava (pajisje gatimi);skara me pjesë;tostera, tostera
për bukë;aparatura për ardhje buke, makineri për bërje buke;makineri kafeje;aparat elektrik
kafeje;makineri elektrike për kafe me filter;tharëse ushqimi;presa elektrike vaji;pajisje
elektrike për të bërë kos;boilierë elektrikë;ibrikë elektrikë;ngrohësa uji (aparatura);ngrohësa
elektrikë uji;ngrohësa uji me djegie me gaz;boilierë gazi;boilierë;boilierë për instalime për
furnizim me ujë të ngrohtë;kazanë të ujit të ngrohtë;boilierë ndryshe nga pjesët e
makinave;boilierë me pelet;boilierë me dru;pompa nxehtësie;aparatura për kondicionim
ajri;freskuse për ventilim;ventilatorë (pjesë të instalimeve të kondicionimit të
ajrit);freskuese (kondicionim ajri);instalime për lagështim të ajrit;lagështuesa ajri
(jonizuesa);çlagështuesa;grumbulluesa të energjisë diellore (për ngrohje), panelë diellorë
për ngrohje;radiatorë (për ngrohje);radiatorë elektrikë;radiatorë me tuba për banjë;tualete
(WC);poçe nate;lavamanë për larje duarsh (pjesë të instalimeve higjenike), sahan për larje
duarsh (pjesë të instalimeve elektrike);bidetë;vaska;kade e vaskës;instalime banjoje për
masazh, vaska të spa (enë);ndarëse për në vaskë, pjesë shtesë për vaska;dushe;baza për
dushe;pjesë shtesë për dushe, kabina dushi;kabina dushi për masash, dushe për masash
(panelë dushi për masazh);pjesë dhe pajisje për të gjitha mallrat e sipërpërmendur që i
përkasin kësaj klase.

(210) KS/M/ 2017/707
(220) 06/06/2017
(731) Hankook Tire Co., Ltd.
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong),
Gangnam-gu, Seoul, KR
(740) Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë

(540)

(511) 12 Gomat e automobilave; Gomat e biçikletave; Mbështetëse për goma pneumatike;
Mbulesa të gomave; Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse nga gome për riparimin e
tubave të brendshëm; Tubat e brendshëm për biçikleta; Tubat e brendshëm për
motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e
automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për
automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për
rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta;
Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete;
Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma;
Kopsa për goma; Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të
automjeteve; Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat
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për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për
motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit.

(210) KS/M/ 2017/708
(220) 06/06/2017
(731) Hankook Tire Co., Ltd.
133, Teheran-ro (Yeoksam-dong),
Gangnam-gu, Seoul, KR
(740) Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë

(540)

(511) 12 Gomat e automobilave; Gomat e biçikletave; Mbështetëse për goma pneumatike;
Mbulesa të gomave; Gomat e motoçikletave; Copëza ngjitëse nga gome për riparimin e
tubave të brendshëm; Tubat e brendshëm për biçikleta; Tubat e brendshëm për
motoçikleta; Tubat e brendshëm për goma pneumatike; Tubat e brendshëm për rrotat e
automjeteve; Tubat e brendshëm për gomat e automjeteve; Rrjeta të bagazheve për
automjete; Gomat pneumatike; Pajisjet e riparimit për tubat e brendshëm; Bandash për
rrotat e automjeteve; Mbulesat e shalës për biçikleta; Mbulesat e shalës për motoçikleta;
Rripat e sigurisë për ulëset e automjeteve; Segmentet e frenave për automjete;
Amortizatorët për automjete; Mbajtësit e skive për automjete; Kamë (gozhda) për goma;
Kopsa për goma; Gomat për rrotat e automjeteve; Gomat, të ngurta, për rrota të
automjeteve; Rripat për rimbushjen e gomave; Rripa për automjete [rripat e rulave]; Rripat
për automjete [tipi i traktorit];) Gomat pa tuba për biçikleta; Gomat pa tuba për
motoçikleta; Valvolat për gomat e automjeteve; Gomat e timonit të automjetit.

(210) KS/M/ 2017/709
(220) 06/06/2017
(731) Franck d.d. prehrambena industrija
Vodovodna 20 10000 Zagreb, HR
(591) e kuqe, e bardh
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 29 Patate të skuqura, patatina.
30 kafe, çaj, kakao, kafe artificiale.
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(210) KS/M/ 2017/710
(220) 06/06/2017
(731) ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju,
trgovinu i usluge Marijana Čavića 1, 10000
Zagreb, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) ZVIJEZDA

(511) 29 mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu; përpunime mishi; fruta dhe perime te
konservuara, thara dhe ziera; xhelatinë, reçel, kompot; vezë, qumësht dhe produkte të
qumështit; vaj dhe yndyrë për ushqim.
30 kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, miell palme, zëvendësues të kafes;miell dhe
produkte nga drithërat, bukë, ëmbëlsira, pastiçeri, bonbone, akullore;mjaltë, melasë, tharëm
buke, pluhur për pjekurina;krip, mustardë;uthull, salca (si mëlmesa);mëlmesa;akull.

(210) KS/M/ 2017/711
(220) 06/06/2017
(731) ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju,
trgovinu i usluge Marijana Čavića 1, 10000
Zagreb, HR
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) MARGO

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu;përpunime mishi;fruta dhe perime te
konservuara, thara dhe ziera;xhelatinë, reçel, kompot;vezë, qumësht dhe produkte të
qumështit;vaj dhe yndyrë për ushqim.
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, miell palme, zëvendësues të kafes;miell dhe
produkte nga drithërat, bukë, ëmbëlsira, pastiçeri, bonbone, akullore;mjaltë, melasë, tharëm
buke, pluhur për pjekurina;krip, mustardë;uthull, salca (si mëlmesa);mëlmesa;akull.

(210) KS/M/ 2017/712
(220) 06/06/2017
(731) ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju,
trgovinu i usluge Marijana Čavića 1, 10000
Zagreb, HR
(591) verdhë, kuqe dhe e kaltër e errët
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu;përpunime mishi;fruta dhe perime te
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konservuara, thara dhe ziera;xhelatinë, reçel, kompot;vezë, qumësht dhe produkte të
qumështit;vaj dhe yndyrë për ushqim.
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, miell palme, zëvendësues të kafes;miell dhe
produkte nga drithërat, bukë, ëmbëlsira, pastiçeri, bonbone, akullore;mjaltë, melasë, tharëm
buke, pluhur për pjekurina;krip, mustardë;uthull, salca (si mëlmesa);mëlmesa;akull.

(210) KS/M/ 2017/713
(220) 06/06/2017
(731) ZVIJEZDA d.d. za proizvodnju,
trgovinu i usluge Marijana Čavića 1, 10000
Zagreb, HR
(591) kuqe dhe e kaltër
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe shtazë gjahu;përpunime mishi;fruta dhe perime te
konservuara, thara dhe ziera;xhelatinë, reçel, kompot;vezë, qumësht dhe produkte të
qumështit;vaj dhe yndyrë për ushqim.
30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioka, miell palme, zëvendësues të kafes;miell dhe
produkte nga drithërat, bukë, ëmbëlsira, pastiçeri, bonbone, akullore;mjaltë, melasë, tharëm
buke, pluhur për pjekurina;krip, mustardë;uthull, salca (si mëlmesa);mëlmesa;akull.

(210) KS/M/ 2017/715
(220) 07/06/2017
(731) NPN “EUROING” Rr. Xhelal Hajda –
Toni, Rahovec, KS
(740) Abedin Mehmeti - Z.J."EAMA"
Dardania SU5/1 nr.85, Prishtinë/Kosovë

(540) EUROING

(511) 19 Prodhimi betonit te gatshëm per ndërtim;Materiali ndërtimor jo metalik duke
përfshirë betonin, çimenton dhe llaçin;përbërësit dhe aditivët (te përfshirë ne këtë klasë) për
mallrat e lartepermendura, ne veçanti aditivët për beton;gypat e papërkulshëm jo metalik
për qëllime ndërtim;asfalti, katrani dhe bitumen;konstruksionet jo metalike të
transportueshme;monumentet jo metalike.
35 Projektimi, mbikëqyrja dhe manaxhimi i projekteve, ndërtimi, mirëmbajtja dhe
konstruksioni i objekteve civile dhe industriale duke përfshirë autostrada, aeroporte, rrugë
dhe infrastrukture rrugore, objekte sportive, ujësjellës, kanalizime, instalime elektrike,
instalime mekanike, rrënimet e objekteve, diga, mbrojtje lumore e bonifikime, sisteme
kullimi e vaditje, restaurim objekte banimi, shkolla, spitale, mure betonare, ura, shkallë
etj;Reklamim, menaxhim biznesi;administrim biznesi;funksione zyre;menaxhimi i
biznesit;organizimi i biznesit dhe këshilla të menaxhimit;konsulencës profesionale të
biznesit;agjencitë të import-eksportit të mallrave dhe shërbimeve;hulumtimi i
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tregut;sondazhet e opinionit;administrim biznesi;funksione zyre;rekrutim i
personelit;konsulencë të burimeve njerëzore;agjencitë për informacione tregtare;riprodhim i
dokumentit;demonstrim i produkteve;parashikime ekonomike;përmbledhje të të dhënave
dhe sistemimi në një bazë të dhënash;marrëdhëniet publike;rregullimi vitrinave të
shitoreve;organizimi i ekspozitave, panaire të tregtisë dhe demonstrimet për qëllime
komerciale ose reklamimi;shitje me ankand;procesim i tekstit;shërbimet e prokurimit për të
tjerët (blerje e mallrave dhe shërbimeve për bizneset e tjera).
37 Konstruksione ndërtimi;riparim;shërbime instalimi;konstruksione metalike,
hidroizolime, termozilime etj.

(210) KS/M/ 2017/718
(220) 08/06/2017
(731) Pranvera Pushka Pashoja
“PROPER PIZZA” N.T.P, Rruga Robert
Doll, Objekti i N.P.B. nr. 1, 10000,
Prishtinë, KS
(740) Veton Sahiti Shita & Associates
L.L.C. Garibaldi Numer 51, Hyrja. 3, 10000
Prishtina

(540) Proper Burger

(511) 29 Mishi, peshku, shpendët dhe kafshët e gjahut; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
konservuara, të thara dhe të gatshme; pelte, reçel, komposto; vezë, qumësht dhe produkte
qumështi; vajra ushqimore dhe yndyrna.
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm;Kantina
Restorante;Katering (Ushqim dhe pije).

(210) KS/M/ 2017/719
(220) 08/06/2017
(731) Pranvera Pushka Pashoja
PROPER PIZZA” N.T.P, Rruga Robert
Doll, Objekti i N.P.B. nr. 1, 10000,
Prishtinë, KS
(740) Veton Sahiti Shita & Associates
L.L.C. Garibaldi Numer 51, Hyrja. 3, 10000
Prishtina

(540) Proper Frozen

(511) 30 Bukë; pastë; Pica; Maja; brumë; salca; Sosë për pica
43 Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;strehim i përkohshëm;Kantina
Restorante;Katering (Ushqim dhe pije —)
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(210) KS/M/ 2017/720
(220) 08/06/2017
(300) Z-201671461 08/12/2016 SI
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto,
SI
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) LAMEGO

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(210) KS/M/ 2017/721
(220) 08/06/2017
(300) Z-201671479 15/12/2016 SI
(731) KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo
mesto Šmarješka cesta 6, 8000 Novo mesto,
SI
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) DEKENOR

(511) 5 Preparate farmaceutike.

(210) KS/M/ 2017/723
(220) 09/06/2017
(731) KRKA TOVARNA ZDRAVIL, d.d.,
Novo mesto Šmarješka cesta 6, 8501 Novo
mesto, SI
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) ADOLAX

(511) 5 Preparate farmaceutike.
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(210) KS/M/ 2017/724
(220) 09/06/2017
(300) 016706707 11/05/2017 EU
(731) LRC Products Limited
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1
3UH, UK
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)
SCHOLL ALL DAY
PROTECTION

(511) 10 Aparatura dhe instrumente ortopedike, ortotike-për balancimin e shputave tek
këmba më e shkurtër, shtrese mbështetëse për këmbë dhe për trajtim për këmbë;këpucë
ortopedike;artikuj ortopedik;shputa dhe shtroje ortopedike;pjesë dhe pajisje për këpucë
ortopedike;jastëk/mbrojtëse për kujdesin e këmbëve, domethënë, jastëk ortopedik, jastëkë
ortopedik me xhelatinë për shërimin e thembrave;mjete mbështetëse për korrigjimin e
këmbëve, përkatësisht mbështetës për harkun e këmbës;aparatura mjekësore mbrojtëse
kundër ngurtësimit të zonave me lytha (kalluse) të lëkurës dhe inflamacionit të gishtave të
këmbëve;mbështetëse ortopedike për takë (thembër) dhe nën takë;shtresa ortopedike për
këpucë, rrjetë dhe shtresa për këpucë për dimër (mos me rrëshqitë);shtresa ortopedike për
një përdorim dhe shtresa aromatike për eliminimin e erës së keqe për këpucë ortopedike.
25 Këpucë; shtresa, shtresa për këpucë për shputa të rrafshëta të këmbëve (taban); shollë e
brendshme; gete; çorapë; pjesë dhe pajisje për këpucë.

(210) KS/M/ 2017/725
(220) 12/06/2017
(731) Mexhid Mustafa
Rr. Rilindja Nr. 9, LagjaVeternik
10000, Prishtine, KS
(591) E kaltër e zbehtë, e hirtë e lehtë, e
hirtë e zezë, e verdhë
(740) Veton Sahiti Shita& Associates
L.L.C. Garibaldi Hy.51, Nr. 3, 10000
Prishtina

(540)

(511) 34 Duhan; artikuj për pirësit e duhanit; shkrepëse.
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(210) KS/M/ 2017/726
(220) 12/06/2017
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) Ngjyrë e artë, e gjalbër, e kuqe.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik për bixhoz;softueri kompjuterik për sisteme operative
bixhozi;softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz;softuer lojërash;softuer argëtues për
lojëra kompjuteri;monitorë (harduer kompjuteri);harduer kompjuterik;aparate për incizim të
imazheve;monitorë (programe kompjuteri);programe për lojëra kompjuterike;programe
kompjuterike për lojëra të incizuara;aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të
zërit ose imazheve;komponentë elektronik për makina bixhozi;suftuer i aplikueshëm
kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz;softuer kompjuterik për administrim të lojrave
dhe bixhozit on-line;harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz;harduer dhe softuer për
bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD
makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha;
çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti;
rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë
me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e
fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje
elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me
monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi,
makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).
41 Bixhoz;shërbime lidhur me bixhozin;shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse;shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari;furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit;furnizim të paisjeve
të kazinove (bixhoz);shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse;furnizim i paisjeve për
kazino (bixhoz);salla me makina bixhozi;shërbime për zbavitje arkadike;huazim i paisjeve
për lojëra;huazim i makinave për bixhoz;shërbime për sigurimin e zbavitjeve
arkadike;huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave;redaktim ose incizim i zërit
ose imazheve;shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes;qiradhënie e aparateve për
reprodukim të zërit;frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra;shërbime on-line
bixhozi;operim i kazinove ose kaziove të bixhozit;operim i qendrave të bixhozit, sallave të
bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.
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(210) KS/M/ 2017/727
(220) 12/06/2017
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E gjalbër, e kuqe, e zezë, e bardhë.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik për bixhoz;softueri kompjuterik për sisteme operative
bixhozi;softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz;softuer lojërash;softuer argëtues për
lojëra kompjuteri;monitorë (harduer kompjuteri);harduer kompjuterik;aparate për incizim të
imazheve;monitorë (programe kompjuteri);programe për lojëra kompjuterike;programe
kompjuterike për lojëra të incizuara;aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të
zërit ose imazheve;komponentë elektronik për makina bixhozi;suftuer i aplikueshëm
kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz;softuer kompjuterik për administrim të lojrave
dhe bixhozit on-line;harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz;harduer dhe softuer për
bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD
makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha;
çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti;
rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë
me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e
fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje
elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me
monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi,
makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).
41 Bixhoz;shërbime lidhur me bixhozin;shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse;shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari;furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit;furnizim të paisjeve
të kazinove (bixhoz);shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse;furnizim i paisjeve për
kazino (bixhoz);salla me makina bixhozi;shërbime për zbavitje arkadike;huazim i paisjeve
për lojëra;huazim i makinave për bixhoz;shërbime për sigurimin e zbavitjeve
arkadike;huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave;redaktim ose incizim i zërit
ose imazheve;shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes;qiradhënie e aparateve për
reprodukim të zërit;frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra;shërbime on-line
bixhozi;operim i kazinove ose kaziove të bixhozit;operim i qendrave të bixhozit, sallave të
bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.
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(210) KS/M/ 2017/728
(220) 12/06/2017
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kaltër, e kuqe, e zezë, e bardhë.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative
bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për
lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim
të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe
kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të
zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm
kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave
dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për
bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD
makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha;
çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti;
rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë
me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e
fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje
elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me
monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi,
makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).
41 Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim të
paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i
paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike;
huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e
zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose
incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e
aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime
on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit,
sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.
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(210) KS/M/ 2017/729
(220) 12/06/2017
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kaltër, e gjelbër, e verdhë, ngjyrë
kafe , e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik për bixhoz;softueri kompjuterik për sisteme operative
bixhozi;softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz;softuer lojërash;softuer argëtues për
lojëra kompjuteri;monitorë (harduer kompjuteri);harduer kompjuterik;aparate për incizim të
imazheve;monitorë (programe kompjuteri);programe për lojëra kompjuterike;programe
kompjuterike për lojëra të incizuara;aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të
zërit ose imazheve;komponentë elektronik për makina bixhozi;suftuer i aplikueshëm
kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz;softuer kompjuterik për administrim të lojrave
dhe bixhozit on-line;harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz;harduer dhe softuer për
bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD
makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha;
çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti;
rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë
me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e
fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje
elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me
monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi,
makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).
41 Bixhoz;shërbime lidhur me bixhozin;shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse;shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari;furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit;furnizim të paisjeve
të kazinove (bixhoz);shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse;furnizim i paisjeve për
kazino (bixhoz);salla me makina bixhozi;shërbime për zbavitje arkadike;huazim i paisjeve
për lojëra;huazim i makinave për bixhoz;shërbime për sigurimin e zbavitjeve
arkadike;huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave;redaktim ose incizim i zërit
ose imazheve;shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes;qiradhënie e aparateve për
reprodukim të zërit;frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra;shërbime on-line
bixhozi;operim i kazinove ose kaziove të bixhozit;operim i qendrave të bixhozit, sallave të
bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.
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(210) KS/M/ 2017/730
(220) 12/06/2017
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kaltër, e verdhë, ngjyrë hiri, e zezë,
e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative
bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për
lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim
të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe
kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të
zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm
kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave
dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për
bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz, mah-jong;lojëra arkadike,
makina bixhozi qe operojnë me monedha, banknote ose kartela; lojëra; lojëra saloni, çipe
(zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD makina lojrash; makina
fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha; çipe ruleti; çipe pokeri;
çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti; rrota për lojëra ruleti; lojëra
të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë me monedha dhe/ose makina
elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e fitimit; kuti për makinat që
operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje elektronike ose
elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me monedha; shtëpiza
për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi, makina për bixhoz;
makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).
41 Bixhoz;shërbime lidhur me bixhozin;shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse;shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari;furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit;furnizim të paisjeve
të kazinove (bixhoz);shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse;furnizim i paisjeve për
kazino (bixhoz);salla me makina bixhozi;shërbime për zbavitje arkadike;huazim i paisjeve
për lojëra;huazim i makinave për bixhoz;shërbime për sigurimin e zbavitjeve
arkadike;huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave;redaktim ose incizim i zërit
ose imazheve;shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes;qiradhënie e aparateve për
reprodukim të zërit;frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra;shërbime on-line
bixhozi;operim i kazinove ose kaziove të bixhozit;operim i qendrave të bixhozit, sallave të
bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.
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(210) KS/M/ 2017/731
(220) 12/06/2017
(731) KAM DOO
ul. Industriska bb, 1000 Skopje, MK
(591) Ngjyrë vjollce, e verdhë, e bardhë
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(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

(210) KS/M/ 2017/732
(220) 12/06/2017
(731) 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;
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lëkundëse bebesh; luhatëse bebesh; pishina noti (artikuj lojërash); shtroje për lojra; karoca
kukullash; skuter (lodër); triçikletë (lodër

(210) KS/M/ 2017/733
(220) 13/06/2017
(731) Vllaznim Xhiha
Qamil Hoxha, nr.6, Prishtine, KS
(591) E Hirit dhe e gjelbert
(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;

(210) KS/M/ 2017/734
(220) 13/06/2017
(731) Stupcat Group Sh.P.K
Garibaldi Kati 2 Nr.15/8
Prishtinë, KS
(740) Veton Sahiti

(540) Stupcat Group

(511) 35 Aktivitete marketingu, aktivitete promocioni, dhe publikimi:Agjensi publiciteti,
Agjensi reklamash, Prezantime të mallrave në median komunikuese, për qëllime shitjeje,
Produkt reklamimi, Publicitet, Reklama tregtare në radio, Reklama tregtare në television,
Reklamim në Internet nëpërmjet një rrjeti kompjuterash, Reklamim në radio, Reklamim në
television, Reklamime
41 Aktivitete argëtuese, Argëtim në radio, Argëtim televiziv, Drejtimi i koncerteve
(Organizimi i —), Dhënia me qira e regjistrimeve të zërit, Dhënia me qira e regjistruesve të
video-kasetave, Dhënia me qira regjistrimeve të zërit, Filma (Dhënia me qira e —), Filma
kinematografikë (Dhënie me qira e —), Fotografi, Informacion argëtimi, Informacion
(Argëtues —), Montim (Videokaseta —), Montim video-kasetash, Organizimi i shfaqjeve,
Performanca (Prezantimi i drejtpërdrejtë), Performanca të drejtpërdrejta (Prezantimi i —),
Prodhimi i shfaqjeve, Prodhimi i programeve në radio dhe television, Prodhim filmash,
Prodhim i video-kasetave të filmave, Programe në radio dhe television (Prodhimi i —),
Programe televizioni (Prodhimi i programeve të radios dhe —), Regjistrim në video-kaseta,
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Studio filmash, Shkrimi i teksteve, të ndryshme nga tekstet publicitare, Tekste (Botimi i —
), të ndryshme nga tekstet publicitare, Zbavitje

(210) KS/M/ 2017/735
(220) 13/06/2017
(731) Stupcat Group Sh.P.K Garibaldi Kati
2 Nr.15/8 Prishtinë, 100000, KS
(740) Veton Sahiti

(540)

(511) 35 Aktivitete marketingu, aktivitete promocioni, dhe publikimi:Agjensi publiciteti,
Agjensi reklamash, Prezantime të mallrave në median komunikuese, për qëllime shitjeje,
Produkt reklamimi, Publicitet, Reklama tregtare në radio, Reklama tregtare në television,
Reklamim në Internet nëpërmjet një rrjeti kompjuterash, Reklamim në radio, Reklamim në
television, Reklamime
41 Aktivitete argëtuese, Argëtim në radio, Argëtim televiziv, Drejtimi i koncerteve
(Organizimi i —), Dhënia me qira e regjistrimeve të zërit, Dhënia me qira e regjistruesve të
video-kasetave, Dhënia me qira regjistrimeve të zërit, Filma (Dhënia me qira e —), Filma
kinematografikë (Dhënie me qira e —), Fotografi, Informacion argëtimi, Informacion
(Argëtues —), Montim (Videokaseta —), Montim video-kasetash, Organizimi i shfaqjeve,
Performanca (Prezantimi i drejtpërdrejtë), Performanca të drejtpërdrejta (Prezantimi i —),
Prodhimi i shfaqjeve, Prodhimi i programeve në radio dhe television, Prodhim filmash,
Prodhim i video-kasetave të filmave, Programe në radio dhe television (Prodhimi i —),
Programe televizioni (Prodhimi i programeve të radios dhe —), Regjistrim në video-kaseta,
Studio filmash, Shkrimi i teksteve, të ndryshme nga tekstet publicitare, Tekste (Botimi i —
), të ndryshme nga tekstet publicitare, Zbavitje

(210) KS/M/ 2017/736
(220) 13/06/2017
(731) Mjeshtri sh.p.k. Rr. Ahmet Krasniqi,
Tregtia C2, H8 Nr. 7A, KS
(740) Veton Sahiti Garibaldi Hy. 51, Nr. 3,
10000 Prishtina

(540) Mjeshtri eshte per keto pune
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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
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim
me ujë dhe qëllime sanitare.
37 Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.

(210) KS/M/ 2017/737
(220) 13/06/2017
(731) HymeriKleemannsh.p.k. Rr. Ahmet
Krasniqi, Tregtia C2, H8 Nr. 7A, KS
(740) Veton Sahiti Garibaldi Hy. 51, Nr. 3,
10000 Prishtina

(540) HYMERI

(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
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim
me ujë dhe qëllime sanitare.
37 Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.

(210) KS/M/ 2017/738
(220) 13/06/2017
(731) Hymeri Kleemann sh.p.k. Rr. Ahmet
Krasniqi, Tregtia C2, H8 Nr. 7A, KS
(740) Veton Sahiti Garibaldi Hy.51, Nr. 3,
10000 Prishtina

(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
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim
me ujë dhe qëllime sanitare.
37 Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi.
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(210) KS/M/ 2017/739
(220) 13/06/2017
(731) Mjeshtrish.p.k. Rr. Ahmet Krasniqi,
Tregtia C2, H8 Nr. 7A Prishtine, KS
(740) Veton Sahiti Shita& Associates
L.L.C. Garibaldi Hy. 51, Nr. 3, 10000
Prishtina

(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
11 Aparate për ndriçim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim, furnizim
me ujë dhe qëllime sanitare.
37 Konstruksione ndërtimi; riparime; shërbime instalimi

(210) KS/M/ 2017/742
(220) 14/06/2017
(731) Philip Morris Products S.A.
Quai Jeanrenaud 3 Neuchâtel, 2000, CH
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(511) 9 Shkencë, detare, studim,fotografi; kinematografi,optikë, peshim, matëse,
sinjalizim,kontrollim(mbikëqyrje), jetë – shpëtuesit dhe aparaturat për mësimdhënie dhe
instrumente; aparatura dhe instrumente hulumtuese, transferuese, transformuese,
akumuluese, rregullues ose kontrollues te elektricitetit; aparate regjistrimi, transmetimi ose
riprodhimin e tingullit ose figurave; aplikacione për celularë; transportuesi magnetike i të
dhënave; disketë regjistrimi; makina automatike shitëse dhe mekanizmat për aparaturat me
funksion të monedhës; regjistruesit e parave; makinat llogaritëse, pajisjet e përpunimit të të
dhënave dhe kompjuterët; aparaturat për shuarjen e zjarrit.
34 Duhan, i përpunuar ose i papërpunuar; produktet e duhanit; cigare puro, cigare,
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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.
35 Reklamim; menaxhime biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës;
programe tregtie.

(210) KS/M/ 2017/744
(220) 14/06/2017
(300)
(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop
95014 Cupertino, California,US
(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC
Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë

(540) RETINA

(511) 9 Kompjuterë; ekranë të monitorëve të kompjuterëve; pajisje elektronike dixhitale
mobile portative që përdoren si telefona, kompjuterë portativ, asistent dixhital personal,
organizatorë elektronik personal, dhe kompjuterë elektronik për mbajtje të shënimeve;
pajisje elektronike dixhitale mobile portative që përdoren për qasje në internet, postën
elektronike, të dhënat dixhitale video dhe audio, si dhe të dhënave tjera dixhitale.”

(210) KS/M/ 2017/745
(220) 14/06/2017
(731) Apple Inc. 1 Infinite Loop
95014 Cupertino, California, US
(740) Kujtesa Nezaj - SDP Kosovo LLC
Rr. "Nena Tereze", 29/1, B4, Prishtinë

(540) AIRPLAY

(511) 9 “Kompjuterë; pajisje periferike kompjuterike; softuer kompjuterik për shkarkimin,
transmetimin, pranimin, nxjerrjen, kodimin, dekodimin, shfaqjen dhe ruajtjen e përmbajtjes
video dhe audio, fotografive dhe mediave dixhitale; aparate (pplejer) për luajtjen e MP3
dhe formateve tjera audio dixhitale; altoparlantë të zhurmshëm stereo; audio altoparlantë;
radio marrës; përforcues; aparat stereo me besueshmëri të lartë (përformancë të lartë),
gjegjësisht përforcues, kabllo, marrës, sintonizues, adapterë rryme dhe priza të adapterëve;
pajisje dixhitale për video dhe audio, gjegjësisht pllejerë (reprodukues); pllejer dixhital të
muzikës dhe/apo përmbajtjes video; mikserë (përzirës) për audio dhe video si dhe dixhital
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për audio dhe video.”

(210) KS/M/ 2017/746
(220) 14/06/2017
(731) 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“.

(210) KS/M/ 2017/747
(220) 15/06/2017
(731) MAGIC ICE” Joint Stock Company
Zona Industriale 1400 – Lipjan, KS
(591) E kaltër e errët e kaltër e ndritshme e
gjelbër e kuqe , e bardhë, kafe
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60
Prishtinë

(540)

(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.

(210) KS/M/ 2017/748
(220) 15/06/2017
(731) MAGIC ICE” Joint Stock Company
Zona Industriale 1400 – Lipjan, KS
(740) Ragip Malushaj - N.T.SH. "PatentaR" kodra e Diellit, Qendra Tregtare.lok.60

(540) Magic Cream
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Prishtinë
(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.

(210) KS/M/ 2017/749
(220) 15/06/2017
(731) NATURA GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Otakçılar Caddesi, No: 78, Kat: 2 D Blok
No: 74-75 Eyüp İstanbul , TR
(740) Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA &
D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540) GOLF MY GOAT MILK

(511) 30 Akullore, akuj ushqyes, sorbeto

(210) KS/M/ 2017/750
(220) 15/06/2017
NATURA GIDA SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ Otakçılar Caddesi, No:
78, Kat: 2 D Blok No: 74-75 Eyüp İstanbul ,
TR
(740) Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA &
D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540) GOLF FAMILY

(511) 30 Akullore, akuj ushqyes, sorbeto.
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(210) KS/M/ 2017/751
(220) 15/06/2017
(731) NATURA GIDA SANAYİ VE
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Otakçılar Caddesi, No: 78, Kat: 2 D Blok
No: 74-75 Eyüp İstanbul , TR
(740) Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA &
D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540) GOLF ANATOLIAN

(511) 30 Akullore, akuj ushqyes, sorbeto

(210) KS/M/ 2017/752
(220) 15/06/2017
(731) Vl.P COOP. SOC. AGRICOLA
VIA CENTRALE 1C 39021 LACES,
BOLZANO, IT
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540)

(511) 31 Mollë të freskëta; fruta të freskëta; fruta dhe perime të freskëta; manaferrat të
freskëta.

(210) KS/M/ 2017/753
(220) 15/06/2017
(731) CERAGEM CO., LTD
10, Jeongja 1-gil, Osaekdang-ri, Seonggeoeup, Seobuk-gu, Cheonan-si,
Chungcheongnam-do 31045, KP
(740) Hekuran RAMA "ZMP IP" L.L.C
Muharrem Fejza Royal I, hyrja II/5,
Prishtinë

(540) Shelax

(511) 10 Aparate dhe instrumente mjeksore; Aparate mjeksore; Aparate Moxibustion 136
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trajtim i lekurës me metoda mjeksore kineze dhe akupunkturë (me gjilpera); Aparate për
termoterapi për qëllime mjeksore; Ngrohëse medicinal; Shtroja të ngrohta medicinale;
Paketime termike për qëllime mjeksore; Shtresa izoluese të ngrohta mjeksore; Rripa izolues
të ngrohtë mjeksor; Jastekë të ngtohtë, elektrik, për qëllime mjeksore; Jastekë të vegjel,
elektrik për qëllime mjeksore; Pajisje të ngrohta terapeutike me frekuence të lartë; Pajisje të
ngrohta me frekuence të lartë për qëllime mjeksore; Aparate për masazh për qëllime
mjeksore; Aparate terapike për masazh për qëllime mjeksore; Aparate elektrike për masazh
për qëllime mjeksore; Aparate levizese për masazh për qëllime mjeksore; Aparate për
fizioterapi; Aparate për terapi me shtypje të duarve (të ngjajshme me akupunkturen);
Aparate elektrike për terapi me frekuence të lartë.

(210) KS/M/ 2017/754
(220) 16/06/2017
(731) “Malesia” sh.p.k
RR. "Abdullah Tahiri" 212, KS
(591) E bardhe, e kuqe, e zeze
(740) Xhafer Tahiri

(540)

(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe
produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga
drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë;
mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.
35 Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të
telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist;
demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri;
agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese;
reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing

(210) KS/M/ 2017/755
(220) 16/06/2017
(731) “Malesia” sh.p.k
RR. "Abdullah Tahiri" 212, KS
(740) Xhafer Tahiri

(540) Nga natyra ne tryezen tuaj
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(511) 29 Mish, peshk, shpezë dhe shpezë të egra; ekstrakte mishi; fruta dhe perime të
ruajtura, ngrira, thara dhe përgatitura; xhelatinë, xhem, komplot; vezë; qumësht dhe
produkte të qumështit; vajra ushqimor dhe yndyra.
30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe artificiale; oriz; tapiokë dhe sago; miell dhe përgatitje nga
drithërat; bukë, pasta dhe ëmbëlsira; akullore; sheqer, mjaltë, melasë; maja, nisheste; kripë;
mustardë; uthull, salca; erëza; akull; çamçakëz.
35 Kontabilitet; këshillë-dhënie për konsumatorë; aranzhimi i abonimeve për shërbime të
telekomunikimit për të tjerët; postim i faturave; konsulencë afariste; hulumtim afarist;
demonstrim i të mirave; ekspozita për qëllime të reklamimit të biznesit; hotelieri;
agjensione eksport-import; anketë opinionesh; rekrutim i personelit; shërbime fotokopjuese;
reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës; marketing

(210) KS/M/ 2017/756
(220) 16/06/2017
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kuqe, e kaltër, e verdhë, e zezë, e
bardhë.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative
bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për
lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim
të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe
kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të
zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm
kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave
dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për
bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD
makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha;
çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti;
rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë
me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e
fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje
elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me
monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi,
makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).
41 Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim të
paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i
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paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike;
huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e
zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose
incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e
aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime
on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit,
sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.

(210) KS/M/ 2017/757
(220) 16/06/2017
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative
bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për
lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim
të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe
kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të
zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm
kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave
dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për
bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD
makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha;
çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti;
rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë
me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e
fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje
elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me
monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi,
makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).
41 Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim të
paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i
paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike;
huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e
zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose
incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e
aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime
on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit,
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(210) KS/M/ 2017/758
(220) 16/06/2017
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(591) E kuqe, e zezë, e bardhë.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative
bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për
lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim
të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe
kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të
zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm
kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave
dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për
bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD
makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha;
çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti;
rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë
me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e
fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje
elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me
monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi,
makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).
41 Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim të
paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i
paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike;
huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e
zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose
incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e
aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime
on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit,
sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.
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(210) KS/M/ 2017/759
(220) 16/06/2017
(731) Euro Games Technology Ltd., BG
(591) E kuqe, e zezë, e bardhë.
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative
bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për
lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim
të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe
kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të
zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm
kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave
dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për
bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD
makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha;
çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti;
rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë
me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e
fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje
elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me
monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi,
makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).
41 Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim të
paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i
paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike;
huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e
zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose
incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e
aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime
on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit,
sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.
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(210) KS/M/ 2017/760
(220) 16/06/2017
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative
bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për
lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim
të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe
kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të
zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm
kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave
dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për
bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD
makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha;
çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti;
rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë
me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e
fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje
elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me
monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi,
makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).
41 Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim të
paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i
paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike;
huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e
zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose
incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e
aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime
on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit,
sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.
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(210) KS/M/ 2017/761
(220) 16/06/2017
(731) Euro Games Technology Ltd.
4 Maritsa Str., Vrana-Lozen-Triugulnika,
BG-1151 Sofia, BG
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(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”
Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative
bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për
lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim
të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe
kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të
zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm
kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave
dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për
bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD
makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha;
çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti;
rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë
me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e
fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje
elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me
monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi,
makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).
41 Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim të
paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i
paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike;
huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e
zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose
incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e
aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime
on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit,
sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë

(540)

(511) 9 Softuer kompjuterik për bixhoz; softueri kompjuterik për sisteme operative
bixhozi; softuer i incizuar kompjuterik për bixhoz; softuer lojërash; softuer argëtues për
lojëra kompjuteri; monitorë (harduer kompjuteri); harduer kompjuterik; aparate për incizim
të imazheve; monitorë (programe kompjuteri); programe për lojëra kompjuterike; programe
kompjuterike për lojëra të incizuara; aparate për incizim, transmetim ose për reprodukim të
zërit ose imazheve; komponentë elektronik për makina bixhozi; suftuer i aplikueshëm
kompjuterik që përmban lojëra dhe bixhoz; softuer kompjuterik për administrim të lojrave
dhe bixhozit on-line; harduer kompjuterik për lojëra dhe bixhoz; harduer dhe softuer për
bixhoz, makina bixhozi, lojëra bixhozi në internet dhe nëpërmjet të rejtit telekomunikues.
28 Makina bixhozi për bixhoz; çipe (zhetonë) për bixhoz; mah-jong; lojëra arkadike;
makina bixhozi që operojnë me monedha, banknota ose kartela; lojëra; lojëra elektronike;
lojëra saloni; çipe (zheton) kumari; tabela kumari; makina fati (makina bixhozi); LCD
makina lojrash; makina fati dhe paisje bixhozi; makina dëfrimi që operojnë me monedha;
çipe ruleti; çipe pokeri; çipe dhe zare (paisje bixhozi); paisje për kazino; tavolina ruleti;
rrota për lojëra ruleti; lojëra të kazinos; automatë dhe makina bixhozi; makina që operojnë
me monedha dhe/ose makina elektronike që operojnë me monedha me ose pa mundësinë e
fitimit; kuti për makinat që operojnë me monedha, makina fati dhe makina bixhozi; paisje
elektronike ose elektroteknike bixhozi; automatë dhe makina, makina që operojnë me
monedha; shtëpiza për makina që operojnë me monedha, paisje bixhozi, makina bixhozi,
makina për bixhoz; makina elektropneumatike dhe elektrike bixhozi (makina fati).
41 Bixhoz; shërbime lidhur me bixhozin; shërbime bixhozi për qëllime zbavitëse; shërbime
kazinosh, bixhozi dhe kumari; furnizim të paisjeve për sallat e bixhozit; furnizim të
paisjeve të kazinove (bixhoz); shërbime të furnizimit të makinave zbavitëse; furnizim i
paisjeve për kazino (bixhoz); salla me makina bixhozi; shërbime për zbavitje arkadike;
huazim i paisjeve për lojëra; huazim i makinave për bixhoz; shërbime për sigurimin e
zbavitjeve arkadike; huazim i makinave të bixhozit me imazhe të frutave; redaktim ose
incizim i zërit ose imazheve; shërbime të incizimit të zërit dhe video zbavitjes; qiradhënie e
aparateve për reprodukim të zërit; frunizim i kazinove dhe ndihmesave për lojëra; shërbime
on-line bixhozi; operim i kazinove ose kaziove të bixhozit; operim i qendrave të bixhozit,
sallave të bixhozit, internet kazinove, faqeve on-line për bixhoz.

(210) KS/M/ 2017/763
(220) 16/06/2017
(731) ACANFORA Giovanni
Via Carlo Alberto N. 60 80045 Pompei
(NA) -, IT
(740) Ali Asani - A.SH. ”Prishtina Patent”

(540) GIVOVA
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Rr. Ilaz Agushi Nr. 114, Prishtinë
(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
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 (Hullahope);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
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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.

(210) KS/M/ 2017/764
(220) 19/06/2017
(731) DINARICA JOURNEY sh.p.k.
Dardania rr. Anton Harapi p.n., 10000
Prishtina, KS

(540) DINARICA

(511) 35 Reklamim; menaxhim biznesi; administrim biznesi; funksione të zyrës.
39 Transporti; ambalazhimi dhe deponimi i mallrave; menaxhim udhëtimi.
41 Arsimim; ofrim trajnimesh; argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore.
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike, hulumtimet dhe dizajnët që ka të bëjë me to;
analiza industriale dhe shërbimet e hulumtimit; dizajnimi dhe krijimi i harduerëve dhe
softuerëve kompjuterikë.
43 Shërbimet për sigurimin e ushqimit dhe pijeve; akomodimi i përkohshëm.

(210) KS/M/ 2017/765
(220) 19/06/2017
(731) Flizza, LLC Rr. Muharrem Fejza p.n.
Prishtinë, KS
(740) Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA &
D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540)
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(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, zëvendësime të kafes; produkte të
miellit dhe produkte nga drithërat, buk, kejka, ëmbëlsira; akullore; tharmë buke, pluhur për
pjekurina; krip, melmesa (senf); ajkë, salcë, erëza.
32 Ujë mineral dhe pije tjera joalkoholike, pije freskuese frutash dhe lëngje frutash.
43 Aktivitete sherbyese të pijeve; sherbime restorantesh dhe aktivitete sherbyese lëvizëse
të ushqimit, aktivitete tjera sherbyese të ushqimit, furnizim me ushqim sipas porosisë për
raste; pika shitëse të ushqimit, prodhim dhe sherbime të salcave dhe ushqimeve të
ndryshme, prodhim i ushqimeve të freskëta dhe të ngrira; prodhim dhe shitje të ushqimit
me pagesë.

(210) KS/M/ 2017/766
(220) 19/06/2017
(731) Flizza, LLC Rr. Muharrem Fejza p.n.
Prishtinë, KS
(740) Xhemajl Krasniqi - N.T.SH. "AA &
D" Kodra e Diellit, zona e jugut e 9/5,
Prishtinë

(540)

(511) 30 Kafe, çaj, kakao, sheqer, oriz, tapioca, sago, zëvendësime të kafes; produkte të
miellit dhe produkte nga drithërat, buk, kejka, ëmbëlsira; akullore; tharmë buke, pluhur për
pjekurina; krip, melmesa (senf); ajkë, salcë, erëza.
32 Ujë mineral dhe pije tjera joalkoholike, pije freskuese frutash dhe lëngje frutash
43 Aktivitete sherbyese të pijeve; sherbime restorantesh dhe aktivitete sherbyese lëvizëse
të ushqimit, aktivitete tjera sherbyese të ushqimit, furnizim me ushqim sipas porosisë për
raste; pika shitëse të ushqimit, prodhim dhe sherbime të salcave dhe ushqimeve të
ndryshme, prodhim i ushqimeve të freskëta dhe të ngrira; prodhim dhe shitje të ushqimit
me pagesë.
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(210) KS/M/ 2017/767
(220) 19/06/2017
(300) Z-2017/668 15/05/2017 RS
(731) VISTROS INTL FZC
SM Office E1-1618 A, Ajman Free Zone,
Ajman, AE
(591) Kaltër dhe bardhë
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C
Rr. Agim Ramadani A1. Nr. 5 10000
Prishtinë,

(540)

(511) 34 Duhan; duhan për mbështjellje; zëvendësues duhani; produkte të bëra prej
duhani; duhan i aromatizuar; filtra për duhan; duhan llulle; duhan i papërpunuar; duhan për
mbllaçitje; shkrepëse; shkrepëse të sigurta; cigare; produkte për duhanpirës; çakmakë për
duhanpirës, taketuke për duhanpirës; avullues goje për tymosje.

(210) KS/M/ 2017/768
(220) 19/06/2017
(300) Z-2017/831 06/06/2017 RS
(731) VISTROS INTL FZC
SM Office E1-1618 A, Ajman Free Zone,
Ajman, AE
(740) Trim Gjota - “ADAS Counsel
Kosovo” L.L.C Rr. Agim Ramadani A1. Nr.
5 10000 Prishtinë

(540) BANKER

(511) 34 Duhan; duhan për mbështjellje; zëvendësues duhani; produkte të bëra prej duhani;
duhan i aromatizuar; filtra për duhan; duhan llulle; duhan i papërpunuar; duhan për
mbllaçitje; shkrepëse; shkrepëse të sigurta; cigare; produkte për duhanpirës; çakmakë për
duhanpirës, taketuke për duhanpirës; avullues goje për tymosje.

(210) KS/M/ 2017/791
(220) 21/06/2017
(731) “NPT. FRESH-CO”
NRB: 600203434 Rr.Beteja e Loxhës, Pejë.
Pa numer, KS

(540)
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(511) 3 Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim,
lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë,
kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;
Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës;
5 Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;
Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim
për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për
ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve;
Fungicides, herbicide.
Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualetin;
Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;
Shtesë dietike, që synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;
Zëvendësimet e miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor
ose veterinar;
Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore
16 Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të tjera;
Shtypshkronja; Material libralidhës; fotografitë; shkrimi; Ngjitësa për shkrimi ose për
qëllime shtëpiake; Materialet e artistëve; Furça bojë; Makina shkrimi dhe pajisjet e zyrës
(përveç mobiljeve); Material udhëzues dhe mësimdhënës (përveç aparatit); Materialet
plastike për paketim (nuk janë përfshirë në klasa të tjera); Lloji i printerëve; Blloqe
printimi. Thika letre; dublues; Fletë plastike, thasë dhe çanta për paketim dhe paketim
24 Tekstile dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; Shtresat e shtratit;
Mbulesa per tryeze
Tekstile (mallra copë) dhe mbulime tekstili për përdorim shtëpiak

(210) KS/M/ 2017/792
(220) 21/06/2017
(731) “NPT. FRESH-CO”
NRB: 600203434 Rr.Beteja e Loxhës, Pejë.
Pa numer, KS

(540)
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(511) 3 Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim,
lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë,
kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;
Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës
5 Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;
Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim
për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për
ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve;
Fungicides, herbicide.
Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualetin;
Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;
Shtesë dietike, që synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;
Zëvendësimet e miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor
ose veterinar;
Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore
16 Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të tjera;
Shtypshkronja; Material libralidhës; fotografitë; shkrimi; Ngjitësa për shkrimi ose për
qëllime shtëpiake; Materialet e artistëve; Furça bojë; Makina shkrimi dhe pajisjet e zyrës
(përveç mobiljeve); Material udhëzues dhe mësimdhënës (përveç aparatit); Materialet
plastike për paketim (nuk janë përfshirë në klasa të tjera); Lloji i printerëve; Blloqe
printimi. Thika letre; dublues; Fletë plastike, thasë dhe çanta për paketim dhe paketim.
24 Tekstile dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; Shtresat e shtratit;
Mbulesa per tryeze
Tekstile (mallra copë) dhe mbulime tekstili për përdorim shtëpiak

(210) KS/M/ 2017/793
(220) 21/06/2017
(731) “NPT. FRESH-CO”
NRB: 600203434 Rr.Beteja e Loxhës, Pejë.
Pa numer, KS

(540)
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(511) 3 Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim,
lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë,
kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;
Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës
5 Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;
Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim
për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për
ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve;
Fungicides, herbicide.
Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualetin;
Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;
Shtesë dietike, që synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;
Zëvendësimet e miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor
ose veterinar;
Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore
16 Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të tjera;
Shtypshkronja; Material libralidhës; fotografitë; shkrimi; Ngjitësa për shkrimi ose për
qëllime shtëpiake; Materialet e artistëve; Furça bojë; Makina shkrimi dhe pajisjet e zyrës
(përveç mobiljeve); Material udhëzues dhe mësimdhënës (përveç aparatit); Materialet
plastike për paketim (nuk janë përfshirë në klasa të tjera); Lloji i printerëve; Blloqe
printimi. Thika letre; dublues; Fletë plastike, thasë dhe çanta për paketim dhe paketim.
24 Tekstile dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; Shtresat e shtratit;
Mbulesa per tryeze
Tekstile (mallra copë) dhe mbulime tekstili për përdorim shtëpiak
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(210) KS/M/ 2017/794
(220) 21/06/2017
(731) “NPT. FRESH-CO”
NRB: 600203434 Rr.Beteja e Loxhës, Pejë.
Pa numer, KS

(540)

(511) 3 Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim,
lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë,
kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;
Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës;
5 Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;
Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim
për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për
ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve;
Fungicides, herbicide.
Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualetin;
Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;
Shtesë dietike, që synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;
Zëvendësimet e miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor
ose veterinar;
Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore
16 Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të tjera;
Shtypshkronja; Material libralidhës; fotografitë; shkrimi; Ngjitësa për shkrimi ose për
qëllime shtëpiake; Materialet e artistëve; Furça bojë; Makina shkrimi dhe pajisjet e zyrës
(përveç mobiljeve); Material udhëzues dhe mësimdhënës (përveç aparatit); Materialet
plastike për paketim (nuk janë përfshirë në klasa të tjera); Lloji i printerëve; Blloqe
printimi. Thika letre; dublues; Fletë plastike, thasë dhe çanta për paketim dhe paketim
24 Tekstile dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; Shtresat e shtratit;
Mbulesa per tryeze
Tekstile (mallra copë) dhe mbulime tekstili për përdorim shtëpiak

(210) KS/M/ 2017/795
(220) 21/06/2017
(731) “NPT. FRESH-CO”
NRB: 600203434 Rr.Beteja e Loxhës, Pejë.
Pa numer, KS

(540)

152

Buletini Zyrtar Nr. 63 i Agjencisë për Pronësi Industriale

(511) 3 Përgatitjet zbardhuese dhe substancat e tjera për përdorim ne Lavenderi ; Pastrim,
lustrim, pastrim dhe preparate gërryese; sapune; Parfumeri, vajra esenciale, kozmetikë,
kremra për flokë; pastat e dhëmbëve;
Deodorantët për qeniet njerëzore ose për kafshët; Përgatitjet aromatike të dhomës;
5 Përgatitjet farmaceutike dhe veterinare; Përgatitjet sanitare për qëllime mjekësore;
Ushqim dietik dhe substanca të përshtatura për përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim
për bebet; Shtesa dietike për njerëzit dhe kafshët; Llaçe, materiale për veshje; Materiale për
ndalimin e dhëmbëve, dylli dentar; dezinfektuese; Përgatitjet për shkatërrimin e parazitëve;
Fungicides, herbicide.
Përgatitjet sanitare për higjienën personale, përveç tualetin;
Deodorantët, përveç atyre qenieve njerëzore ose për kafshët;
Shtesë dietike, që synon të plotësojë një dietë normale ose të ketë përfitime shëndetësore;
Zëvendësimet e miellit, ushqimet dietetike dhe pijet, të përshtatura për përdorim mjekësor
ose veterinar;
Cigare pa duhan, për qëllime mjekësore
16 Letër, karton dhe mallra të bëra nga këto materiale, që nuk përfshihen në klasa të tjera;
Shtypshkronja; Material libralidhës; fotografitë; shkrimi; Ngjitësa për shkrimi ose për
qëllime shtëpiake; Materialet e artistëve; Furça bojë; Makina shkrimi dhe pajisjet e zyrës
(përveç mobiljeve); Material udhëzues dhe mësimdhënës (përveç aparatit); Materialet
plastike për paketim (nuk janë përfshirë në klasa të tjera); Lloji i printerëve; Blloqe
printimi. Thika letre; dublues; Fletë plastike, thasë dhe çanta për paketim dhe paketim
24 Tekstile dhe mallra tekstili, që nuk përfshihen në klasa të tjera; Shtresat e shtratit;
Mbulesa per tryeze
Tekstile (mallra copë) dhe mbulime tekstili për përdorim shtëpiak
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